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Sammanfattning  

Avsikten med denna uppsats var att undersöka och ta reda på vad hållbar turismutveckling 
innebär för Gotland och hur turism mer specifikt påverkar Gotlands arbete med att ernå en 
långsiktig och hållbar utveckling. Mina frågeställningar blev därför: 

1. Finns det en gemensam definition för hållbar turismutveckling på Gotland, och 
hur ser den då ut? 

2. Hur ser arbetet med att skapa en hållbar turismutveckling på destination ut mer 
specifikt? 

3. Är/utgör turismen och Stockholmsveckan ett potentiellt hot mot hållbar 
utveckling för destinationen i allmänhet? 

4. Om så, är detta något som destinationens aktörer och intressenter har tagit i 
beaktning och vilka åtgärder finns/görs för att motverka detta? 

För att besvara dessa frågor har jag genomfört en kvalitativ fallstudie innehållande intervjuer 
och granskning av diverse litteratur inom ämnet. Informationen har sedan analyserats utifrån 
mina valda teoretiska utgångspunkter vilka bland annat behandlar hållbar turismutveckling 
med utgångspunkt ur ekonomisk, ekologisk och sociokulturell hållbarhet, såväl allmänt som 
specifikt för Gotland. Jag har bland annat kommit fram till att Gotland idag har en relativt god 
syn på vad det innebär att arbeta mot en hållbar turismutveckling, vilken även kan ses i deras 
utvecklingsprogram, arbeten och satsningar inom regionen. Dock är det viktigt att poängtera 
att Gotlands arbete mot en hållbar turismutveckling befinner sig i ett tidigt stadium varför 
vissa brister förekommer. Exempelvis ter sig somliga handlingar i praktiken inte lika 
självklara, eller på ett sådant sätt, som teorin förespråkar.    

  

Nyckelord: Hållbar turismutveckling, Gotland och Stockholmsveckan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C- uppsatskurs Turismvetenskap VT-09        Pernilla Zahn  

 2

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund............................................................................................................................. 4 

2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 5 

2.1 Avgränsningar .................................................................................................................. 5 

2.2 Begreppsdefinition ........................................................................................................... 5 

2.2.1 Definition av hållbar turismutveckling ......................................................................... 5 

2.2.2 Definition av begreppet Stockholmsveckan.................................................................. 6 

3. Teoretiska utgångspunkter.............................................................................................. 7 

3.1 Teoretisk bakgrund........................................................................................................... 7 

3.1.1 Hållbar turismutveckling............................................................................................... 7 

3.1.2 Globalisering och Identitet .......................................................................................... 10 

3.2 Tidigare forskning .......................................................................................................... 11 

3.2.1 Hållbarhet i sikte – en hermeneutisk studie av Visbys turismplanering ..................... 11 

3.2.2 Perspektiv på hållbart turistiskt företagande ............................................................... 12 

4. Metod ................................................................................................................................. 14 

4.1 Motivering av undersökningsmetod............................................................................... 14 

4.2 Material .......................................................................................................................... 15 

4.2.1 Val av respondenter..................................................................................................... 15 

4.3 Genomförande/bearbetning............................................................................................ 16 

4.4 Metoddiskussion............................................................................................................. 16 

4.4.1 Objektivism respektive konstruktionism..................................................................... 18 

4.4.2 Kvantitativ respektive kvalitativ forskning ................................................................. 19 

5. Fynd ur litteraturen......................................................................................................... 21 

5.1 Beskrivning av undersökningsområdet .......................................................................... 21 

5.2 Gotlands turism i siffror ................................................................................................. 22 

5.3 Hållbart Visby ................................................................................................................ 23 

5.4 Vision Gotland 2025 ...................................................................................................... 23 



C- uppsatskurs Turismvetenskap VT-09        Pernilla Zahn  

 3

5.4.1 Gotlands tillväxtprogram 2008-2010 .......................................................................... 24 

5.4.2 Turismens utveckling .................................................................................................. 26 

6. Empiriska fynd ................................................................................................................ 27 

6.1 Finns det en gemensam definition för hållbar turismutveckling på Gotland, och hur ser 
den då ut? ............................................................................................................................. 27 

6.2 Hur ser arbetet med att skapa en hållbar turismutveckling på destination ut mer 
specifikt? .............................................................................................................................. 27 

6.3 Är/utgör turismen och Stockholmsveckan ett potentiellt hot mot hållbar utveckling för 
destinationen i allmänhet? .................................................................................................... 30 

6.4 Om så, är detta något som destinationens aktörer och intressenter har tagit i beaktning 
och vilka åtgärder finns/görs för att motverka detta?........................................................... 31 

7. Avslutande reflektioner ................................................................................................. 32 

8. Källförteckning................................................................................................................ 34 

8.1 Tryckta källor ................................................................................................................. 34 

8.2 Internetkällor .................................................................................................................. 34 

8.3 Muntliga källor ............................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C- uppsatskurs Turismvetenskap VT-09        Pernilla Zahn  

 4

1. Bakgrund 
Turism är en sammanfattande benämning på den verksamhet som omfattar människors 
aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid 
än ett år för fritid, affärer eller andra syften.1 Enligt statistik från bland annat Nutek, verket för 
näringslivsutveckling, framkommer att turism är en av världens största och snabbast växande 
näringar2, vilket ställer stora krav på såväl destinationen som berörda aktörer och intressenter 
inom turistnäringen. För att kunna klara av marknadens efterfrågan och krav har 
destinationsutveckling i olika former kommit att bli ett viktigt inslag inom turistnäringens 
arbete och planering. Som det bland annat förordas i ämneslitteraturen ska en god 
destinationsutveckling ske genom att destinationen utvecklar en förmåga att förutse 
förändringar så att den snabbt kan anpassa sig till dessa, samt kunna utnyttja de möjligheter 
och ha beredskap för de hot som dessa förändringar kan ge upphov till.3 Vidare har konceptet 
hållbar utveckling allt mer kommit att prägla dagens planering och destinationsutveckling. 
Kort sammanfattat handlar hållbar utveckling om att: ”försäkra sig om att utvecklingen 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov.”4 Det var i och med Brundtland-kommissionens rapport, som är uppkallad efter 
ordföranden och den dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland, innehållande 
långsiktiga strategier för en hållbar utveckling som begreppet återfick sin plats på agendan.    

Ön Gotland utgör idag ett populärt resmål som destination och erbjuder sina besökare på allt 
ifrån natur och kultur till avkoppling och nöjesaktiviteter. Bland annat finns temainriktade 
besöksveckor så som Almedalsveckan, Medeltidsveckan och Stockholmsveckan. Det faktum 
att Gotland anses vara ett av Sveriges starkaste varumärken bidrar till att kraven på Gotland 
som resmål ökar, varför såväl underhåll som destinationsutveckling måste få utgöra viktiga 
och prioriterade arbetsområden. I dagsläget verkar och arbetar Gotland för en hållbar 
utveckling. Men hur detta arbete ter sig mer konkret är något som jag ämnar fördjupa mig i 
genom denna uppsats, och detta för att det som förespråkas i teorin inte alltid ter sig lika 
självklart i vardagen och i det verkliga livet.  

Med anledning av ovanstående resonemang samt för att åskådliggöra hur arbetet för hållbar 
turismutveckling kan se ut på en destination, har jag alltså valt att genomföra en fallstudie 
med ön Gotland som studieobjekt. Jag finner detta relevant då turism både kan vara en 
möjlighet vad det gäller hållbar utveckling samtidigt som det även kan vara ett hot mot 
densamma. Många gånger har jag fått den uppfattningen att människor under sin semestertid 
tenderar att ta avstånd från det vardagliga livets regler, normer och sunda förnuft. Flertalet 
dricker exempelvis mer, slutar att källsortera och i vissa fall görs även sådant som aldrig 
skulle anses som acceptabelt på hemmaplan och i vardagen. Vidare menar jag att strävan efter 
att ernå en hållbar utveckling helt kan fallera om besökare och turister agerar i motsats till vad 
aktörer och diverse arbeten och satsningar önskar och ämnar uppnå, vilket jag även finner 
som ett motiv till varför det kan vara av intresse att studera hållbar turismutveckling med 
fokus på själva turistbeteendet.   

                                                 
1 Turismens begreppsnyckel, 1995 

2 http://www.tillvaxtverket.se (tidigare Nutek), 2009-02-20 

3 Elbe, J. 2002:13 

4 Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera vad hållbar turismutveckling innebär för Gotland och 
hur turism mer specifikt påverkar Gotlands arbete med att ernå en långsiktig och hållbar 
utveckling. Jag ämnar undersöka om, och i sådana fall hur, det fungerar då ett evenemang 
som Stockholmsveckan ställer såväl planering som arbete på sin spets. För att besvara mitt 
syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

1. Finns det en gemensam definition för hållbar turismutveckling på Gotland, och hur ser 
den då ut? 

2. Hur ser arbetet med att skapa en hållbar turismutveckling på destination ut mer 
specifikt? 

3. Är/utgör turismen och Stockholmsveckan ett potentiellt hot mot hållbar utveckling för 
destinationen i allmänhet? 

4. Om så, är detta något som destinationens aktörer och intressenter har tagit i beaktning 
och vilka åtgärder finns/görs för att motverka detta? 

2.1 Avgränsningar 

Då destinationsutveckling är ett relativt komplext och brett ämne kommer denna uppsats att 
behandla destinationsutveckling med inriktning på turism ur ett ekonomiskt, ekologiskt och 
sociokulturellt perspektiv. Undersökningen kommer att behandla hållbar turismutveckling på 
Gotland med fokus på Stockholmsveckan som äger rum under vecka 29 varje år. 
Intervjustudien är begränsad till endast två personer verksamma inom turismnäringen och 
arbetet med hållbar utveckling inom Gotlandsregionen.  

2.2 Begreppsdefinition  

2.2.1 Definition av hållbar turismutveckling 

Idag finns som bekant flertalet olika definitioner av begreppet hållbar turismutveckling. 
Samtidigt innebär hållbar utveckling olika för olika destinationer, och vidare kan man fundera 
kring huruvida ett likhetstecken kan och bör dras mellan hållbar utveckling och hållbar 
turism. Då jag fortsättningsvis använder begreppet hållbar turismutveckling så kommer jag att 
slå ihop dessa och syfta till en utveckling som innefattar de båda, hållbar utveckling i 
allmänhet men hållbar turism i synnerhet. 

 I enlighet med såväl Brundtlandsrapportens5 som World Tourism Organisations (WTO)6 
definitioner så lyder min definition likt följande: Hållbar turismutveckling ska syfta till att 
tillgodose behov hos turisterna, lokalbefolkningen samt destinationens aktörer ur ett 
ekonomsikt, ekologiskt och sociokulturellt perspektiv- nu och i framtiden.  

 

                                                 
5 Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987 

6 http://www.world-tourism.org/sustainable/doc/a21-def.pdf, 2009-04-01 
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2.2.2 Definition av begreppet Stockholmsveckan 

Stockholmsveckan är ett välkänt fenomen men fåtalet verkar veta hur begreppet 
Stockholmsveckan egentligen kommit till. Dock menar boende i Visby att begreppet 
myntades i slutet på nittiotalet. Under denna tidsperiod var turismen under sommarmånaderna 
relativt ojämn, från hög beläggning under midsommarveckan följt av nedgång till att sedan 
öka igen under slutet av juli månad varpå man sade att ”nu kommer stockholmarna”. Idag står 
Stockholmveckan för bortemot 80 procent av de flesta näringsidkarens årsomsättning och 
under vecka 29 varje år förvandlas Visby till en oas för ungdomar där fest, umgänge och sena 
nätter dominerar. På senare tid har Stockholmsveckan uppmärksammats allt mer i mediala 
sammanhang. Främst är det frågor kring ungdomarnas alkoholkonsumtion och alkoholvanor 
som diskuteras, vilket konkretiseras genom Stockholmsveckan. Men trots att denna vecka 
domineras av fest och jetsetliv så finns det självklart de som reser till Gotland under denna 
vecka för att enbart beskåda den fartfyllda atmosfären.        
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Teorin behandlar hållbar turismutveckling och tar sin utgångspunkt i ekonomisk, ekologisk 
och sociokulturell hållbarhet. Vidare behandlas strategier för hur aktörer kan arbeta för att 
skapa en hållbar turismutveckling. För att få till en sociologiskt inriktad ansats kommer även 
teorier om globalisering och identitet att behandlas.  

3.1 Teoretisk bakgrund 

3.1.1 Hållbar turismutveckling 

Långsiktig turismutveckling på ett hållbart sätt avser således en utveckling där all verksamhet 
inom turismnäringen ska bedrivas och vara utformad på ett sådant sätt att den beaktar de 
ekonomiska, ekologiska och sociokulturella konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Med 
andra ord ska den syfta till ekonomiska framsteg, skydd av miljön och till social rättvisa. I 
begreppet ligger samtidigt en dimension om en utveckling av både företag, samhälle och 
individer varför en hållbar utveckling kräver en samverkansprocess lokalt genomförd i 
partnerskap mellan alla inblandade aktörer.7 Denna samverkan ska i sin tur understryka varje 
aktörs ansvar, vilka tillsammans ska arbeta för att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart 
utbud. Om en aktivitet är hållbar kan det fortgå i evighet.8 Vidare ska denna samverkan 
mellan såväl kommunen och statliga myndigheter som småföretag och diverse organisationer 
förenkla för turismnäringen att ena den ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella 
planeringen samt se till att bärkapaciteten på respektive område inte överskrids. Detta är ett 
måste för att uppnå en hållbar turism och för att lyckas med detta är det viktigt att utforma 
kriterier och indikatorer som kan mätas och utvärderas för att avgöra om det råder en hållbar 
utveckling eller inte. Som tidigare nämnts betyder och innebär hållbar utveckling olika för 
olika destinationer varför dessa bör utformas på lokal basis. Trots att en hållbar 
turismutveckling, oavsett destination, kräver ett samspel mellan ekonomi, miljö och 
sociokulturella aspekter kan tillvägagångssättet, med ganska hög sannolikhet, inte vara 
detsamma på Gotland som i Grekland. Detta eftersom att varje destination har olika 
förutsättningar och utgångslägen. Viktigt är därför att indikatorerna utformas på lokal basis 
och är lämpliga och väl förankrade i utvecklingsarbetet på destinationen samtidigt som de ska 
fånga så pass mycket information som möjligt.  

WTO har sedan 1990 arbetat fram indikatorer som kan tillämpas som hjälpmedel på valfri 
destination. Följande 11 kärnindikatorer9, och en beskrivning av dessa, kan användas på 
destinationen för att besvara huruvida det råder en hållbar utveckling eller inte. Dessa 
indikatorer berör även de tre olika dimensionerna av hållbar turismutveckling, vilket är av stor 
vikt då en balans mellan dessa är nödvändig.  

• Skyddandet av platser – olika kategorier finns för skydd av specifika platser 

• Påfrestning – antal turister som besöker destinationen 

• Användningsintensitet – antal personer per hektar under högsäsong 
                                                 
7 Hållbar turism – Turistdelegationen 1998 

8 Hållbar turism – Turistdelegationen 1998:16 

9 Weaver, D. Lawton, L. 2006:344 
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• Social effekt – antal turister i förhållande till lokalbefolkning 

• Utvecklingskontroll – utvärdering av miljöpåverkan 

• Avfallskontroll – vattenförsörjning, sophantering osv. 

• Planeringsprocess – vilka planer finns och hur ser dessa ut? 

• Kritiska ekosystem – antal ovanliga eller hotade arter 

• Kundtillfredsställelse – grad av tillfredställelse hos kunden 

• Tillfredställelse hos lokalbefolkningen – grad av tillfredställelse hos 
lokalbefolkningen 

• Turismbidrag till den lokala ekonomin – hur mycket pengar genererar turismen? 

Ekonomisk hållbarhet 

Begreppet ekonomi betyder läran om hushållning och förvaltning och den ekonomiska 
aspekten av hållbar utveckling syftar till att skapa stabila och sunda ekonomiska förhållanden 
genom att bygga ett starkt näringsliv. Mer konkret ska en ekonomiskt hållbar utveckling 
skapa tillväxt utan att äventyra miljön och mänskliga resurser.  

Turismen kan gynna ekonomisk hållbarhet om destinationen använder sig av såväl lokal 
arbetskraft som lokala och närproducerade produkter. På detta sätt stannar pengarna kvar i 
regionen och det ekonomiska läckaget minskar. En attraktiv destination lockar även till sig 
fler turister vilket i sin tur leder till ökade intäkter, vilket även är ett kriterium för en 
ekonomisk hållbarhet. Om en destination inte är lönsam och vinstdrivande kommer denna 
med stor sannolikhet inte överleva i ett långsiktigt perspektiv.10 

Ekologisk hållbarhet 

Vad gäller ekologisk hållbarhet handlar detta om att bevara jordens resurser samt att minska 
den negativa påverkan på naturen. Att efterstäva en ekologisk hållbarhet är av stor vikt 
eftersom naturen ofta utgör en kärnprodukt för många destinationer. Natur- och 
kulturlandskapet utgör en turistisk resurs och skogar, fjäll och stränder är råvaror för turistiska 
upplevelser.11 Att använda det som naturen har att erbjuda som en turistisk produkt kräver ett 
visst ansvar och det är därför viktigt att finna en balans mellan att visa och bevara, att utnyttja 
och samtidigt skapa fortlevnad.  

För att försöka minska och lösa världens miljö- och utvecklingsproblem utformades ett 
handlingsprogram, Agenda 21, under världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro år 1992. I denna anges de riktlinjer och mål som bör uppnås, vilka åtgärder som måste 
göras samt hur dessa ska genomföras. Vidare poängterar handlingsprogrammet att det är 

                                                 
10 Weaver, D. Lawton, L. 2006:343 

11 Hållbar turism – Turistdelegationen 1998 
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viktigt att engagera så många som bara möjligt, från kommersiella och ideella aktörer till 
offentliga instanser och lokalbefolkningen.12  

Sociokulturell hållbarhet 

Sociokulturell hållbarhet handlar om att bygga upp ett stabilt samhälle med hänsyn till de 
mänskliga rättigheterna. För att lyckas ernå en sociokulturell hållbarhet är tanken om att ”alla 
är lika mycket värda” en primär utgångspunkt. Oavsett etnisk bakgrund, religion eller sexuell 
läggning ska strävan vara att uppfylla och tillgodose de grundläggande mänskliga behoven 
hos alla. Vidare innefattar sociokulturell hållbarhet att skydda och respektera sociala kulturer 
och kulturell mångfald.  

Inom turismen är det av stor betydelse att olika kulturer och erfarenheter möts på lika villkor. 
Turismutvecklingen på en destination ska inte enbart vara till gagn för turisterna, utan även 
för lokalbefolkningen. Om detta inte tas i beaktning eller om en utveckling sker på bekostad 
av någon av parterna är risken stor att en negativ inställning till turism utvecklas, vilket i sin 
tur kan få förödande konsekvenser i form av kulturkrockar och ökad främlingsfientlighet och 
kriminalitet.   

Bärförmåga 

Ett grundläggande uttryck när man talar om hållbar utveckling är bärförmåga (carrying 
capacity). I turistiska sammanhang beskriver begreppet det maximala antalet personer som 
kan utnyttja en plats utan att olika former av oacceptabla effekter uppträder.13 Bärförmågan 
kan sedan analyseras ur ett ekonomiskt, ekologiskt och sociokulturellt perspektiv, vilka alla är 
direkt kopplade till hållbarhetsbegreppet.  

Den ekonomiska bärförmågan handlar om huruvida turismen på destinationen är lönsam och 
vinstdrivande eller inte. Det gäller således att skapa balans mellan utbud och efterfrågan och 
utgifter och intäkter. Medan den ekologiska bärförmågan syftar till dimensioneringen av 
turism i ett område, med frågor gällande turismens påverkan på flora och fauna, berör social 
bärförmåga aspekter som hur mycket turism den bofasta befolkningen kan och vill ta emot. 
Då turism kännetecknas av att kunden förflyttar sig till produkten får det till följd att 
människan påverkar den nya omgivning som hon kommer i kontakt med.14 Men den 
sociokulturella bärförmågan handlar inte bara om turism i relation till lokalbefolkningen, 
turister kan även hotas av turismen. Mängden turister på en destination kan negativt inverka 
på kvaliteten i upplevelsen vilket kan vara ytterligare anledning till varför det kan vara till 
fördel att reglera antalet turister och besökare.  

Idag är det människan själv som sätter gränserna för vid vilken nivå bärförmågan för en resurs 
bedöms ligga, och denna varierar i sin tur beroende på tid och plats. För att nå en hållbar 
destinationsutveckling är det alltså av stor vikt att fastställa bärförmågan hos de olika 
dimensionerna. Michael Halls modell Sustainable Tourism Values and Principles kan med 
fördel användas vid arbetet med detta då den behandlar hur de olika dimensionerna bör 
inkorporeras.  

                                                 
12 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/6de2900f.pdf, 2009-04-01 

13 Hållbar turism – Turistdelegationen 1998:26 

14 Hållbar turism- Turistdelegationen 1998:26 
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Figur 1. Sustainable tourism values and principles (Hall C Michael)15 

3.1.2 Globalisering och Identitet  

På senare tid har begreppet globalisering kommit att bli allt mer förekommande i diskussioner 
och vardagliga samtal. Kort sammanfattat innebär globalisering att vi allt mer lever i ”en enda 
stor och gemensam värld”, vilket gör att individer, grupper och nationer blir allt mer 
ömsesidigt beroende av varandra.16 I vid mening syftar begreppet till gränsöverskridande 
handel, investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan 
länder. Men även begrepp så som kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av 
begreppet globalisering.17 Grunden till globaliseringen ligger främst i utvecklingen av 
informations- och kommunikationsteknologin, vilken har gjort att vi snabbare och mer 
omfattande kan kommunicera med människor över hela jordklotet.  

                                                 
15 Hall, M. 2000:14 

16 Giddens, A. 2007:61 

17 http://www.regeringen.se/sb/d/8616/a/94988, 2009-04-08 
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I och med att vi lever i en globaliserad värld, där gränser allt mer suddas ut, är det av stor vikt 
att all destinationsplanering antar ett hållbarhetsperspektiv. Jag menar att det nu, i större 
utsträckning än tidigare, är viktigt att se till att våra resurser förvaltas på ett korrekt och 
lämpligt sätt. Vidare anser jag att det är relevant att föra en diskussion kring hur 
globaliseringen har kommit och kommer att prägla och påverka dagens samhälle, trots att 
globaliseringsskeptiker menar att globalisering mer är en ideologi än en beskrivning av 
verkligheten. I och med globaliseringen måste vi leva på ett mer öppet sätt där vi anpassar oss 
efter den föränderliga omgivning som vi befinner oss i. Då vi utvecklas såväl inom som med 
den större kontext som omger oss kommer detta att påverka våra mest vardagliga beslut så 
som hur vi tillbringar vår fritid eller val av semesterdestination, vilket även är en del av den 
process som skapar vår identitet. En diskussion kring globalisering och hållbar 
turismutveckling kan sammanföras av den enkla anledningen att vi idag är mer ömsesidigt 
beroende av varandra och därför måste tänka på att det vi gör och hur vi agerar påverkar 
andra, och då även människorna utanför vår näromgivning. Det är alltså viktigt att tänka 
globalt men agera lokalt. Samtidigt är det även viktigt utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv där naturresurserna är av stor betydelse, men även den sociokulturella dimensionen 
kan behandlas i frågor gällande människor och värnandet om en nationell identitet.  

Men detta resonemang om globalisering och hållbar turismutveckling handlar inte enbart om 
att vi måste göras medvetna om att det vi gör påverkar en allt större omgivning. Om vi inte 
värnar om en destinations resurser och säregenhet finns risken att det unika och speciella med 
platsen går förlorat, vilket jag ser som en primär anledning till varför turism till andra kulturer 
och länder sker. För visst är det väl på grund av att vi vill upptäcka och se någonting nytt och 
annorlunda som vi väljer att resa till nya och okända platser?  

Fortsättningsvis vill jag med anledning av ovanstående resonemang även redogöra för 
Anthony Giddens syn på identitet och modernitet. Han menar att livet under moderniteten 
handlar mycket om att våra olika val formar vår identitet.18 Bland annat pläderar han för att vi 
antar olika roller beroende på vår omgivning så som exempelvis förälder, hårdrockare eller, 
kanske mer passande för denna uppsats, turist. Som turist kan du genom ditt val av resa dels 
befästa din identitet och dels utforska och bepröva ditt jag och dina normer och värderingar. 
Som tidigare nämnts behöver inte ”turistrollen” och ”vardagsrollen” vara densamma, och i 
dagens globaliserande värld kan detta resonemang bli av centralt värde då vi blir allt fler som 
ska samsas om samma yta.  För att kunna tillgodose såväl dagens som morgondagens behov 
är det alltså viktigt att världen och dess platser och destinationer utvecklas på ett hållbart och 
bärkraftigt sätt.  

3.2 Tidigare forskning  

3.2.1 Hållbarhet i sikte – en hermeneutisk studie av Visbys turismplanering 

I uppsatsen Hållbarhet i sikte – en hermeneutisk studie av Visbys turismplanering19 
behandlas, som titeln antyder, Visbys turismplanering. Studien genomfördes utifrån ett 
hermeneutiskt och konstruktivistiskt synsätt med syftet att ernå en helhetsförståelse för 
tankegångarna kring Visbys turismplanering. Vidare ville författarna även undersöka hur 
långt Visby har kommit i sin planering och implementering mot en hållbar turismutveckling.  

                                                 
18 Giddens, A. 1996 

19 Lopez, C. & Kaya, G. 2008 
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Resultatet visade att det finns en hållbarhetstanke och att denna ligger till grund för mycket av 
det arbete som sker i kommunens utvecklingsplaner för Visby och Gotland, om än dock i ett 
mycket tidigt stadium. Men vid en djupare analys framkom det att kunskapen om hållbar 
utveckling var ganska diffus och dåligt samordnad. Dels fanns det ingen självklar definition 
på hållbar turismutveckling, utan studiens informanter hade själva sina egna åsikter och 
uppfattningar om vad detta innebar. Dels fanns det brister i samordning och integrering av 
såväl turismutveckling och Gotlands utveckling i stort som i arbetet med att sammanföra de 
tre dimensionerna, sociokulturellt, ekonomiskt och ekologiskt, till en helhet. Istället var det så 
att de olika delarna sågs som separata ansvarsområden med olika mål och strategier.  

Men trots ovannämna brister och oklarheter så försökte alltså Visbys aktörer och 
nyckelpersoner inom turismen att arbeta för att uppnå en hållbar utveckling, och det är med 
anledning av detta som jag har valt att föra en diskussion kring denna tidigare genomförda 
uppsats, närmare bestämt under föregående år. Jag menar att detta är av relevans då denna 
tangerar samma område som jag ämnar undersöka samtidigt som jag genom att ha tagit del av 
innehållet i denna uppsats inte behöver ta mig an fältet som ett oskrivet blad och i avsaknad 
av kunskap och insyn i Visbys turismplanering, utveckling och arbete. Vidare kan jag även i 
mitt analysarbete använda mig av tidigare forskningsresultat för att finns svar på om några 
förbättringar och korrigeringar har gjorts samt se om det finna några skillnader i 
arbetsprocessen då och idag. Självklart är jag medveten om att knappt ett år har gått sedan 
tidigare studie genomfördes varför mycket fortfarande är och kan ske likt detsamma, men 
genom att anta ett annat synsätt och då fokusera på Stockholmsveckan hoppas jag kunna 
studera hållbar turismutveckling på ett lite annorlunda sätt.  

3.2.2 Perspektiv på hållbart turistiskt företagande 

I denna studie20, genomförd av Turistdelegationen i september 2004, behandlas synen på 
hållbart turistiskt företagande. Bland annat menar man att turistiskt företagande i dag bör vara 
synonymt med ett hållbart turistiskt företagande, vilket innebär att verksamhetens negativa 
effekter på miljön ska begränsas och att ekonomiska, sociala och kulturella värden ska 
upprätthållas. Vidare poängteras det även att det är nödvändigt att inse att det finns ett starkt 
ömsesidigt beroende mellan olika leverantörer i branschen. Detta eftersom att få företag har 
kontroll över hela den produkt som kunden konsumerar. Samverkan och långsiktighet blir 
därför ledande nyckelord. I och med detta bedrevs det i Sverige under slutet av nittio- talet ett 
omfattande arbete inom området hållbar turismutveckling med syftet att skapa en strategisk 
grund för näringens aktörer. Men med denna strategi följer även vissa krav på företag, 
organisationer och myndigheter, och dessa formulerades likt följande:  

Företagen förväntas 

• tillsammans med samhälle och organisationer ta aktiv del i turismutvecklingen på 
resmålet i ett lokalt förankrat partnerskap, 

• i högre utsträckning vidareförädla produkter med natur och kultur som bas för en 
lönsammare turismutveckling och då i samverkan med de offentliga aktörer som 
ansvarar för bevarande, vård och skötsel av natur- och kulturtillgångarna, 

• ta ansvar och själva medverka till att utforma en turistprodukt som ryms inom 
begreppet hållbar utveckling. 

                                                 
20 Turistdelegationen, 2004 
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Kommuner och statliga myndigheter förväntas 
 

• medverka i ett lokalt förankrat partnerskap med kompetent och synligt ledarskap 
(eget eller från företagssidan) för utveckling av turismen, 

• tillhandahålla kunskap om natur- och kulturtillgångar samt göra offentligt förvaltade 
natur- och kulturtillgångar tillgängliga så att ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbart turistiskt nyttjande blir möjligt, 

• formulera förutsättningarna för samspelet mellan samhälle, företag och ideella 
organisationers verksamhet och för enskilda individers utövande av friluftsliv och 
turism inom natur- och kulturområdena. 

 
Utbildnings- och forskningsinstitutioner förväntas 
 

• medvetet föra in kunskap om hållbar turismutveckling som en naturlig del i gymnasial 
och eftergymnasial turismutbildning inom landet. Detsamma gäller vidareutbildning 
för redan yrkesverksamma som arbetar med svensk turism, 

• på högskolenivå med koppling till turism öka forskningen kring resmålet och närmare 
studera de aktörer som påverkar turismutvecklingen och föra över kunskap till lokala 
partnerskap där näringsliv och samhälle samverkar. 

 
Om en destination tar ovannämnda punkter i beaktning och strävar efter att arbeta utifrån 
dessa så är det faktiskt så att turism har goda förutsättningar att förbättra diverse 
samhällsrelationer. En turism som gagnar alla inblandade parter spelar en viktig roll för social 
och ekonomisk utveckling genom att reducera ekonomiska skillnader, samtidigt som naturen 
skyddas och sociala, kulturella och historiska värden bevaras.  
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4. Metod 

4.1 Motivering av undersökningsmetod  

För att kunna söka svar på mina frågeställningar valde jag att genomföra en kvalitativ studie. 
Som Per Dannefjord argumenterar för bör problemet stå i fokus då man ska bestämma sig för 
valet av vetenskaplig metod. Han menar att metod i första hand bör handla om hur man löser 
problemet snarare än om hur man samlar in data.21 Då jag mer djupgående ville få insyn och 
skapa förståelse för mitt valda forskningsområde upplevde jag att en kvalitativ studie var mest 
passande för det jag ämnade uppnå. Men samtidigt kände jag att även information i form av 
kvantitativt insamlad statistik måste få utgöra ett nödvändigt inslag. Det eftersom att dessa 
uppgifter kan vara till stor nytta vid uppsatsens initieringsfas såväl som vid analysen. Dock 
kommer den kvalitativa ansatsen att vara mest framträdande då denna metod, i motsats till den 
kvantitativa, ger mer utrymme till en friare tolkning av undersökningspersonernas verklighet, 
vilket även är i enlighet med den hermeneutiska vetenskapssynen.  

Hermeneutiken kännetecknas av att tolkningen används som främsta forskningsmetod, och 
som föremål för denna står exempelvis texter, handlingar och utsagor. Alltså sådana fenomen 
som är skapade av människan. Inom hermeneutiken krävs därför en annan logik för 
forskningsprocessen, en som jämfört med naturens ordning speglar det som är speciellt för 
människor.22 I motsats till positivismen, som förespråkar användandet av naturvetenskaplig 
metod och där kunskap ses som det som vi kan uppfatta med våra sinnen23, syftar den 
hermeneutiska vetenskapssynen mer till att skapa förståelse för det som undersöks.  

Inom kvalitativ forskning finns sedan olika metoder och studier för att ernå information. Då 
jag ville få tillgång till attityder, erfarenheter och upplevelser gällande turism och hållbar 
utveckling valde jag därför att genomföra intervjuer. Som bland annat framhålles av Steinar 
Kvale är dessa lämpliga för att fånga erfarenheter och innebörder ur 
undersökningspersonernas vardagsvärld. Han menar att de då kan förmedla sin situation ur ett 
eget perspektiv och med egna ord.24 Då intervjuer ger större utrymme för flexibilitet än 
exempelvis enkäter i kombination med att intervjuer kan ge fler infallsvinklar och nyanser av 
undersökningsområdet finner jag som ytterligare en motivering till varför intervjuer valdes 
som datainsamlingsmetod.     

Som motiv till varför jag har valt Gotland som studieobjekt finner jag att ön utgör ett populärt 
turistmål samtidigt som destinationen har unika natur- och kulturvärden som är viktiga att 
bevara och underhålla. Tilläggas kan även att en stor del av Gotlands lokalbefolkning lever på 
turismen samt att stora delar av öns intäkter genereras under högsäsong. I denna uppsats 
kommer jag därför dels att studera hur aktörer på destinationen arbetar för att kunna vara 
konkurrenskraftiga nog i kampen om att vara en av Sveriges mest attraktiva sommarresmål 
samtidigt som de ska främja en hållbar turismutveckling och fortlevnad av destinationen. Då 
Gotland är en plats med flertalet kulturhistoriska byggnader och har en säregen natur, anser 

                                                 
21 Dannefjord, P. 2005 

22 Bryman, A. 2002:25 

23 Bryman, A. 2002 

24 Kvale, S. 1997:70 
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jag att en hållbar utveckling är av extra betydelse. Faktorer som slitage, massturism och en 
överskridande bärförmåga är exempel som kan medföra att kulturen och det som är unikt med 
platsen går förlorat. Dels kommer jag även att studera och fokusera på turistbeteendet och hur 
detta påverkar en destination.  

4.2 Material 

Denna uppsats är följaktligen av kvalitativ karaktär och innefattar intervjuer vilka utfördes 
löpande under arbetets gång. Mitt material har dels bestått av den information som jag fick 
tillgång till vid intervjutillfällena. Men för att få ytterligare kunskap och insyn i såväl ämnet 
som Gotland som destination så studerades dels även diverse litteratur, rapporter och artiklar. 
Denna litteratur, som varit både av en mer generell karaktär och mer specifik för Gotland och 
Visby, har på ett eller annat sätt behandlat hållbar turismutveckling. De Internetsidor som har 
används är bland annat hämtade från Gotlands Turistbyrå, Gotlands kommun och 
Länsstyrelsen Gotland. Intervjumaterialet består av information från två separat genomförda 
intervjuer med Mats Jansson, verksam inom Gotland Turistförening, samt Kicki Scheller, 
medarbetare i Länsstyrelsen Gotlands Läns verksamhetsgrupp med inriktning på hållbar 
utveckling.  

 Denna uppsats innehåller såväl sekundärdata i form av statistiska uppgifter och tidigare 
forskningsresultat som primär information bestående av material från genomförda intervjuer. 
Vad det gäller mitt material samt mina källors innehåll så finner jag dessa vara trovärdiga och 
av relevans för denna uppsats. Då de Internetsidor och mycket av den information som jag 
tagit del av har publicerats, eller länkats till mig i samband med intervjutillfällena, av 
Gotlands- Turistbyrå, Kommun eller Länsstyrelse så fann jag det inte nödvändigt att 
genomföra någon omfattande granskning av informationsinnehållets uppkomst och 
tillförlitlighet. I annat fall kan en mer noggrann källkritisk granskning vara att föredra av den 
enkla anledningen att information publicerad på Internet kan vara osann eller ha opålitliga 
källor. I vetenskapliga studier är det därför av extra vikt att man kan stå för sitt material, 
kunna visa när, var och hur informationen har inhämtats samt att man inte tar det som talas 
och skrivs för givet och som den enda och rätta sanningen.   

4.2.1 Val av respondenter 

Det faktum att det finns så många olika aktörer och intressenter inom Gotlands turismnäring i 
kombination med tillgången till resurser, i form av tid och tidigare forskningserfarenhet, har 
kommit att påverka mitt val av respondenter. Med anledning av detta valde jag därför mina 
undersökningspersoner, som är två till antalet, utifrån kriterier så som insikt och inblandning i 
Gotlands turismutveckling. Dock anser jag att informationen från dessa är tillräckligt litet för 
att vara hanterbart samtidigt som det är tillräckligt stort för att jag ska kunna finna fakta nog 
för att kunna besvara mina frågeställningar. Samtidigt handlar kvalitativ forskning mer om att 
gå på djupet och inhämta och behandla riklig information om få undersökningsenheter.25        

 

 

                                                 
25 Holme, I. M. & Solvang, B. K. 1997 
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4.3 Genomförande/bearbetning 

Som tidigare nämnts utgörs denna undersökning av en fallstudie av Gotland och 
Stockholmsveckan. Arbetsprocessen kan liknas likt en tratt, där jag stegvis har smalnat av och 
förminskat mitt undersökningsområde.  

Hållbar turismutveckling i allmänhet – Hållbar turismutveckling på Gotland – 
Stockholmsveckan  

Löpande under arbetets gång har jag sedan genomfört intervjuer samt studerat diverse 
hemsidor och övrig litteratur, detta för att försöka finna svar på undersökningens 
problemställningar. Vad gäller intervjuerna, som var två till antalet, så genomfördes en av 
dessa över telefon medan den andra genomfördes likt en mejlkonversation vilken pågick mer 
eller mindre under hela arbetsprocessen. Intervjun, som gjordes över telefon den 29 april, 
genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide innehållande frågor med fokus på 
Gotlands arbete med hållbar utveckling och turism, och som motiv till detta finner jag att en 
semistrukturerad intervjuguide underlättade för mig att skapa en röd tråd och fasta 
hållpunkter. Själva intervjun pågick under cirka 30 minuter och dokumenterades genom att 
jag under samtalet förde anteckningar. Då frågorna var av en så pass enkelt karaktär i 
kombination med att jag inte har funnit det möjligt att resa till Gotland och då genomföra 
intervjuerna på plats ansåg jag att jag genom en telefonintervju kunde få tillräckligt med 
information. Valet att inte ställa allt för komplicerade och invecklade frågor var därför 
medvetet, hade frågorna inte varit av den enkla karaktär som det var hade jag kanske inte fått 
svar på mina frågor och därmed inte heller tillgång till den information som jag hoppades få 
genom intervjun. Som Kvale betonar måste forskaren i ett intervjusammanhang på kort tid 
bygga upp ett förtroende och en trygg atmosfär för att intervjupersonen fritt ska kunna 
uttrycka upplevelser och känslor.26 
 
Att intervjun med Mats Jansson skedde i form av en mejlkonversation var till en början inte 
något medveten val. Istället blev detta en god lösning för oss båda då det är ett enkelt sätt att 
kommunicera på då det inte kräver någon avtalad tid eller plats. Visst är jag medveten om att 
en fysisk intervju hade kunnat ge upphov till en mer detaljrik information, men då jag fick 
svar på mina frågor fann jag denna metod lämplig för det jag ämnade uppnå. Vidare kan valet 
av tillvägagångssätt för intervjun motiveras med att det är tidsbesparande och ett enkelt sätt 
att ernå information samtidigt som man slipper den nervositet och osäkerhet som kan uppstå i 
ett möte öga mot öga.   
 
Vidare vill jag även tillägga att mina analyser kommer att vara inflätade i redogörelsen av 
empirin. Mitt insamlade material, från såväl litteratur som intervjuer, kommer således att 
behandlas och presenteras likt en diskussion innehållande såväl materialredovisning som 
analys.   

4.4 Metoddiskussion 

Som inledning till denna metoddiskussion vill jag börja med att resonera kring de nackdelar 
som finns med att välja en kvalitativ metod. Då man i en kvalitativ studie använder sig av 
relativt få undersökningsobjekt kan man inte heller i samma utsträckning, som i en kvantitativ 

                                                 
26 Kvale, S. 1997:kap 7 
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studie, göra anspråk på generaliserbarhet. Dock är det i kvalitativa studier inte heller det som 
är syftet, istället talar man mer om studiens tillförlitlighet och giltighet. Dessa kriterier 
bedöms utifrån studiens metod och genomförande och handlar bland annat om hur tydlig 
skillnaden är mellan fakta och egna tolkningar och ställningstaganden samt hur stor mängd 
information som har samlats in och använts vid analysarbetet.27 Vad gäller denna uppsats har 
avsikten aldrig varit att generalisera. 

Vidare är det även viktigt att ha i åtanke att vi aldrig helt och fullt kan göra oss fria från vår 
förförståelse. Denna utgörs nämligen av den uppfattning som man har om en företeelse och 
som man fått genom exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt 
arbete.28 Men däremot kan vi minska dess påverkan genom att vara medvetna om vår 
subjektivitet då vi tolkar vår omgivning samt noga klargöra för vad som är fakta respektive 
egna tankar och idéer. Genom att man som forskare är noga i sin motivering för hur man har 
valt att gå tillväga samt tar ovannämnda aspekter i beaktning kan man minimera risken för att 
studiens genomförande och tillförlitlighet ifrågasätts. En diskussion om validitet och 
reliabilitet anses kanske främst viktigt inom kvantitativ metod men denna kan även tillämpas 
inom kvalitativa undersökningar. Som framkommer av ovanstående resonemang är det även 
inom kvalitativa studier av relevans att noga behandla sådant som kan syfta till att styrka 
undersökningens vetenskapliga relevans i form av trovärdighet, tillförlitlighet och giltighet. 
För att lyckas med detta pläderar Kvale för att man som forskare kan och bör föra en 
diskussion kring det som han kallar den heliga treenligheten innefattande validitet, reliabilitet 
och tillförlitlighet. Bland annat menar han att punkterna; Resultaten är inte tillförlitliga, de har 
skapats genom ledande frågor. Resultaten kan inte generaliseras, de bygger på för få 
analysenheter. Resultaten är ogiltiga, de bygger bara på subjektiva tolkningar bör tas i 
beaktning.29  

Fortsättningsvis i denna metoddiskussion kommer jag att mer allmänt redogöra för de olika 
faktorer som påverkar den samhällsvetenskapliga forskningen. Detta med anledning av att jag 
anser att man både som student och forskare på ett enklare och mer ”vetenskapligt korrekt” 
sätt kan genomföra sin undersökning om man vet på vilket sätt dessa olika faktorer påverkar 
samt hur man ska behandla och bearbeta dessa under själva forskningsprocessen. Bland annat 
Alan Bryman menar att det främst är följande faktorer som påverkar samhällsforskningen; 
värderingar, teori, praktisk hänsyn, kunskapsteori samt ontologi.30  

Kort sammanfattat handlar vetenskaplig metod om hur man som forskare inhämtar sin 
kunskap samt hur man formulerar, ställer och besvarar sina frågor. Då olika vetenskaper 
tillämpar olika metoder och angrepps-/tillvägagångssätt för datainsamling, bearbetning och 
analys förs det idag en ständig diskussion kring den vetenskapliga forskningens olika vägar 
till att söka och nå kunskap. Inom samhällsvetenskapen görs dels en åtskillnad mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning och dels finns det inom dessa samhällsvetenskapliga 
metoder olika uppfattningar om hur den sociala verkligenheten ska studeras. Metoderna är 
alltså förknippade med hur man som forskare och samhällsvetare uppfattar sambanden mellan 

                                                 
27 Persson, A. 1999 

28 Holme & Solvang, 1997:95 

29 Kvale, S. 1997 

30 Bryman, A. 2002:36 
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olika uppfattningar och åsikter om hur den sociala verkligheten är beskaffad och hur den ska 
utforskas.    

4.4.1 Objektivism respektive konstruktionism  

I det senare fallet, gällande hur man ska se på och studera den sociala verkligheten, är det 
främst två synsätt som dominerar; objektivism respektive konstruktionism. Dessa ontologiska 
frågeställningar som rör de sociala tingens art och natur handlar om huruvida dessa sociala 
entiteter kan eller ska uppfattas som objektiva enheter som besitter en för de sociala aktörerna 
yttre verklighet eller om de ska betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas 
uppfattningar och handlingar.31 Dessa två och skillnaden dem emellan beskrivs allt som oftast 
utifrån två vanligt förekommande begrepp inom samhällsvetenskapen– organisation och 
kultur.   

Objektivism innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta och som vi inte kan 
påverka.32 Den sociala verkligheten och diverse företeelser i vår vardag har en existens som är 
oberoende av oss som aktörer. I likhet med organisationens arbetsfördelning och funktion så 
menar de som antar en objektivistisk ståndpunkt att individerna i såväl organisationen som i 
samhället utsätts för ett tryck att följa de regler och krav som finns. Människan lär sig, 
tillämpar och anpassar sig till rådande och gällande regler och normer. Denna påtvingande 
och utomstående kraft kan påstås vara densamma gällande kulturen, som kan liknas vid ett 
förråd av gemensamma värderingar och vanor vilka socialiserar människan till att kunna 
fungera som en god och medmänsklig medborgare.   

Vad gäller konstruktionismen ifrågasätter denna, i motsats till objektivismen, åsikten om att 
kategorierna organisation och kultur verkligen är på förhand givna enheter och om vi som 
sociala aktörer uppfattar att vi inte kan påverka eller styra dessa.33 Istället menar förespråkare 
för en konstruktivistisk ståndpunkt att reglerna i en organisation mer ska uppfattas och 
fungera som ett medel för att skapa förståelse och samförstånd. Vidare menar man även att 
kulturen är en verklighet som ständigt konstrueras och förändras. Istället för att se kulturen 
som något som påverkar, tvingar och hindrar människan bör denna ses som en referensram 
innehållande upplysning och rekommendationer för leverne och agerande. Här kan det även 
vara till fördel att kort nämna det faktum att man inom konstruktionismen också menar att 
man måste studera den sociala världen och dess processer som sociala produkter vilka skapas 
och konstrueras i och genom samspel.34 

Ontologiska frågeställningar, alltså sådana som handlar om huruvida den sociala verkligheten 
ska uppfattas som något yttre i förhållande till de sociala aktörerna eller som något som dessa 
delaktigt är med att formar och skapar, är relevanta att behandla inom samhällsvetenskaplig 
forskning då de inte bara innebär olika ståndpunkter utan även kommer att få påverkan på 
formulerandet av våra vetenskapliga frågor och genomförandet av efterföljande forskning. 
Beroende på vilken ståndpunkt vi väljer kommer vi att lägga tyngdpunkten på olika aspekter 

                                                 
31 Bryman, A. 2002:30 

32 Bryman, A. 2002:30 

33 Bryman, A. 2002:31 

34 Bryman, A. 2002:32 
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inom såväl organisation som kultur och i graden av objektivitet som subjektivitet. Mer 
allmänt kan de olika ståndpunkterna objektivism och konstruktionism fungera och förklaras 
utifrån att man som forskare genom sin forskning ämnar söka svar på om det är det samhället 
som skapar människan eller om det är människan som skapar samhället? 

4.4.2 Kvantitativ respektive kvalitativ forskning  

Som tidigare nämnts görs det inom samhällsvetenskapen även en åtskillnad mellan kvantitativ 
och kvalitativ forskning. Den förstnämnda innehåller ofta systematisk insamling av en större 
mängd fakta/data vilken senare analyseras med hjälp av olika statistiska metoder medan man 
med den senare genom exempelvis intervjuer och observationer ämnar skapa en djupare insyn 
i och förståelse för det som undersöks. Vidare används den kvantitativa forskningsmetoden 
mer för att finna och förklara samband mellan olika sociala ting och fenomen, så kallande 
variabler, medan man vid användandet av kvalitativ metod mer har som syfte att ta del av 
undersökningspersonernas erfarenheter och uppfattningar gällande en specifik sakfråga eller 
ett socialt fenomen.  

Vad gäller själva arbetsprocessen inom kvantitativ forskning kan denna på enklaste sätt 
förklaras genom att man med hjälp av begrepp och indikatorer statistiskt studerar sambandet 
mellan valda variabler. Forskningen är även av ett mer deduktivt slag, vilket innebär att teori 
och hypoteser kommer först och styr datainsamlingsprocessen. Att arbeta deduktivt innebär 
alltså att man som forskare använder teorier och begrepp från teoriförråd och tidigare 
forskning som startpunkt. De teorier och begrepp som används kan sägas vara en tanke om 
något och som syftar till att systematisera och förklara verkligheten, vilka har färdiga 
indikatorer som kan användas som redskap för att förklara och analysera kontexten inom 
vilken den egna fallstudien finns.   

Inom kvalitativ forskning vill man nå så långt bort från den kvantitativa och statistiska 
verkligheten som möjligt, och istället ser dessa forskare sina rapporter som en av flera 
tänkbara representationer av den sociala vardagen och verkligheten.35 Här läggs vikt på det 
som sägs och hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Samtidigt ser man 
även den sociala verkligheten som en ständig föränderlig egenskap varför förespråkarna för 
denna metod menar att det är mer betydelsefullt att ta del av erfarenheter och uppfattningar i 
strävan efter att kunna förstå och förklara samhället och den sociala verkligheten. Med 
anledning av detta präglas och är den kvalitativa forskningsprocessen av mer induktiv 
karaktär, vilket innebär att man mer låter verkligheten och empirin tala. Som kvalitativ 
forskare behöver man inte i förväg utveckla specifika frågeställningar eller utforma specifika 
redskap för att få svar på sina frågeställningar, utan istället innebär den induktiva processen 
att man drar slutsatser, och i vissa fall, formulerar sina teorier på grundval av den insamlade 
empirin.   

Sammanfattningsvis vill jag dock påstå att man som forskare varken behöver eller ska välja 
och bestämma sig för om man vill forska kvantitativt eller kvalitativt eller om man vill anta 
ett mer deduktivt eller induktivt angreppssätt. Att dessa metoder skiljer sig åt i både teori och 
metod är en självklarhet och skillnaden i att använda enkäter eller observation, intervjuer eller 
experiment som datainsamlingsmetod kommer med all sannolikhet att påverka slutresultatet. 
Istället, om än kanske en aningens naivt, menar jag att det är bättre att se de olika metoderna 

                                                 
35 Bryman, A. 2002:263 
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som idealtyper vilka likt verktyg ska hjälpa dig att lättare kunna ta dig an och förstå ditt valda 
forskningsområde. I flertalet fall, vilket även påvisas av Bryman, är det faktiskt så att man 
enbart kan nå resultat om man sammanför de olika angrepps-/tillvägagångssätten och 
använder sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Med andra ord är det kanske, som 
Dannefjord motiverar, bäst att låta problemet stå i fokus för valet av metod. Vill man ha 
siffror istället för ord eller hård, reliabel data istället för rik och fyllig data är en kvantitativ 
metod mest lämpad men är det mening, djup och närhet som efterstävas är istället ett 
kvalitativt angreppssätt mer lämpad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C- uppsatskurs Turismvetenskap VT-09        Pernilla Zahn  

 21

5. Fynd ur litteraturen 

5.1 Beskrivning av undersökningsområdet 

Gotland är en ö som tillsammans med sina omkringliggande öar, Fårö, Karlsöarna, Gotska 
Sandön med flera, utgör landskapet med samma namn. Sedan 1971 utgör landskapet en enda 
egen kommun. Gotland, som till ytan är 3 140 km2, är belägen i Östersjön cirka 90 kilometer 
från den svenska fastlandskusten och ön har cirka 57 000 invånare, varav 22 000 av dessa är 
boende i Visby.36  

 
Figur 2. Karta över Gotland.37 

För ungefär 400 miljoner år sedan började öns historia då den gotländska kalkberggrunden 
byggdes upp av lämningar efter flertalet organismer, men det var för runt 7000 år sedan som 
ön befolkades då de första stenåldersmänniskorna kom till ön. På Gotland finns historiska 
spår efter i stort sett alla tidsåldrar. Dels finns det än idag kvar spår efter förstenade snäckor, 
bläckfiskar och utdöda djur och mängder av gravfält, husgrunder, fornborgar och bildstenar 
från järnålder och vikingatid berättar om en gången tid.38 Denna historia har samtidigt givit 
Gotland en särställning i Sverige och år 1995 togs Visby upp på UNESCOs 
                                                 
36 http://www.gotland.net/sv/om-gotland/om-gotland, 2009-03-30 

37http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.lcg.se/uploads/images/lcg_mall/lcg_kart 
_gotland.jpg&imgrefurl=http://www.lcg.se/dinalarcentra/&usg=__yqePwDKyTkfV3Fm6Tnl31rDV1Bk=&h=53
9&w=441&sz=24&hl=sv&start=6&um=1&tbnid=5tF6LJaDNy08UM:&tbnh=132&tbnw=108&prev=/images%
3Fq%3Dkarta%2Bgotland%26hl%3Dsv%26rlz%3D1T4HPEB_svSE276SE276%26sa%3DN%26um%3D1, 
2009-03-30 

  

38 http://www.lansstyrelsen.se/gotland/om_lanet/gotland_historia.htm, 2009-03-30 
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Världsarvskommittés prestigefyllda lista över världens natur- och kulturarv med 
motiveringen:  

 "[…] Ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad 
handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen 
värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna 
betydande mänskliga bosättning.”39  

Under 2007 hade Gotland cirka 750 000 besökare och ön har under flertalet decennier utgjort 
ett populärt turistmål.40 Sedan införandet av semesterlagen 1938 har besökssiffrorna ständigt 
ökat och idag erbjuder ön flertalet aktiviteter och attraktioner så som exempelvis 
Almedalsveckan och Medeltidsveckan. På 1970-talet utgjorde Gotland ett populärt resmål för 
ungdomar och även idag utgör ”Stockholmsveckan” i Visby ett stående inslag. Under denna 
period reser ungdomar till ön för att bada, festa och umgås.  

5.2 Gotlands turism i siffror41 

Under de senaste åren har Gotlands turism och besöksnäring ständigt och stadigt ökat. Den 
största andelen besökare som kommer till Gotland är från övriga Sverige men även utländska 
resenärer väljer ön som sommardestination. Av dessa utländska besökare kommer flest från 
Tyskland. Under 2007 kunde de kommersiella anläggningarna i form av hotell, stugbyar, 
vandrarhem och camping räkna in totalt 724 000 gästnätter. Med dessa siffror innebar det att 
man slog tidigare toppnotering från 1983.  

Gotlands besöksnäring bidrar till många arbetstillfällen. Totalt antal helårsarbeten beräknades 
under är 2007 till 1349 personer och var då fördelade enligt följande: 

Bransch Antal helårsarbeten 2007 (inom parentes finns samma uppgifter för 2006)    
Logi 501 (411) 
Livsmedel 70 (67) 
Restaurang  355 (276) 
Transport  160 (170) 
Shopping  125 (127) 
Aktivitet  138 (132) 

I en undersökning, som genomfördes på uppdrag av GTF (Gotlands Turistförening) 
sommaren 2006 bekräftades det att både kvinnor och män i åldern 18-34 lockades av en 
Gotlandsresa på grund av möjligheterna till sol, bad, natur och nöjesliv. I åldersgruppen 35-54 
lockade natur, kultur, sol och bad, men också golf, blommor och krogliv.42  

 

                                                 
39 http://www.lansstyrelsen.se/gotland /om_lanet/gotland_varldsarv.htm, 2009-03-30 

40 http://www.gotland.se/imcms/25330, 2009-03-31 

41 http://www.gotland.se/imcms/25330, 2009-05-10 

42https://ssd01.web.sh.se/mail/sh06hp2168.nsf/0/E8CEB55242007B264BF8FD0ACDA1929D/$File/marknads%
20och%20kommunikationsplan%202008%202010.pdf?OpenElement&FileName=marknads%20och%20kommu
nikationsplan%202008%202010.pdf, s 6 
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5.3 Hållbart Visby 

Som tidigare nämnt finns det alltså ett hållbarhetstänk som genomsyrar såväl planeringen som 
arbetet med att utveckla Visby. På länsstyrelsen hemsida går det att läsa följande:  

”Vi ska tillsammans vårda, bevara och utveckla Hansestaden Visby som en 
naturlig mötesplats. Staden skall vara en attraktiv stad att arbeta och bo i och 
inte minst att besöka. Hansestaden Visbys status som världsarv ska beaktas i 
allt utvecklings, förändrings och planeringsarbete. Hansestaden Visby som 
en levande och attraktiv besöksplats året runt är viktig i utvecklingen av hela 
Gotland. Ett blomstrande näringsliv, turism, kultur och människorna i staden 
är vår drivkraft. Stadens levande miljö, som rymmer mer än tusen års 
byggande, utgör dess huvudattraktion och ska säkras långsiktigt genom 
högkvalitativ skötsel och skyddas genom utnyttjande av dagens plan- och 
kulturminneslagstiftning. Här förenas historia och nutid i en unik välbevarad 
stadsmiljö. Genom ett målinriktat arbete verkar vi för ett levande världsarv - 
nu och för kommande generationer.”43  

För att lyckas med att åstadkomma detta har man, med kommunen i spetsen, formulerat ett 
utvecklingsprogram för hela Gotland. Detta utvecklingsprogram, som har fått namnet Vision 
Gotland 2025, ska genom ett gemensamt krafttag syfta till att skapa bättre förutsättningar för 
en hållbar tillväxt och framtid på Gotland, både för dem som bor där idag och för kommande 
generationer. Kopplat till detta utvecklingsprogram finns det sedan ett antal delprogram för 
exempelvis tillväxt, miljö och internationellt arbete.44  

5.4 Vision Gotland 2025 

Vision Gotland 2025 är ett regionalt utvecklingsprogram innehållande strategier och mål för 
öns utvecklingsarbete. Grunden är en långsiktig hållbar utveckling med fokus på bland annat 
tillväxt och sysselsättning och utvecklingsprogrammet är huvudinstrumentet för att samla och 
leda Gotland i riktning mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål.45 
Utvecklingsprogrammet är i sin tur uppdelat i mindre konkretiseringsprogram vilka innefattar 
allt från infrastruktur och kommunikationer till kultur och miljöprogram. Genom detta 
utvecklingsprogram ämnar man skapa en välutvecklat, säkert och attraktivt Gotland för såväl 
boende som besökare. Mer konkret handlar detta bland annat om att öka antalet bofasta på ön, 
förbättra den rådande boendemiljön samt prioritera frågor gällande utbildning, nyföretagande 
och entreprenörskap.  

Ett av de konkretiseringsprogram som ingår i Vision Gotland 2025 är det så kallade 
tillväxtprogrammet. Detta består av tre utvecklingsområden; besöksnäring, profilprodukter 
och basförutsättningar, och är en del av arbetet med att stärka och utveckla Gotlands position 
på marknaden. De två första områdena omfattar ett antal specifika branscher medan den tredje 
är mer generell och omfattar hela näringslivet. Inom respektive utvecklingsområde finns det 

                                                 
43 http://www.gotland.se/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=1529, 2009-05-01 

44 http://www.gotland.se/imcms/1597, 2009-05-08 

45 http://www.gotland.se/imcms/38064, 2009-05-08:4  
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sedan ett antal insatsområden vilka presenteras i punkten 5.4.1 Gotlands tillväxtprogram 
2008-2010. 

5.4.1 Gotlands tillväxtprogram 2008-2010 

Besöksnäring (utvecklingsområde)  

- Möten (insatser) 
- Upplevelseturism (insatser) 
- Service- och turisminfrastruktur (insatser) 
- Marknadsföring och sälj (insatser) 
- Unika Gotland (insatser) 

 

Profilprodukter (utvecklingsområde) 

- Livsmedel (insatser) 
- Energi (insatser) 
- Kreativa näringar (insatser) 
- Utbildning, habilitering, vård (insatser) 

 

Basförutsättningar (utvecklingsområde) 

- Företagsklimat (insatser) 
- Varumärket Gotland (insatser) 
- Entreprenörskap (insatser) 
- Affärsutveckling och finansiering (insatser) 
- Kunskap- och kompetensförsörjning (insatser) 
- Tillgänglighet och kommunikationer (insatser) 
- Studentklimat (insatser)   

 

Ett tydligt syfte samt en beskrivning och målsättning har formulerats för respektive 
utvecklingsområde och dess insatser, vilket i sin tur ska fungera som arbetsmaterial och 
vägledning för Gotlands kommun och Tillväxt Gotland.  

Besöksnäring  

Besöksnäringen har en stor påverkan på det gotländska samhället och årligen får Gotland ett 
direkt tillskott av privat konsumtion på över 1,1 miljarder kronor.46 Besöksnäringen och 
turismen på ön bidrar till att skapa en god kommersiell och offentlig service, vilket även 
gynnar de boende på ön. Med anledning av detta och i kombination med en förändring i 
turismen runt Östersjöregionen har man därför insett att det är nödvändigt att satsa på att 
utveckla nya former och verksamheter inom turismen. Exempel på målsättningar inom detta 
utvecklingsområde är att: 

- utveckla en fungerande mötesindustri, där alla nödvändiga aktörer och intressenter 
samarbetar.  

                                                 
46 http://www.gotland.se/imcms/41773, 2009-05-09:10 
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- skapa ett varierande utbud av aktiviteter där aktörer ska samarbeta för att locka 
besökare till öns olika evenemangsplatser.  

- förbättra servicen gällande allmänna toaletter, sophantering etc. Detta blir allt 
viktigare då besöksnäringen växer sig allt starkare samtidigt som det även är viktigt 
för att upprätthålla kvalitén på vistelsen för turisten.  

- genom att tillgängliggöra Gotlands natur- och kulturarv för entreprenörer och besökare 
utnyttja öns fulla potential som besöksmål. Ett pilotprojekt har startats som visar hur 
Gotland kan nyttja natur- och kulturskyddade ur ett turistiskt perspektiv.  

 

Profilprodukter    

Mot bakgrund av det intresse och den efterfrågan som finns efter gotländska produkter så 
finns det en uppenbar potential i gotländska profilprodukter. För att dessa ska bidra till att 
generera ökad tillväxt är det viktigt att utveckla och saluföra unika produkter med ett högt 
förädlingsvärde.47 För att stärka framväxten av gotländska profilprodukter i befintliga och nya 
företag har man som mål att: 

- skapa en plattform för marknad, volym, distribution och sälj, där producenter, 
förädlare och restauranger kan utvecklas och växa.  

- öka samverkan mellan företag och utbildningar.  
 

Basförutsättningar  

Utvecklingsområdet basförutsättningar inrymmer ett antal insatsområden vilka är generella 
för det gotländska näringslivet. Ett bra företagsklimat, med god samverkan mellan aktörerna, 
är viktigt för näringslivets utveckling och således även för tillväxten. Här har följande 
målsättningar formulerats: 

- Gotland behöver förbättra företagsklimatet genom olika typer av insatser som 
gemensamt involverar offentlig sektor och näringslivet, skapar tillit och en insikt om 
varandras ömsesidiga beroende.  

- att genom att förstärka och förtydliga den gemensamma varumärkesplattformen stärka 
Gotlands position i den interregionala konkurrensen. 

 

För att ovannämnda områden och insatser ska utvecklas ur ett hållbart perspektiv har man 
som värdegrund och riktlinjer att insatserna inom utvecklingsprogrammet inte bör leda till en 
försämring vad det gäller miljömässiga eller sociala förhållanden. Vidare ska respektive 
åtgärder och insatser även övervägas utifrån ett ekonomiskt perspektiv.   

 

 

                                                 
47 http://www.gotland.se/imcms/41773, s 11 
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5.4.2 Turismens utveckling48 

Vad det gäller utvecklingen av turismen mer specifikt så har man valt att planera och utveckla 
denna utifrån speciella profilområden, vilka är baserade på en matchning av Gotlands starka 
områden och specifika intressen hos möjliga besökare (olika målgrupper). De profilområden 
som man väljer att marknadsföra med hjälp av olika aktiviteter är följande: 

• Smakfulla Gotland – mat, design, konst. T ex tryffelsafari, besök på Öppna 
ateljéer eller shoppingresa i kombination med boende på Furillen. 
 

• Gröna Gotland – naturupplevelser, trädgård, miljö. T ex. resa till Stora Karlsö 
eller besök på trädgårdsveckan. 
 

• Historiska Gotland – historiska upplevelser och äventyr. T ex vikingaresa eller 
besök på medeltidsveckan. 

• Äventyrliga Gotland – fysiska upplevelser och äventyr, vad som traditionellt brukar 
kallas äventyrsaktiviteter. T ex mc-safari eller vandring. 

• Sceniska Gotland – nöje, musik, teater. T ex partyresa, Chamber Music Festival eller 
Romateatern. 

• Sportiga Gotland – olika typer av idrottsrelaterade resor, t ex träningsläger eller 
cuper. 

Med hjälp av dessa profilområden ämnar man alltså skapa ett effektivt sätt att nå och 
kommunicera med de tänka målgrupperna, vilket i sin tur ska generera en ökad besöksnäring 
samt skapa ett attraktivare Gotland. De tänka målgrupper som dessa profilområden ämnar 
tilltala är bland annat familjer, äldre vuxna i par eller grupp samt yngre vuxna i par eller 
grupp. Den sistnämnda kategorin innefattar, och är även den som ska fokusera på, de gäster 
som besöker Visby under Stockholmsveckan.  

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                 
48https://ssd01.web.sh.se/mail/sh06hp2168.nsf/0/E8CEB55242007B264BF8FD0ACDA1929D/$File/marknads%
20och%20kommunikationsplan%202008%202010.pdf?OpenElement&FileName=marknads%20och%20kommu
nikationsplan%202008%202010.pdf 
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6. Empiriska fynd 

6.1 Finns det en gemensam definition för hållbar turismutveckling på Gotland, och hur 
ser den då ut? 

Som svar på frågan om det finns en gemensam definition för hållbar turismutveckling på 
Gotland fick jag i intervjun med Mats Jansson veta att det i och med arbetet med det regionala 
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 formulerades och fastställdes att en hållbar 
turismutveckling för Gotland skulle innebära och syfta till en balansgång mellan bevarande av 
det gamla och genuina och exploatering för ekonomisk överlevnad. Vidare berättade han även 
att arbetet med Vision Gotland 2025 har bedrivits för att uppnå god förankring i en 
demokratisk process samtidigt som det ska integrera de tre perspektiven, socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt, inom hållbar utveckling.49  

Vad det gäller regionen i övrigt så genomförs pågående arbeten och satsningar med hänsyn 
till de bestämmelser, mål och riktlinjer som finns formulerade för Sverige i stort. Under 2007 
inrättade regeringen en rådgivande kommission för hållbar utveckling50 och sedan dess finns 
det alltså specifika riktlinjer att följa och ta i beaktning vid diverse utvecklingsarbeten, och det 
är dessa som har legat till grund vid framtagandet av bland annat Vision Gotland 2025. 
Tilläggas kan även att regeringens kommission för hållbar utveckling använder sig av den 
begreppsdefinition som fastställdes år 1987, i och med Brundtlandkommissionens rapport 
”Vår gemensamma framtid”.51 Utifrån denna ska ett hållbart utvecklingsarbete syfta till att: 
”försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.52  

6.2 Hur ser arbetet med att skapa en hållbar turismutveckling på destination ut mer 
specifikt? 

Turismen utgör en viktig och väsentlig del av näringslivets utveckling på Gotland och i 
dagsläget är turismen integrerad med samhällets utveckling i övrigt, vilket Kicki Scheller 
menar är högst normalt då turism pågår parallellt med det vardagliga samhället.53 Som 
tidigare nämnt sker de satsningar och utvecklingsarbeten som görs på Gotland utifrån de 
riktlinjer som tecknats i Vision Gotland 2025, och det är Gotlands kommun som står som 
huvudansvarig för det regionala utvecklingsarbetet inom länet. Vad det gäller turismen så 
lyfts denna fram under temat ”den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen” och Gotlands 
Turistförening har i sin tur fått i uppdrag av kommunen att vara expertorgan inom 
turistområdet. Vidare berättar Mats Jansson att de i dagsläget arbetar för turism året runt för 
att få en stabilare turistnäring som leder till verksamheter och jobb året runt. Detta menar han 
är ett sätt för att uppnå en turism som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.54 Kicki 
                                                 
49 Jansson, M (intervju) 2009-05-18  

50 http://www.lansstyrelsen.se/gotland/amnen/Hallbar_utveckling/regeringens_kommission.htm, 2009-05-25 

51 http://www.lansstyrelsen.se/gotland/amnen/Hallbar_utveckling/hallbar_bakgrund.htm, 2009-05-25 

52 Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987 

53 Scheller, K (intervju) 2009-04-29 

54 Jansson, M (intervju) 2009-05-18 
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Scheller däremot menar att det inte finns någon specifik plan innehållande strategier och 
åtgärder för hur turismnäringen ska utvecklas ur ett hållbart perspektiv, utan poängterar att det 
istället är upp till varje företag att se till att utveckling och expansion sker på ett korrekt sätt 
och i enlighet med de riktlinjer som finns formulerade för övriga samhälle och näringsliv.55 
Samtidigt poängterar hon även att det för Gotland i allmänhet tyvärr ibland blir så att vissa 
intresseområden kopplade till de tre dimensionerna blir lidande och underprioriterade, att det 
ena sker på bekostnad av det andra. ”I vissa situationer kan det vara så att en möjlighet till 
ekonomisk expansion får stryka på foten på grund av att det finns vissa miljöbestämmelser, 
medan det i nästa stund är tvärtom.”56 

Gällande de mål och riktlinjer som finns tecknade i Vision Gotland 2025 så utgår dessa ifrån 
visionen om att Gotland ska vara Östersjöns mest kreativa och magiska plats präglad av 
närhet, hållbar utveckling och fylld av livslust.  

”Läget mitt i Östersjön är en tillgång. Här finns en geografisk närhet som gör ön 
till en naturlig mötesplats för nationella och internationella samarbeten kring 
näringsliv, utbildning, kultur, forskning och miljö. Ö-läget, dess kultur- och 
naturvärden samt det levande gotländska samhället, där stad och land utvecklas på 
lika villkor, gör Gotland till en attraktiv mötesplats och skapar det goda Ö-livet 
som innebär trygghet och livslust. Målsättningen att Gotland ska vara ett 
långsiktigt hållbart samhälle ska genomsyra alla mål i Vision Gotland 2025. Det 
innebär frågor som att jämställdhet, demokrati och miljö alltid ska beaktas, liksom 
en tryggad ekonomisk tillväxt.”57 
 

Kort sammanfattat handlar de övergripande målen för en hållbar utveckling om att öka antalet 
invånare till minst 65 000 personer, att göra ön till den naturliga mötesplatsen i 
Östersjöregionen samt att verka för att gotlänningarna ska ha ett gott välstånd och må bäst i 
landet. I dagsläget är det mycket som fungerar väl och människorna på Gotland trivs med sin 
tillvaro, men som för flertalet andra regioner i Sverige finns det även på Gotland utmaningar 
som behöver hanteras och prioriteras. Bland annat är kommunikationerna en nyckelfråga. 
Vidare menar man i Vision Gotland 2025 även att en förutsättning för att ernå en positiv och 
hållbar utveckling av Gotland är att det finns bostäder, arbeten, försörjningsmöjligheter och 
hållbar ekonomisk tillväxt.58 Varför man anser det viktigt att öka antalet invånare på ön 
motiveras med att det är en nödvändighet för att bland annat kunna upprätthålla den offentliga 
servicen samt för att få ett mer diversifierat arbetsliv. För att mäta hur väl man lyckats uppnå 
respektive mål har indikatorer som befolkningsantal, ekonomiskt välstånd och mötesplatsen 
upprättats.  
 
Ekonomisk hållbarhet 
 
Såväl för Gotland som för övriga destinationer handlar en ekonomiskt hållbar utveckling om 
att skapa en tillväxt som varken äventyrar miljön eller mänskliga resurser. Vad det gäller 

                                                 
55 Scheller, K (intervju) 2009-04-29 

56 Scheller, K (intervju) 2009-04-29 

57 http://www.gotland.se/imcms/38064, s 6  

58 http://www.gotland.se/imcms/38064, s 6 
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Gotland så menar man att ekonomisk tillväxt och välfärd följer varandra och att detta enbart 
kan upprätthållas genom en god hushållning av och investering i de gemensamma resurserna. 
Det primära målet för Gotland i strävan efter att skapa en hållbar tillväxt är att öka 
sysselsättningsnivån och därigenom öka och möjliggöra chanserna för människor att försörja 
sig genom eget arbete. Ett arbete ger inte bara inkomster till försörjning utan har också stor 
betydelse för möjligheten att vara delaktig i samhället.59 Vidare vill man även öka antalet 
invånare vilket leder till att fler människor efterfrågar och konsumerar mer varor och tjänster 
på hemmamarknaden. Att satsa på och utveckla nya former och verksamheter inom turismen, 
och därigenom öka Gotlands attraktionskraft, är även det exempel på hur man i dagsläget 
arbetar för att öka tillväxten. Även genom att förbättra företagsklimatet och skapa en stabil 
marknadsplattform hoppas man generera en ökad tillväxt samt uppnå ekonomisk hållbarhet.  
 
Ekologisk hållbarhet 
 
En hållbar livsstil är en utmaning i fråga om ändrade konsumtionsvanor, minskad 
miljöpåverkan och effektivare energianvändning.60 Då Gotland är en plats med många natur- 
och kulturminnen är frågor gällande miljö och ekologi av extra vikt. Detta kräver inte bara 
kunskap utan det är även viktigt att alla, från instanser och företag till privatpersoner, drar sitt 
strå till stacken. Istället för att skapa och öka den materiella konsumtionen så försöker 
Gotland istället att öka utbud och efterfrågan inom de unika och lokala områdena som är 
specifika för just Gotland, som exempelvis natur, kultur och design. I dagsläget handlar de 
stora utmaningarna för Gotland om elförsörjning, tillgången på rent dricksvatten och en 
levande Östersjö. Då turister lockas till Gotland och Visby av de fina stränderna, kulturarven 
och naturen är det alltså viktigt att försäkra sig om att turismen utgör en så pass minimal 
miljöpåverkan som bara möjligt och att man tar hänsyn till dessa och inkluderar dem i det 
hållbara utvecklingsarbetet. Bland annat har ett pilotprojekt som visar hur Gotland kan nyttja 
natur- och kulturskyddade ur ett turistiskt perspektiv startats.  
 
Sociokulturell hållbarhet 
 
En viktig förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av det gotländska samhället är att det 
är öppet för engagemang och ansvar. Medborgarna ska känna delaktighet, ha möjlighet att 
påverka samhällsutvecklingen samt att ta ansvar för denna. För detta behövs naturliga 
mötesplatser och mötesformer. Öppna diskussioner och samtal är viktiga för demokratin och 
även för människors grundläggande förtroende för det demokratiska systemet.61  
 
Vidare är man även noga med att poängtera för invånarna om turismens betydelse för 
regionen, och detta för att uppnå en balans mellan turismen och lokalbefolkningen. Visst 
förekommer det klagomål och missnöje hos lokalbefolkningen men genom att vara lyhörda 
inför lokalbefolkningens åsikter minimeras riskerna för att en negativ inställning till turismen 
ska uppkomma. Att bevara och visa upp det historiska och säregna Gotland, genom 
exempelvis Medeltidsveckan, är bara ett exempel på hur man arbetar för att skydda och 

                                                 
59 http://www.gotland.se/imcms/38064, s 9 

60 http://www.gotland.se/imcms/38064, s 11 

61 http://www.gotland.se/imcms/38064, s 16 
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respektera det förgångna, sociala kulturer och kulturellt mångfald. Detta är en del av det som 
betecknar sociokulturell hållbarhet. 

6.3 Är/utgör turismen och Stockholmsveckan ett potentiellt hot mot hållbar utveckling 
för destinationen i allmänhet? 

De båda respondenterna anser att turismen är något positivt för Gotland. ”Utan turismen 
skulle Gotland inte vara vad det är idag, utan en avfolkningsbygd med långa avstånd mellan 
offentlig och kommersiell service.”62 De båda är även ense om att turismen inte utgör något 
större hot än någon annan mänsklig aktivitet som bedrivs på ön och vad det gäller 
Stockholmsveckan så är de glada att företeelsen finns. Dock poängterade Mats Jansson att det 
pågår ständiga arbeten men att försöka minska och förhindra de avigsidor, vilka han menar är 
svåra att undkomma, som är förenade med Stockholmsveckan. Bland annat utgör alkohol, 
störningar och ljud prioriterade områden och den tillfälligt ökade folkmängden sommartid 
innebär även en utmaning för vattenförsörjning, avlopp, renhållning och tätortstrafik.  

Vidare har jag även fått veta att det årligen genomförs undersökningar av olika slag där man 
bland annat frågar restaurang- och campingägare samt lokalbefolkningen om deras åsikter 
kring turismen under sommarmånaderna. Majoriteten av respondenterna är positiva och 
menar att turismen ”livar upp och gör staden levande” men självklart finns det även negativa 
röster. Bland annat uppges de långa köerna i mataffärerna som ett problem och klagomål om 
störningar och buller, framförallt i innerstaden, är vanligt förekommande. I en 
sammanställning från 2008, publicerad på Kommunen hemsida, går att läsa följande:  

Klagomålen i år gäller, förutom musiken från verksamheterna, även störandeskrik 
och skrän från förbipasserande på gator och i gränder samt även musik från 
privata fester. Speciellt under vecka 29 (den sk Stockholmsveckan) upplevde 
många, framförallt boende i innerstaden, som ”den värsta någonsin”. 63 

Som ett försök att råda bot på dessa problem återfinns följande stycke i anslutning till 
ovanstående rader:  

I miljöbalken finns krav på verksamhetsutövaren att kontinuerligt planera och 
kontrollera verksamheten, s k egenkontroll, för att motverka och förebygga skada 
på människors hälsa och miljön. Detta framgår av hänsynsreglerna i kap. 2 och i 
26 kap. 19 § miljöbalken. Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken skall alla som bedriver en 
verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet.64 

Gällande Stockholmsveckan och hur turistbeteendet påverkar arbetet med att uppnå en hållbar 
utveckling har jag funnit som svar att man i dagsläget inte anser att det har någon större 
påverkan. Visst medför Stockholmsveckan problem och negativa konsekvenser men de 
positiva konsekvenserna verkar dock överväga de negativa, och enligt Mats Jansson så hjälper 
Stockholmsveckan ön mer än vad den stjälper.  
                                                 
62 Jansson, M (intervju) 2009-05-18 

63 http://www.gotland.se/imcms/40100, 2009-05-25 

64 http://www.gotland.se/imcms/40100, 2009-05-25 
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6.4 Om så, är detta något som destinationens aktörer och intressenter har tagit i 
beaktning och vilka åtgärder finns/görs för att motverka detta? 

Trots att både Mats Jansson och Kicki Scheller med flera ställer sig positiva till sådana 
intensiva och temainriktade besöksveckor som Stockholmsveckan är med och utgör så är 
Mats Jansson tydligt med att Gotland inte behöver fler besökare under juli månad. Utan 
istället måste det finnas reseanledningar över hela året och trafik som möjliggör 
weekendresande med snabba färjor och flyg. När det förra avtalet kring färjetrafiken skrevs 
1996 var frågor kring miljöbelastning inte lika vanligt förekommande som idag och i 
dagsläget har därför Gotland energislukande färjor vilka kan tas ur trafik först år 2015.65 Mats 
Jansson menar därför att det bör vara såväl hans eget som andras intresse att fylla dessa färjor, 
för att på så sätt göra det mer legitimt att ha dessa i trafik.    

Vidare berättade han även att det är en ständig process att försöka minska turismens negativa 
konsekvenser. Det finns idag inga direkta åtgärdspaket utan istället menar han att 
Turistföreningen försöker att genomföra sina satsningar och arbeten på ett sådant sätt att de 
negativa konsekvenserna inte blir allt för omfattande och påtagliga, och Mats Jansson menar 
att allt, i mångt och mycket, handlar om att försöka arbeta på ett sådant sätt att tänkta och 
potentiella problem inte blir till problem. Avslutningsvis poängterade han dock att det tar tid 
att få alla inblandade på Gotland att gå mot ett och samma håll. ”Det finns motsättningar 
mellan instanser som är nödvändiga för att utveckla branschen hållbart, men jag tycker ändå 
att vi har kommit en bra bit på väg. ” 66  

Personligen ser jag det faktum att Gotland har valt att planera och utveckla sin turism utifrån 
specifika profilområden som en sätt att strukturera och ta kontroll över turismen, även om 
detta kanske inte var den primära anledningen till uppkomsten av dessa profilområden. Men 
genom att kartlägga sin marknad erhålls inte bara konkurrens- och marknadsföringsfördelar 
utan detta bidrar även till att Gotlands turismnäring enklare kan se till det specifika inom varje 
område, och då till såväl de positiva som negativa konsekvenserna. Jag menar att de genom 
detta profileringssystem kan genomföra utvärderingar kopplade till respektive område och 
därigenom få mer specifika, självklara och konkreta arbetsområden. Som tidigare nämnts är 
det inte alltid som ”vardagsrollen” och ”turistrollen” stämmer överens varför olika 
turistgrupper är förenade med olika möjligheter och problem. Med risk för att dra detta 
resonemang en aning för långt så är jag dock beredd att påstå att de som tenderar att 
konsumera stora mängder alkohol, festa natten lång och leva livets glada dagar utan 
vardagliga regler och normer kommer att tillhöra profilområdet Sceniska Gotland och inte 
Gröna- eller Smakfulla Gotland. Problem förenade med alkohol, störningar och buller kan 
därför tillägnas större fokus inom utvecklandet av profilområdet Sceniska Gotland medan 
arbetet med profilområdet Gröna Gotland mer kanske ska fokusera på frågor gällande 
turismens påverkan på öns natur- och kulturarv. Dock inte sagt att man kan särskilja 
turismnäringen i allt för stor utsträckning samt bortse från att det är delarna som skapar 
helheten. En hållbar turismutveckling kan enbart uppnås då det råder en samstämmighet och 
balans mellan turismnäringens olika komponenter.         

                                                 
65 Jansson, M (intervju) 2009-05-18 

66 Jansson, M (intervju) 2009-05-18 
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7. Avslutande reflektioner 
En hållbar utveckling avser således en balans mellan de positiva och negativa följderna av 
turism samt att ekologiska, sociokulturella och ekonomiska resurser förvaltas på ett korrekt 
och lämpligt sätt. När det gäller destinationsutveckling har de ekonomiska områdena länge 
prioriterats. Ofta har strävan efter ekonomisk hållbarhet skett på bekostnad av de ekologiska 
och sociokulturella dimensionerna. Men dessa tre områden är beroende av varandra både för 
och om en långsiktig och hållbar utveckling ska kunna uppnås. Att en destination är 
långsiktigt hållbar är även något som gynnar alla, såväl turismens aktörer och intressenter som 
lokalbefolkningen och turisterna själva. Fördelar som detta medför kan exempelvis vara ökad 
lönsamhet för såväl inblandade företag som destinationen i helhet, en positiv och 
välkomnande lokalbefolkning samt en välbevarad flora och fauna. För Gotlands del så präglas 
utvecklingsarbetet inom regionen av en hållbarhetstanke, och detta gäller för såväl samhället 
och regionen i stort som för turismnäringen.  

Vad det gäller Vision Gotland 2025, med tillhörande konkretiseringsprogram, så ser jag detta 
som ett steg i rätt riktning i strävan efter att utveckla regionen på ett positivt och hållbart sätt. 
Genomgående i hela utvecklingsrapporten finns fokus på hållbar utveckling ur ett 
ekonomiskt, ekologiskt och sociokulturellt perspektiv. Såväl i insamlad information som i 
samtal med mina intervjupersoner har jag fått det klart för mig att man har insett att en hållbar 
utveckling för regionen är något som gynnar alla, både nu och i framtiden. Dock har jag 
stundtals haft det svårt att finna konkreta svar på vad hållbar turismutveckling innebär för 
Gotland och hur arbetet med detta ser ut. Detta eftersom att turismen idag är integrerad i 
samhällets utveckling i övrigt. Men samtidigt är det ju även så att turism sker i det vardagliga 
samhället varför en hållbar utveckling av regionen kanske bäst ska ske på ett sådant sätt att 
den tillgodoser behov hos och förbättrar för både lokalbefolkningen och turisterna. Men trots 
detta är jag, i enlighet med författarna till den tidigare genomförda studien av Gotlands 
turismutveckling, Hållbarhet i sikte – en hermeneutisk studie av Visbys turismplanering, 
beredd att hålla med om att det än i dag finns brister i samordning och samverkan mellan öns 
olika instanser, branscher och företag. Som exempel hade Kicki Scheller, medarbetare i 
Länsstyrelsen Gotlands Läns verksamhetsgrupp med inriktning på hållbar utveckling, ingen 
insyn i Turistföreningens arbete med att skapa och utveckla en hållbar turism på ön. Om 
Gotland nu har valt att integrera och sammanföra turismen med det övriga samhällets 
utveckling borde det då inte finnas kunskap och insyn i alla de områden som 
utvecklingsrapporten Vision Gotland 2025 omfattar? Samverkan och ömsesidigt beroende 
verkar med andra ord inte vara några ledord. Vidare har jag även fått den uppfattningen att det 
i slutändan tycks vara upp till var och en att se till att de föreskrifter som finns verkligen följs, 
vilket är en lättare uppgift för öns större verksamhetsorgan än för exempelvis småföretag. Då 
jag anser att Gotland har en mycket god kunskap och insyn i vad hållbar utveckling innebär, 
och noga formulerar detta i diverse rapporter och utvecklingsprogram, finner jag det intressant 
att man brister på denna punkt. Då Gotland utgörs av en relativt liten yta tycker i alla fall jag 
att det borde vara enklare att samordna berörda aktörer och intressenter och få dessa att vilja 
gå åt samma håll.  

Avslutningsvis vill jag dock uppmuntra till fortsatta studier och forskning inom ämnet. Som 
tidigare nämnts är hållbar destinations- och turismutveckling ett relativt komplext och brett 
ämne varför jag anser att det aldrig kan finnas skäl nog att sluta genomföra vetenskapliga 
studier som berör detta. Samtidigt befinner sig världen under ständig förändring vilket gör att 
vi måste vara på vår vakt och ligga steget före, speciellt om vi vill kunna tillgodose både 
nutida och framtida behov. Det som gäller och fungerar idag kanske inte är av intresse 
imorgon. Med anledning av detta kan det kanske vara intressant att år 2025 göra en 
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uppföljning och utvärdering av huruvida Gotlands lyckades eller inte med utvecklingsarbetet 
och utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025?  
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