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Abstact 
 
 
Title: Sustainability in Sight – A Hermeneutical study of Visby`s tourism planning  
 
 
Subject: Tourism studies 
 
 
Authors: Gonca Kaya and Carolina Lopez 
                
 
Supervisor: Gustaf Onn 
 
 
 
Purpose: The purpose of this essay is to get a comprehensive understanding for the thoughts 
behind Visby’s sustainable tourism planning. Focus will lie on how far Visby has come in 
their planning and implementing towards a sustainable tourism development. 
 
 
Methods: This study is preceded from a hermeneutical and constructive perspective. The 
methods used are induction and qualitative research in the form of deep interviews with four 
key figures working within Gotland’s municipality and tourism industry. The data collection 
has also been through secondary data and document studies.   
 
 
Results: The results of this study shows that sustainability as a thought is present in the 
Gotland’s municipality’s planned development for Visby. Visby is in an early stage of its 
planning towards a sustainable tourism development.  
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Sammanfattning 
 
 
Titel: Hållbarhet i sikte – En hermeneutisk studie av Visbys turismplanering 
 
 
Ämne: Turismvetenskap 
 
 
Författare: Gonca Kaya och Carolina Lopez 
 
 
Handledare: Gustaf Onn 
 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att få en helhetsförståelse för tankegången bakom Visbys 
hållbara turismplanering. Fokus i denna studie kommer att ligga i att undersöka hur långt 
Visby kommit i sin planering samt implementeringen mot en hållbar turismutveckling.  
 
 
Metod: Denna studie har utgått ifrån ett hermeneutiskt och konstruktivistiskt synsätt. De 
valda ansatserna är induktivt och kvalitativt i form av fyra djupintervjuer med nyckelpersoner 
som arbetar inom Gotlands Kommun och turismnäringen på Gotland. Datainsamling har skett 
via sekundärdata och dokumentstudier. 
 
 
Resultat: Resultatet av denna studie visar att hållbarhetstanken finns som grund i Gotlands 
kommuns planerade utveckling för Visby. Visby befinner sig i ett tidigt stadium i sin 
planering men är på god väg.   
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Förord 
 
 
Vi vill tacka Mats Jansson, Utvecklingsansvarig på Gotlands Turistförening, Majvor 
Östergren, Länsantikvarie på Länsstyrelsen, Petter Engström, Utvecklingsstrateg för turismen 
på Gotland samt Eva Werkelin, Planarkitekt på Stadsarkitektkontoret i Visby för deras 
medverkan i denna undersökning. Ett stort tack går även till Joachim Carlén som har varit ett 
stort stöd under hela arbetsprocessen och de personer som har hjälpt oss att komma i kontakt 
med nyckelpersoner. Utan er alla skulle denna undersökning inte kunna ha fullföljts! 
 
Vidare vill vi även passa på att tacka uppsatsens opponenter och handledare Gustaf Onn för 
deras konstruktiva kritik och synpunkter som har varit till hjälp för att förbättra denna uppsats. 
 
 
 
Tack till er alla! Trevlig läsning! 
 
 
 
 
Stockholm den 26 Maj 2008 
 
 
 
 
 
__________________                                                                         _________________ 
 
 
Gonca Kaya                                                                                         Carolina Lopez
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1. Inledning 
 
 
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till Gotland samt Visby. Vidare redovisas 
vår problemdiskussion följt av vår problemformulering samt syftet för studien. Slutligen följer 
en redogörelse av studiens avgränsningar samt nyckelbegrepp som använts.  
 
 
Turism är en komplex industri med många olika samverkande aktörer. Denna komplexitet 
ställer stora krav på en bra och effektiv planering där dessa aktörer kan samverka mot 
gemensamma mål med ett gemensamt syfte; att främja turismen på destinationen. Turismen 
har en stor inverkan på destinationen med ekonomiska, sociala samt miljömässiga effekter. 
Dessa effekter kan ha en positiv eller negativ inverkan beroende på hur turismen planeras och 
struktureras i området1.  

 
Visby är Gotlands nav där hela öns kommunikationer, administration, utbildning, 
arbetsmarknad och näringsliv möts2. I jämförelse med andra tätorter av samma slag har Visby 
ett stort övertag vad gäller utbudet av restauranger, barer, turistattraktioner, 
boendeverksamheter och service3. Dessa förutsättningar gör Visby till en både attraktiv 
företagsetablerings- och bosättningsområde4 samt turistmål.   
 

 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

 Under 1800-talet ökade det svenska folkets intresse för natur och kultur vilket ledde till att 
diverse författare började skildra Gotland och Visby i böcker och litografier för att skapa en 
allmän kännedom om platserna. Böckerna innehöll bilder samt beskrivningar av Visby vilka 
översattes och distribuerades i länder som Frankrike, England, Danmark och Tyskland med 
syfte att väcka intresse och nyfikenhet hos utländska turister 5. Dessa skrifter ledde till att 
Visby blev känt runtom Europa och lockade till sig turister med viljan och se och uppleva 
denna gamla romantiska hansestad6. Under hösten 1836 insattes ett ångfartyg som åkte 
sträckorna Stockholm-Visby och Västervik- Visby. Detta transportmedel var endast avsett för 
sommarmånaderna men fick inte den framgång som man hade hoppats på. År 1852 utbyttes 
ångfartyget mot en hjulångare; ”Kronprinsessan Louise” som en förbättring. Transportmedlen 
utvecklades med tiden, efter hjulångaren uppfanns propellerdrivna fartyg som var betydligt 
effektivare tidigare fartyg. Så småningom bidrog den teknologiska utvecklingen till en 
förbättrad framkomlighet för Visby. I och med att resandet till och från ön underlättades under 
senare delen av 1800-talet, blev Visby en av Sveriges mest besökta turistdestinationer. 
Turismen blev följaktligen en viktig ekonomisk faktor för Visby7.  
 

                                                
1 Weaver & Lawton, 2006 s 2 
2  Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 18 
3 Gotlands Kommun, http://www.gotland.se/imcms/4049 2008-04-18 
4 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 18 
5 Svahnström, 1984 s 227 
6 (ibid) 
7 Svahnström, 1984 s 231 
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Idag fortsätter Visby att vara en utav Sveriges mest besökta turistdestinationer med en årlig 
besökssiffra med cirka 700 000 besökare8. Denna siffra innefattar inte kategorin 
sommargotlänningar med eget boende9. Denna besökssiffra består till största del av inhemska 
turister från fastlandet, framförallt från Mälardalen. De utländska besökarna kommer från 
länder som till exempel Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA10. De flesta turisterna 
besöker Visby under högsäsongen som är under månaderna maj till september. Den 
teknologiska utvecklingen har framskridit avsevärt och idag kan man välja att resa till Visby 
med färja eller med direktflyg på väldigt kort tid11.  
 
Till en början lockades turisterna till Visbys natursköna miljöer och ruiner12 men allteftersom 
turismen växte så skapades ett stort utbud av turistprodukter och upplevelser i Visby. 
Exempel på dessa är Visby området innanför murarna även känd som ”Hansestaden Visby” 
samt de fina grönområdena runt muren. I december 1995 beslutade The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) att ta med dessa områden på 
listan över världens kultur- och naturminnen13. Detta besluts motivering löd:  
 
 

"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 14” 
 

 
För närvarande har Visby området innanför murarna en befolkning på 3000 människor och 
beskrivs därför som ett ”levande världsarv”15. Denna siffra innefattar ej befolkningen under 
sommarsäsongen då den ökar betydligt.   
 
Andra viktiga turistattraktioner är de årliga återkommande evenemang Medeltidsveckan och 
Almedalsveckan, Visbys Domkyrka som är bland de mest besökta attraktionerna i Visby samt 
andra sevärdheter som museer, ruiner, kyrkor samt gårdar16. Dessutom anordnas en mängd 
olika aktiviteter och utflykter i staden som till exempel guidade turer i Hansestaden, 
cykelturer, samt vandringar17.  
 
 
Anledningen till att vi anser att detta område är intressant för oss att undersöka är att Visby 
idag är en välkänd destination. Detta ställer stora krav på att hållbarhetstänkande ska finnas 
med integrerad i turismplaneringen för att kunna uppnå en långsiktig turismutveckling. För att 
en destination ska utvecklas på ett hållbart sätt krävs det att man tar hänsyn till de 
ekonomiska, sociala samt miljömässiga följder som turismen kan ha18. Risken av att ignorera 
dessa tankar kan i värsta fall leda till att destinationen skadas med negativa följder inom dessa 
aspekter och förlora sin position som en destination värd och besöka.   
 

                                                
8 Gotland i siffror 2007, Ledningskontoret, Gotlands kommun, 2008, s 26 
9 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 47 
10 Gotland i siffror 2007, Ledningskontoret, Gotlands kommun, 2008, s 27 
11 www.destinationgotland.se 2008-04-18 
12 Svahnström, 1984 s 228 
13 Gotlands Kommun, http://www.gotland.se/imcms/4049 2008-04-18 
14 http://www.gotland.se/imcms/4049 2008-04-18 
15 http://www.gotland.se/imcms/4049 2008-04-18 
16 Gotland i siffror 2007, Ledningskontoret, Gotlands kommun, 2008 
17 www.guteinfo.com 2008-04-18 
18 Turistdelegationen, Hållbar utveckling i SvenskTuristnäring 1998, Turistdelegationen, 1998, s 14 
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1.2 Problemformulering  
  
 
• Vilka tankar präglar de sociala, ekonomiska samt miljömässiga mål i Visbys 

turismplanering? 
 
• Har Visby integrerat de ekonomiska, sociala samt miljömässiga målen med varandra i 

sin turismplanering? 
 

 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att få en övergripande bild om hur tankegången bakom Visbys 
befintliga turismplanering ser ut. Fokus i denna studie kommer att ligga i att undersöka hur 
Visbys turismplanering ser ut samt huruvida man arbetar mot en hållbar turismutveckling.  
 
 
 

 
1.4 Avgränsningar  
 
I denna studie har vi valt att begränsa oss till att endast studera Visbys turismplanering på 
Gotland. Anledningen till detta val grundar sig på att Visby är Gotlands mest turistintensiva 
område. Vi har även valt att avgränsa oss genom att endast fokusera på hållbarhetstänkandet i 
turismplaneringen. Detta för att hållbarhetstänkandet idag är något väldigt aktuellt som 
genomsyrar många aspekter i det moderna samhället. Vidare anser vi att hållbarhetstänkandet 
i framtiden kommer att fortsätta växa och bli något naturligt i människors tänkande.  
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1.5 Uppsatsdisposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
förklara mer 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 1 
 

Inledning 

Kapitel 2 
 

Metod 

Kapitel 3 
 

Teori 

Kapitel 4 
 

Empiri 

Kapitel 5 
 

Analys 

Kapitel 6 
 

Resultat och 
Slutsats 

Första kapitlet är inledning. Här ingår bakgrund till Visby, 
en problemdiskussion, vår problemformulering samt syftet 
med vår uppsats. Vidare presenteras avgränsningar samt 
nyckelbegrepp som vi har använt oss av i detta arbete.      

Andra kapitlet är metod här presenterar vi hur vi har 
genomfört vår studie. I denna del ingår vårt valda 
vetenskapssyn, ansatser, en diskussion kring konkretion, 
datainsamling, forskningsansatser, hur vi har uppnått 
trovärdighet i vår studie samt data- och metodbeskrivning. 
Kapitlet avslutas med en framställning av intervjuernas för- 
och nackdelar samt källkritik. 

Tredje kapitlet är teori där vi först presenterar en förklaring 
till hållbar utveckling samt hållbar turismutveckling. 
Därefter presenteras Halls modell om hållbara turismvärden 
och principer som är vår valda teori.   

Fjärde kapitlet är empiri här presenteras den data som vi har 
samlat in. Datainsamlingen har skett genom intervjuer, 
böcker, broschyrer, Internet samt dokumentstudier. 

Femte kapitlet är vår hermeneutiska analys som vi gjort av 
Visbys hållbara turismplanering utifrån det data som vi har 
samlat in. Denna del innehåller förklaringar till 
underliggande tankar och strukturer som vi upptäckt under 
studiens gång samt vad de innebär för Visbys hållbara 
utveckling.  

I detta avslutande kapitel förs en diskussion av analysens 
resultat där vi besvarar studiens frågeställningar. Detta följs 
av en slutsats som innehåller våra tolkningar och 
utvärderingar av slutresultatet. Avslutningsvis redovisas 
rekommendationer, kunskapsbidrag, förslag till fortsatt 
forskning samt kvalitetssäkring och kritisk granskning.  
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2. Metod 
 
 
Detta kapitel börjar med en presentation av den valda ansatsen för studien; induktion följt av 
en diskussion kring konkretisering och en beskrivning av det valda vetenskapssynsättet 
hermeneutik. Vidare följer ett avsnitt om den valda undersökningsmetoden; kvalitativ metod. 
Längre fram i kapitlet presenteras ett avsnitt om datainsamling som innehåller delarna 
primär- sekundärdata, intervjuer och val av informanter. Sedan följer en redogörelse för 
undersökningens kvalitet där en diskussion kring kvalitetskriterierna tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering tas upp. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
metodens för- och nackdelar.  
 

 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
 
2.1.1 Induktiv ansats 
 
I induktiva ansatser har forskare verkligheten som utgångspunkt när de genomför sin 
empiriska datainsamling. Sedan skapar de teorier och modeller av de generaliseringar de gör 
utifrån de’ empiriska data som har samlats in19. Denna studie utgår ifrån en induktiv ansats där 
den valda teorin endast används för att få en helhetsförståelse för studieområdet och som hjälp 
i intervjufrågeformuleringarna20. Verkligheten kommer att vara utgångspunkten och genom 
olika observationer kommer det empiriska materialet att samlas in.  
 
Motivet bakom valet av en induktiv ansats ligger i att studien inte avser att testa Halls teori, 
utan detta har endast varit till hjälp för att få en förförståelse av vad en hållbar turismplanering 
innebär och vad som är viktigt att ta hänsyn till för att uppnå detta. 
 
 
2.1.2 Konkretisering 
 
Studien avser inte att skapa generaliseringar av det empiriska materialet utan istället försöka 
skapa en helhetsförståelse för tankegången bakom Visbys turismplanering och ta reda på om 
de olika delarna har kopplats till varandra genom att genomföra konkretisering. Andersson 
skriver i sin bok, Positivism kontra hermeneutik, att konkretion innebär att tolkningen och 
förståelsen av företeelser ska ske i ett sammanhängande form. Detta leder till att man får en 
bättre helhetsförståelse för studieobjekten21. 

                                                
19 Eriksson & Wiedersheim- Paul, 1997 s 229 
20 Johannessen & Tufte, 2003 s 35 
21 Andersson, 1979 s 46 
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2.1.3 Hermeneutiskt forskningssynsätt 
 
Den hermeneutiska vetenskapssynen är en av forskningens grundläggande orienteringar22. Ett 
av hermeneutikens mest centrala uppdrag är traditionsförmedling23 där forskare strävar till att 
skapa en helhetsförståelse för företeelser24.  
 
Hermeneutiken säger att det som utgör grunden för en samhällsvetenskaplig studie är olik den 
av naturvetenskaplig karaktär. Med detta som grund, kräver det socialvetenskapliga 
forskningsidealet ett annat tänkande. Detta tankesätt handlar om att undersöka det som är 
unikt för människor25. Detta tankesätt förespråkas hos hermeneutiker då dessa vill infånga de 
sociala handlingarnas subjektiva betydelser genom att till exempel tolka människors 
handlingar, olika symboler och texters innehåll26. 
 
Vidare finns det ingen entydig sätt att tolka världen och företeelser på inom hermeneutiken, 
utan den förespråkar att det är fullt möjligt att tolka dessa fenomen på olika sätt. Därmed kan 
man inte påstå att det ena tolkningssättet är bättre än någon annan. Vidare är det otänkbart för 
hermeneutiker att lämna sig själva utanför när de studerar och tolkar verkligheten. De tror 
starkt på att man behöver vara en del av verkligheten för att kunna förstå och tolka den27. 
 

 
 

“Vår förståelse beror alltså av vår värld, liksom världen av vår förståelse” 28 
  

 
 
Det empiriska materialet som har samlats in för denna studie kommer att analyseras och 
tolkas utifrån ett hermeneutiskt vetenskapssynsätt. Denna medvetna val bygger på att vi 
kommer att försöka få en helhetsförståelse för tankegången bakom Visbys turismplanering. 
Detta genom att stiga in i verkligheten och sedan infånga informanternas åsikter av 
verkligheten utifrån vilka de sedan kommer att försöka hitta meningsstrukturer och försöka ta 
reda på om de olika delarna i turismplaneringen hänger ihop samt vad de innebär för Visby. 
 
 
2.1.4 Konstruktivistiskt synsätt 
 
Studien kommer att utgå ifrån ett konstruktivistiskt synsätt som förespråkar att den sociala 
verkligheten består utav konstruktioner skapade av observatörernas skildringar29. Med detta 
som grund, kan observatörernas skildringar av verkligheten aldrig uppfattas som slutgiltiga 
eftersom den endast gäller för just den specifika framställningen av den sociala verkligheten30.  

 
 
2.2 Metodval 
                                                
22 Bryman, 2001, s 24 
23 Ödman, 2005, s 7 
24 Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2006 s 44 
25 Bryman, 2001, s 25 
26 (ibid) 
27 Ödman, 2005, s 10 
28 Ödman, 2005, s 17 
29 Bryman, 2001, s 33 
30 (ibid) 
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2.2.1 Kvalitativ metod 
 
Den valda forskningsansatsen för denna studie är en kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
forskningsmetoden har varit i form av delvis strukturerade djupintervjuer 31. Denna val av 
forskningsansats grundar sig på att undersökningen syftar till att får djup och detaljerad data. 
Det är även ett lämpligt tillvägagångssätt då studien är av induktiv och konstruktivistisk 
karaktär32.  
 

 
2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Primär- sekundärdata 
 
De material man som man under datainsamlingen erhåller kan ta olika former och därför 
särskiljs de som primär- och sekundärdata och ibland även som förstahands- och 
andrahandskällor. Primärdata är de material som forskaren själv har samlat in just för den 
aktuella studien. Medan sekundärdata är material som redan finns tillgängligt och har 
forskats fram av andra forskare eller till andra syften33. 
 
I denna studie har både primärdata från intervjuer samt extern sekundärdata använts 34. De 
sekundärdata som har insamlats har varit i form av publicerade källor som böcker och 
broschyrer. Andra sekundära källor var Internet samt statistiska, referens- och 
katalogdatabaser35. Undersökningen har även innefattat dokumentstudier. 
 
 
2.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna var delvis strukturerade, det vill säga bestod av fasta frågor som hade utarbetats i 
förväg och som utgjorde grunden för intervjuinnehållet. Dessa frågor lämnades öppna så att 
informanterna fritt kunde tala utifrån dessa grundfrågor och utveckla sina synpunkter och 
åsikter fullt ut36. Frågorna formulerades med hjälp av Halls Sustainable Tourism Values and 
Principles modell (se bilaga 1). 
 
Samtliga intervjuundersökningar ägde rum på Gotland och var uppdelade in i två olika 
tillfällen. Dessa varade i cirka 30-60 minuter, vilket också är den rekommenderade tiden för 
att undersökaren ska hinna fördjupa sig i en intervju37. Undersökningarna ägde rum i 
respektive informants kontor vilket bidrog till en trygg undersökningsmiljö.  Vi fick 
möjlighet att genomföra intervjuerna i en tyst miljö för att undvika störande ljud från 
omgivningen som skulle kunna påverka informanternas respons. Efter att ha fått tillåtelse 
från intervjupersonerna spelades samtliga intervjuer in. Detta medförde många fördelar i och 
med att en möjlighet till att få exakta data skapades vilka sedan enkelt kunde kontrolleras 
upprepade gånger i efterhand. Ljudinspelning var även fördelaktig i den bemärkelsen att vi 

                                                
31 Johannessen & Tufte, 2003 s 71 
32 Bryman, 2001, s 249 
33 Svenning, 2003, s 99 
34 Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2007, s 91 
35 Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2007, s 97 
36 Johannessen & Tufte, 2003 s 71 
37 Kylén, 2004, s 18 
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undvek att förbise eller förlora viktig data samt reda ut det oklarheter som förekom under 
intervjuerna38. Efter inspelningen genomfördes en transkribering av ljudfilerna. 
Transkriberingarna var en tidskrävande process och varade i ungefär 4-5 timmar vardera och 
producerade flera sidor lång data. Dock medförde detta förlopp fördelar som senare 
underlättade analysen av data som till exempel att det blev möjligt att enkelt att se över och 
återgå till fakta samt jämföra de med varandra39.  
 
2.3.3 Val av informanter 
 
I Gotlands kommun arbetar totalt 7107 personer och omkring 1 189 personer arbetar heltid  
med turismen40. Då medvetenheten om att det är orealistiskt och irrelevant att ta med hela 
målpopulationen i undersökningen bestämde vi oss för att utföra ett icke-sannolikhetsurval. 
Bland de olika icke-sannolikhetsurvalen valdes den strategiska urvalsmetoden. Eftersom 
studien inte avser att undersöka kvantiteter är den strategiska urvalsmetoden det mest 
lämpliga för denna undersökningssyfte41.  
 
För att införskaffa en så bred och mångnyanserad bild av hur turismen planeras idag har 
personer med olika arbets- och ansvarsområden i planeringen valts. Intervjuer genomfördes 
med fyra nyckelpersoner: Majvor Östergren, Länsantikvarien på Gotlands länsstyrelse, Mats 
Jansson, Utvecklingsansvarig på Gotlands Turistförening (GTF), Eva Werkelin Planarkitekt 
på stadsarkitektkontoret samt Petter Engström, utvecklingsstrateg inom turismen på Gotland. 
Vidare är dessa nyckelpersoner som har olika ansvarsområden inom turismplaneringen de 
som på ett professionellt sätt kommer att kunna svara på våra frågor och bidra med ett 
bredare perspektiv till det valda studie området42.  
 
 

2.4 Undersökningens kvalitet 
 
Forskare har diskuterat en hel del kring hur man ska bedöma en kvalitativ studies kvalitet. 
Denna studie kommer att granskas utifrån två forskares; Lincoln och Gubas kvalitetskriterier 
då deras uppfattningar om att det inte finns en absolut bestämd social verklighet stämmer 
överens med vår konstruktivistiska världsbild i denna studie43. Enligt Lincoln och Guba ska 
man i genomförandet av kvalitativa undersökningar bedöma kvaliteten av studien utifrån de 
två huvudkriterierna trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas i sin tur in i fyra mindre 
kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering44.  
 
Det första kriteriet, tillförlitlighet, handlar om hur stor grad sannolikhet det är i de empiriska 
data som har samlats in45. För att uppnå en hög grad av tillförlitlighet i denna studie har vi 
genom triangulering även ägnat sig åt dokumentstudier. Detta dokument har varit till hjälp då 
man har kunnat kontrollera den med de intervjudata som har erhållits för att se om de 
överensstämmer med varandra46.    
 

                                                
38 Bryman, 2001, s 310 
39 Bryman, 2001, s 311 
40 Gotland i siffror 2007, Ledningskontoret, Gotlands kommun, 2008 
41 Christensen, Engdahl, Grääs  & Haglund, 2007, s 113 
42 Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2007, s 129 
43 Bryman, 2001, s 258 
44 (ibid) 
45 (ibid) 
46 Bryman, 2001, s 260 
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Det andra kriteriet överförbarhet, går ut på att de empiriska data som man samlat in även ska 
kunna överföras på andra sammanhang än det ursprungliga47. För att kunna uppnå en hög grad 
av överförbarhet i denna studie har en detaljerad presentation av det empiriska materialet 
gjorts. Detta kommer att underlätta för forskare i framtiden till att använda och överföra denna 
studies data till annan forskning48.  
 
Det tredje kriteriet pålitlighet handlar om att undersökningen när och om den upprepas av en 
annan forskare ska ge samma resultat. En undersökning med hög grad av pålitlighet är 
oberoende av undersökaren eftersom den ger samma resultat vid upprepning49. För att öka 
pålitligheten i denna studie har utförandet av de olika metoderna presenterats utförligt. Detta 
för att andra forskare kommer att kunna följa undersökningens alla steg från början till slut50.  
 
Det fjärde och sista kriteriet är Konfirmering vilket innebär att forskaren skall förbli objektiv 
under hela sin datainsamling och i presentation av resultaten51. Med syfte att uppnå 
konfirmering i denna studie har vi sett till att personliga åsikter och värderingar inte har 
påverkat studiens genomförande och resultat med avsikt. Våra tolkningar och de slutsatser 
som har dragits ur studien har haft ett ständigt stöd av empiriskt data52.  
 
Vidare kännetecknas det andra huvudkriteriet, äkthet, av fem mindre kriterier; rättvis bild, 
ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- samt taktisk autenticitet53. Med rättvis bild menas att en 
studie ska ge rum för undersökningsobjektens olika åsikter och värderingar54. Denna studie 
har tagit hänsyn till att ta med de olika intervjupersonernas uppfattningar om verkligheten55. 
Ontologisk autenticitet innebär att undersökningen ska kunna hjälpa undersökningsobjekten 
att förstå verkligheten de befinner sig i56. Denna studie har på ett utförligt sätt beskrivit den 
sociala verklighet som intervjuobjekten lever inom och som även kommer att kunna hjälpa de 
att förstå den på ett bättre sätt57. Pedagogisk autenticitet handlar om att undersökningen ska 
belysa den sociala verkligheten så de personer som är inkluderade i en undersökning även ska 
kunna få en bild av hur andra undersökningspersoner inom samma situation upplever 
verkligheten58. Med tanke på detta har vi i denna studie beskrivit verkligheten på ett så tydligt 
sätt som möjligt vilket kommer att underlätta för de olika intervjuobjekten att förstå hur andra 
upplever situationen59.  En studie som har katalytisk autenticitet är en sådan som kommer att 
kunna motivera intervjuobjekten att förändra den verklighet eller miljö de befinner sig inom60. 
Med tanke på denna aspekt har undersökningen kunna hjälpa intervjuobjekten att få en inblick 
i hur verkligheten ser ut idag där också brister har belysts61. Det sista kriteriet inom äkthet 
kallas för taktisk autenticitet vilket innebär att en undersökning bör underlätta för 
medverkande till att bli upplysta och få möjligheten till att förbättra sin situation62. Med tanke 

                                                
47 Bryman, 2001, s 260 
48 (ibid) 
49 (ibid) 
50 (opcit 261) 
51 (ibid) 
52 (ibid) 
53 (ibid) 
54 (ibid) 
55 (ibid) 
56 (ibid) 
57 (ibid) 
58 (ibid)  
59 (ibid) 
60 (ibid)  
61 (ibid)  
62 Bryman, 2001, s 261 
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på denna aspekt har vi föreslagit en del förbättringsåtgärder som undersökningsobjekten 
förhoppningsvis kommer att ta i akt63. 
 
 
2.5 Metodens för- och nackdelar 
 
Fördelarna med intervju- metoden var att dessa gav oss djup och detaljerad information samt 
en bättre förståelse för hur turismen är planerad i Visby64. Vi fick även värdefulla insikter i 
informanternas kunskapsområden. En annan fördel var att intervjufrågorna var delvis 
strukturerade med hög grad av flexibilitet och detta ledde till att informanten talade fritt och 
utryckte sina åsikter och tankar till det yttersta. Flexibiliteten bidrog även till att vi fick 
möjligheten att ställa en del följdfrågor om oklarheter och nya idéer som dök upp under 
intervjuns gång65. Vidare var genomförandet av intervjuerna en tidsmässig fördel för oss, då 
det gick relativt snabbt och smidigt att utföra. En annan fördel var att eftersom vi hade 
kontroll över intervjuläget underlättade detta för oss att hålla oss till ämnet som vi studerar. 
Vi fick också möjligheten att ställa mer komplicerade och ingående frågor än vad vi hade 
kunnat om vi hade genomfört exempelvis enkäter66. Därtill fick vi ett gynnsamt tillfälle till 
att skapa ett förtroende mellan oss och de intervjuade vilket resulterade i ett avkopplat och 
trygg atmosfär67. 
 
Det finns även ett antal kritik riktat mot kvalitativa undersökningar som kan medföra 
nackdelar. Kvalitativa undersökningar har kritiserats för att vara för subjektiva, brista på 
transparens, svåra att replikera och även svåra att generalisera68. För att dessa nackdelar inte 
ska påverka denna studie har vi sett till att stödja sina tolkningar och värderingar med hjälp 
av det empiriska materialet för att inte vara för subjektiva69 och presentera varje steg i 
undersökningen på ett utförligt sätt för att öka studiens transparens70. Vidare har forskarna 
varit försiktiga med att låta personliga åsikter påverka undersökningen samt data för att 
underlätta en replikation av studien i framtiden71 och när det gäller nackdelen om att det är 
svårt att generalisera en kvalitativ undersökning har denna nackdel inte haft någon betydelse 
eftersom forskarna i denna studie har istället valt att genomföra konkretisering72. Några 
nackdelar med studiens tillvägagångssätt var att data som samlades in ibland kändes 
överflödigt73. 

 
 

                                                
63 (ibid)  
64 Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2007, s 175 
65 (ibid) 
66 (ibid) 
67 Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2006 s 98 
68 Bryman, 2001, s 269 
69 Bryman, 2001, s 266 
70 Bryman, 2001, s 271 
71 Bryman, 2001, s 270 
72 (ibid) 
73Denscombe, 2000 s 161 
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3. Teoretisk referensram 
   
 
Detta kapitel börjar med en förklaring till hållbar utveckling samt hållbar turismutveckling. 
Därefter presenteras vår valda teori som är Halls modell om Hållbara turismvärden och 
principer följt av en utförlig beskrivning av samtliga delar som ingår i modellen. 
 
 
 

 3.1 Brundtlandsrapporten och hållbar utveckling 
 
Det var i början av 1980-talet som FN uppmärksammade behovet av att bilda en särskild 
kommission vars främsta syfte skulle vara att samordna och arbeta med miljö- och 
utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv. En viktig insikt var det faktum att miljön inte 
existerar för sig själv utan att den i allra högsta grad påverkas av människors handlingar och 
behov. Miljö och utveckling är två samexisterande aspekter som går in i varandra då miljön 
innefattar den plats som människor lever och samverkar i och utveckling människors 
handlingar med syfte att förändra denna plats74.    
 
Det var år 1987 i och med publiceringen av Brundtlandkommissionens rapport, Our Common 
Future, som begreppet hållbar utveckling fick ett internationellt genomslag. I denna fastställs 
det att hållbarhet handlar om att arbeta med de fysiska, ekologiska, ekonomiska samt sociala 
aspekterna tillsammans i utvecklingsarbetet75. Our Common Future fastställde idén om att 
hållbar utveckling inte enbart kan ses i ett lokalt perspektiv utan att denna måste ses globalt.  
Vidare fastställer den att denna hållbara utveckling på samma sätt inte kan ses i ett nu -
perspektiv utan att man måste se till både nuet samt framtidens möjligheter till att utnyttja 
nödvändiga resurser76. Detta synsätt skulle bli en vägledande princip för FN, privata och 
statliga institutioner samt organisationer för att skapa en insikt samt förståelse om behovet av 
att arbeta med miljöproblemen globalt för att på så sätt uppnå en global hållbar och positiv 
miljöutveckling77. 
 
Den allmänna uppfattningen om utveckling handlar om en utveckling som endast rör U-
länderna. I Our Common Future tydliggjordes det faktum att utveckling i ett hållbart 
perspektiv inte enbart inbegriper U-ländernas behov av framtida utveckling utan även I-
ländernas utveckling mot en hållbar framtid78. Rapporten präglas av en positiv framtidstro om 
människors förmåga att skapa en mer välmående, säker och rättvis värld79. Tanken om en 
hållbar utveckling genomsyras av insikten om att jordens resurser är begränsade. För att 
kunna säkra ett bra liv för hela jordens befolkning krävs det att resurserna fördelas samt 
utnyttjas på ett bättre sätt80. Detta kräver att länder framställer nya och bättre genomarbetade 
riktlinjer samt strategier för att effektivt kunna arbeta mot en hållbar utveckling81. Då dagens 
samhälle ej är uppbyggt med den hållbara utvecklingen i åtanke så krävs det stora 
förändringar för att kunna applicera detta hållbara perspektiv och kunna omsätta dess idéer i 

                                                
74 http://www.worldinbalance.net/agreements/1987-brundtland.html 2008-06-21 
75 Sverker C, 2005, s 10  
76 Sverker C, 2005, s 11 
77 http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm 2008-06-21  
78 http://www.worldinbalance.net/agreements/1987-brundtland.html 2008-06-21  
79 Sverker C, 2005, s 12 
80 (ibid) 
81 http://www.worldinbalance.net/agreements/1987-brundtland.html 2008-06-21  
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praktiken82. Framtida sociala och ekonomiska samhällsförändringar måste ske med ett 
ekologiskt perspektiv för att kunna uppfylla den hållbara utvecklingens krav på att även 
framtida individer skall kunna få sina behov tillfredsställda83. De mål samt riktlinjer som 
fastställs i rapporten riktar sig mot alla länder i världen och för att kunna säkra en bra framtid 
för hela världens befolkning krävs ett gott samarbete mellan länder där man gemensamt 
arbetar mot en hållbar framtid84.   
 
 
3.2 Hållbar turismutveckling 
 
En förklaring utav begreppet hållbar turismutveckling är att man inser att jordens resurser är 
ändliga och att dessa måste tas till vara på för att kunna verka både idag och i framtiden. Med 
detta perspektiv i åtanke så blir fokus på turismarbetet mera inriktat på ett effektivt 
utnyttjande utav resurser. Dessa resurser kan ligga på en lokal eller global nivå, samt vara 
natur- eller kulturresurser. I det hållbara turismbegreppet finns två viktiga aspekter, en 
utvecklingsaspekt samt en bevarandeaspekt. Enligt Turistdelegationen innebär 
utvecklingsaspekten en god samhällelig ekonomisk tillväxt och framgångsrika företag vilket 
leder till att enskilda individer får en bättre vardag. Detta innebär att85; 
 

”Förbättrade förutsättningar för företagande och produktionsutveckling skapas, där 
naturen och kulturen utgör en resurs för upplevelser.” 
 
”Att kommuner och statliga myndigheter utgår från rese – och turistindustrins behov och 
förutsättningar för produktion och skapar lika goda förutsättningar för utveckling som för 

annan industri
86.” 

 
 
Bevarandeaspekten handlar om att utnyttja och bevara de existerande resurstillgångar som är 
viktiga för en god turismutveckling på ett hållbart sätt87. Därför ska: 
 

 
”Verksamheten utvecklas så att man i första hand nyttjar förnyelsebara energikällor och 
inte ökar ämnen från jordskorpan i atmosfären88”.  
 
”Långlivade naturfrämmande ämnen inte användas i produktionen.” 
 
”Naturens utrymme för förnyelse och biologisk mångfald inte systematisk utarmas.” 
 
”Energi och andra naturbaserade resurser nyttjas på ett förnuftigt sätt och relateras till 
grundläggande mänskliga behov.” 
 
”En turism utvecklas som bidrar till att skapa en ekonomisk och social välfärd för det 
lokala samhälle89:” 

 
 

                                                
82 Sverker C, 2005, s 12 
83 Sverker C, 2005, s 13 
84 http://www.worldinbalance.net/agreements/1987-brundtland.html 2008-06-23 
85 Turistdelegationen, Hållbar utveckling i SvenskTuristnäring 1998, Turistdelegationen, 1998, s 14 
86 Turistdelegationen, Hållbar utveckling i SvenskTuristnäring 1998, Turistdelegationen, 1998, s 14 
87 (ibid) 
88 (ibid) 
89 Turistdelegationen, Hållbar utveckling i SvenskTuristnäring 1998, Turistdelegationen, 1998, s 15 
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Till denna studie har vi valt att använda oss av Michael Halls modell; Hållbara turismvärden 
och principer. Modellen är uppdelad i tre huvudområden; sociala, ekonomiska samt miljö och 
resurs mål vilka är av betydelse i arbetet för en hållbar turism utveckling. I sin teori menar 
Hall att det inte räcker att enbart ta hänsyn till den fysiska miljön i en hållbar turism 
utveckling utan det krävs en djupare förståelse för de sociala, ekonomiska samt miljömässiga 
system i vilka turismen är en del av90.  
 
Vi anser att denna modell är tydlig samt innefattar alla dem väsentliga delar som en hållbar 
turism bör innehålla. I vårt empiriska material insamling ska vi utgå efter modellens olika 
delar för att få en förståelse för hur Visby arbetar med sin turism. Denna förförståelse ska 
hjälpa oss att förstå informanternas verklighet samt vad dem anser och hur dem upplever 
Visbys befintliga turismplanering. 
 
 
3.3 Halls modell om hållbara turismvärden och principer  
 
Halls modell (se figur 1) Sustainable Tourism Values and Principles handlar om hur de olika 
delarna som här utgörs av de ekonomiska, sociala samt de miljömässiga målen, bör 
inkorporeras för att tillsammans uppnå en hållbar turismutveckling i en destination. Varje mål 
är i sin tur uppdelade i olika delmål som bör uppnås91. Vidare menar Hall att planeringen av 
en hållbar turism innebär att kunna avgöra vem som vinner och vem som förlorar i turismens 
utvecklingsprocess92.  
  
 
 
 

                                                
90 Hall, 2000.s 205. 
91 Hall, 2000.s 4. 
92 Hall, 2000.s 15 
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Figur 1: Sustainable tourism values and principles (Hall C Michael)93 

                                                
93 Hall, 2000.s 14 
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Sociala mål 
 
Denna del av modellen tar upp dem sociala målen som är av vikt vid ett hållbart 
turismutvecklingstänkande. Dessa mål är att planera så att turismen bidrar med något positivt 
till samhället genom att till exempel skapa nya gynnsamma arbetstillfällen som 
lokalbefolkningen kan ta del av, planera turismen på ett långsiktigt sätt och samtidigt se till att 
besökarnas behov blir tillfredställda på bästa sätt. En viktig del i de sociala målen är att 
engagera lokalbefolkningen i beslutsfattande och planeringen så att de känner sig delaktiga 
och ser turismen som något positivt vilket i sin tur leder till ett positivt bemötande av 
turisterna94.  
  
  
Ekonomiska mål 
 
Från ett ekonomiskt perspektiv kan turismen ses som ett medel för att uppnå ekonomisk 
tillväxt i en specifik destination. Regional utveckling stimuleras genom att långsiktigt planera 
för samt uppmuntra drivande finansiella innovationer. De delmål som ingår i denna del 
medför en ekonomisk tillväxt för den lokala befolkningen samt aktörer och stimulerar även 
till ekonomiskt hållbara företag och industrier. En av de grundläggande tankarna bakom de 
ekonomiska målen handlar om att på ett effektivt sätt marknadsföra destinationen med syfte 
att attrahera den typen av besökare som kommer att bidra med de högsta ekonomiska 
vinsterna till destinationen. Detta marknadsföringsarbete bör ske inom de speciella ramar som 
destinationens särskilda turismresurser sätter95.    
 
 
Miljömässiga mål 
 
Denna del handlar om att man bör försöka bibehålla den befintliga biologiska mångfalden 
eller också expandera den. Två viktiga insikter är medvetenheten om de särskilda fördelar 
som existerande resurser ger samt använda dessa på rätt sätt och se till att ha en minimal 
resursförbrukning. Med minimal resursförbrukning menas att man hela tiden bör se till att inte 
slösa på ett områdets resurser utan använda dessa på ett genomtänkt sätt. En annan viktigt 
aspekt är att alltid arbeta för att matcha sina tillgångar till den befintliga efterfrågan på 
marknaden96, detta för att hitta samt arbeta för att bibehålla en god balans mellan dessa två 
krafter. Miljöaspekten betonar vikten av att aktivt arbeta för att kunna identifiera samt 
förhindra de negativa miljökonsekvenser som turismen kan medföra i ett område97.       
 
I arbetet mot en hållbar turismutveckling är det viktigt att vara medveten om att det inte 
enbart räcker med att fokusera på ett av dessa områden utan det krävs att man tar hänsyn till 
alla bitar och aktivt arbetar för att förena dessa för att lyckas med det utsatta målet98.     
 
 
 
 

                                                
94 Hall, 2000.s 14  
95 Hall, 2000.s 25 
96 Hall, 2000.s 14 
97 Hall & Lew, 1998, s 80 
98 Hall & Lew, 1998, s 75 
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4. Empiri 
 
 
I detta kapitel presenteras de empiriska material vi har samlat in för studien. Kapitlet är 
strukturerat på ett sätt som gör att de sekundärdata vi har insamlat presenteras först och 
sedan följer en sammanställning av våra primärdata. Kapitlet inleds med en redogörelse av 
turismens betydelse för Gotland och Visby. Vidare följer en redogörelse av en fördjupad 
översiktplan för Visbyområdet 2006 vilket inbegriper de olika delarna; ekonomiskt-, social- 
samt ekologisk hållbarhet samt riktlinjer för Visbys stadsplanering och turism. I kapitlets 
avslutande del presenteras sammanställningarna av intervjuerna med våra valda 
informanter. Delar av det empiriska materialet som kommer att presenteras i detta kapitel 
innefattar inte bara Visby utan även hela Gotland. Detta då det inte finns så mycket 
tillgänglig information som enbart handlar om Visby, utan Visby vävs in i materialet skrivet 
om hela Gotland. 
 
  
 
 
4.1 Turismens betydelse för Gotland och Visby  
 
Gotland har under senare år lockat fler och fler besökare. En positiv effekt utav detta har varit 
det ökade antalet nya turistföretag som växt fram99 och som bidragit med många nya 
arbetstillfällen som gynnat boende på Gotland. Enligt 2006 års beräkningar arbetade totalt 
1189 personer inom besöksnäringen fördelade enligt följande100; 
 
Bransch                                                                              Antal helårsarbeten  
Logi                                                                                                       411 
Livsmedel                                                                                          67     
Restaurang                                                                                             276 
Transport                                                170                                                           
Shopping                                                                                               127     
Aktivitet                                                                                                132 
 
Tabell 1:  Fördelning av antal helårsarbeten på Gotland 2006101 
 
År 2007 var Destination Gotland öns tredje största arbetsgivare med 374 stycken anställda102.  
 
Turism är Gotlands näst största näring och omsätter årligen cirka 1,2 miljarder kronor103. De 
flesta turistfaciliteter finns i Visby och längst kustområdena på södra och norra sidan av ön 
finns de större turistanläggningarna104. Visby har den största turismkoncentrationen och enligt 
Fördjupad Översiktplan för Visby området 2006 så står Visby för cirka 65 % av Gotlands 

                                                
99 Gotland i siffror 2007, Ledningskontoret, Gotlands kommun, 2008, s 17 
100 Gotland i siffror 2007, Ledningskontoret, Gotlands kommun, 2008, s 25 
101 Gotland i siffror 2007, Ledningskontoret, Gotlands kommun, 2008, s 25 
102Gotland i siffror 2007, Ledningskontoret, Gotlands kommun, 2008, s 18 
103 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 47 
104 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 48 
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totala turismomsättning105. Denna turismomsättning domineras i första hand av shopping och 
andra hand logi106. Turistshoppingens stora betydelse sätter fokus samt ställer större krav på 
att utbudet av affärer, restauranger med mera inne i Visby ska vara bred och hålla en bra 
standard. Detta har uppmärksammats av kommunen i Visbys fördjupade översiktplan där det 
poängteras att Visbys så kallade affärsstråk kräver framtida utvecklingssatsningar för att 
kunna tillfredställa de befintliga turistönskemålen som till exempel fler affärer som erbjuder 
Gotlandssouvenirer och produkter107. Nedan följer en tabell som visar hur fördelningen av 
turismomsättningen mellan olika affärsgrenar ser ut108. 
 
 
Bransch                                                                               Belopp i miljoner kr                
Shopping                                                                                        260  
Logi                                                                                                240                
Restaurang                                                                                     220  
Livsmedel                                                                                      210   
Lokala transporter inkl bensin                  140                                                                                       
Aktiviteter                                                                                      110                                                                                           
Summa                                                                                        1 180  kr 
 
Tabell 2: Fördelning av turismomsättningen på Gotland109 
 
 
 

4.2 Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2006  
 
Enligt PBL – Plan och Bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan. Denna ska fungera 
som en vägledning när beslut som rör användningen utav vatten– och markområden samt för 
hur dessa områden skall förvaltas idag och i framtiden ska tas. Översiktplanen har olika så 
kallade fördjupningsområden vilka fungera som viktiga strategiska riktlinjer för kommunens 
planeringsarbete110.  
 
Visbys fördjupade översiktsplan gjordes bland annat för att visa hur kommunen på 
lämpligaste sätt skall utveckla Visby under de kommande 20 åren. Visby ses inte enbart som 
en fysisk plats, det vill säga dess rent materiella uppbyggnad i till exempel byggnader, utan 
den definieras även av människorna som rör sig där som dess invånare, besökare, samt 
användare111. I och med denna insikt har man lagt tungvikt på att det framtida 
utvecklingsarbetet skall följa den hållbara utvecklingens tre områden.112.  
 

                                                
105 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 48 
106 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 47 
107 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 49 
108 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 47 
109 (ibid) 
110 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 17 
111 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 18 
112 (ibid) 
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Figur 2 – Fördjupad översiktplan för Visbyområdet 2025, hållbarhetsmodell113 
 
 
Nedan följer en förklaring till dessa tre områden samt vad de innebär i den fördjupade 
översiktsplanen.  
 

Ekonomisk hållbarhet – Gotlands Kommun anser att en viktig förutsättning för öns 
ekonomiska utveckling och hållbarhet är försäljning utav varor och tjänster. Ett annat 
fokusområde är produktivitetsutvecklingen i näringslivet då man anser att även denna är en 
viktig förutsättning för den ekonomiska tillväxten och kommer att gynna samhället i stort114. 
En bra näringslivsutveckling på Gotland är beroende av två faktorer med stark koppling till 
varandra; externa faktorer som till exempel bra konjunkturläge samt interna faktorer115 som 
innovationsarbete, utveckling av en positiv företagsklimat på ön med mera. Då den hållbara 
utvecklingen kräver att man i alla beslut och analyser tar hänsyn till områdena ekonomisk, 
social, och ekologisk hållbarhet måste även det som produceras samt konsumeras ske på ett 
sätt som ger minst påverkan som möjligt på miljön samt människorna. Detta kan genomföras 
bland annat genom att göra nya långsiktiga satsningar, ta ett globalt ansvar samt genom att se 
till att skapa tillväxt utan att miljön och mänskliga resurser för lida116.   
 
Social hållbarhet – Ett framgångsrikt och välmående samhälle kräver att man tar hand om 
både miljön och människornas hälsa. Viktiga förutsättningar för att skapa en god livsmiljö, 
vilket är av vikt för människors välmående, är att framgångsrikt kunna integrera de fysiska 
och de sociala förutsättningarna. För Visby betyder detta att de behöver fokusera på att 
förvalta och utveckla sina arbets-, boende-, utbildnings-, och fritidsområden för att skapa ett 
attraktivt och samtidigt trivsamt samhälle att leva och verka i117. 
 

                                                
113 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 24 
114 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 25 
115 (ibid) 
116 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 26 
117 (ibid) 
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Social hållbarhet i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet är uppdelat i fyra 
planeringsområden som beskriver de målen som är viktiga i arbetet för en god miljö i Visby 
idag och i ett framtidsperspektiv118. 
 
1. Trygghet – denna del handlar om att alla ska känna sig trygga och säkra när de vistas i 
Visbyområdet. För att detta skall uppnås så måste staden vara planerad på ett sätt där dess 
olika delar hjälper det sociala samlivet119. 
 
2. Jämställdhet – denna del handlar om att hela Visbyområdets invånare ska få sina behov 
hörda och tillfredsställda. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela planeringen där alla 
krav, båda på ett offentligt och ett privat plan, skall bli tillfredsställda på bästa möjliga sätt120.   
 
3. Tillgänglighet – Denna del handlar om att Visby ska vara tillgänglig för alla, både turister 
och Gotlands boende. Med detta menas att planera för att skapa en attraktiv miljö som 
samtidigt är och upplevs som säker. Planeringen innefattar till exempel offentliga 
mötesplatser och lokaler, bussar med mera121.     
 
4. Delaktighet – denna del handlar om den delaktighet som medborgarna upplever. Att som 
invånare i Visby känna sig delaktig samt att man kan påverka sin vardag är en mycket viktig 
förutsättning för ett hållbart samhälle122.  
 
 
Ekologisk hållbarhet – Denna del av en hållbar samhällsplanering handlar bland annat om ta 
väl hand om naturresurserna, ha en miljöanpassad infrastruktur och energiutnyttjare med 
mera. Den genomgripande grundtanken går ut på att miljöpåverkan ska reduceras till nivåer 
som är långsiktigt hållbara123. Gotlands kommun har en viktig roll i planeringsarbetet för att 
uppnå ett ekologiskt hållbar samhälle124. Riksdagen har utvecklat så kallade sexton 
miljökvalitetsmål. Dessa mål består i sin tur av fem fundamentala värden125;          
 

• ”Främja människors hälsa” 
• ”Värna om biologisk mångfald och andra naturvärden” 
• ”Ta till vara de kulturhistoriska värdena” 
• ”Bevara ekosystems långsiktiga produktionsförmåga” 
• ”Trygga en god hushållning med naturresurserna126”.  

 
 
Länsstyrelsen på Gotland har anpassat sina regionala delmål efter de nationella för att på så 
sätt kunna applicera dessa på Gotlands miljösituation. I denna har Länsstyrelsen varit tydlig 

                                                
118 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 26 
119 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 27 
120 (ibid) 
121 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 27 
122Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 28  
123 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 24 
124 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 25 
125 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 24 
126 (ibid) 
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med att det behövs övergripande perspektiv samt att hållbarhetsperspektiven skall användas i 
samhällsplaneringen. Den ekologiska dimensionens skall kunna fungera gemensamt med de 
ekonomiska samt sociala perspektiven utan att behöva bortprioriteras utav de andra två127. 
 
Detta hållbara perspektiv inbegriper dessa tre viktiga ovanstående dimensioner. Dessa ska inte 
enbart genomsyra Visby som en fysisk plats utan även som tidigare nämnts dess bofasta 
befolkning, nyttjare samt turismen. För att Visby på ett bra sätt ska kunna uppnå en hållbar 
utveckling för måste dessa tre områden av tillvaron på en planerad och genomarbetad sätt 
inkorporeras med varandra128. 
 
 
4.2.1 Riktlinjer för Visbys stadsplanering och turism   
 
Visby har alla de förutsättningar som krävs för att vara en attraktiv och lockande 
turistdestination samt en bra plats att bo. I dokumentet Fördjupad översiktsplan för 
Visbyområdet 2006 har man tagit fram särskilda riktlinjer för hur man på bästa sätt ska kunna 
uppnå en balans mellan dessa två viktiga områden; Gotland som en attraktiv turistdestination 
och en bra plats för människor att bosätta sig och leva i 129.  
 

• ”Fortsatt minskning av biltrafiken. Vad krävs av alternativa trafiklösningar för att försörja boende och 
företags transportbehov” 

• ”Balans mellan boende, arbete och turism”.  
• ”Fler naturliga mötesplatser/torg för umgänge, vila, äta och dricka”. 
• ”Ökad koppling till hav och strand med promenadstråk, shopping, aktiviteter, nöje, strand, bad m.m.”. 
• ”Utnyttja stadens rum på ett effektivt sätt (och acceptabelt) sätt, exempelvis ringmuren”. 
• ”St Nicolaus. St:a Karin, vissa ringmurstorn, paviljongsplan, gravarna, Strandgärdet, Södertorg och 

Stora Torget. Exempel på användning kan vara utomhusscen, ny Pav, medeltidskrog, saluhall, 
restaurangpiazza, inglasad ruin för evenemang m.m.”. 

• ”Tydlig skyltning och stråk för fotgängare och cyklister. Gäller till och från flyg och färja, bussterminal, 
innerstad och ytterområden”. 

• ”Terminaler och anslutning för framtidens trafik. Flygterminal, färjeterminal, kryssningskajer130”.       

 
 
Det finns en vision om att i det framtida planeringsarbetet kunna inkludera planer om att 
kunna använda sig av landsarkivet, kommunarkivet, tomma lokaler i innerstadens samt 
kommunens lokaler till olika aktiviteter med syfte att vidareutveckla turismen på ön131.  
 
 
4.3 Sammanställning av intervjun med Mats Jansson, utvecklingsansvarig 
på Gotlands Turistförening.  
 
Mats Jansson arbetar som utvecklingsansvarig på Gotlands Turistförening (GTF) och är 
utvecklingschef för hela besöksnäringen på Gotland. I sitt arbete med turismen har Gotlands 

                                                
127 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 25 
128 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 23 
129 Gotlands Kommun, Hela Visby Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Samråd 2006, Dialog Hela Visby, 
Gotlands Grafiska AB, Visby, 2006, s 50 
130 (ibid) 
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kommun de senaste 13 åren använt sina resurser på bästa möjliga sätt. Redan år 1995 
sammanställde kommunen en översiktsplan för de kommande åren; Vision 2010, där de tar 
upp hur Gotland bör hantera en fördubblad turism fram till år 2010. Gotlands Turistförening 
tog på sig ansvaret att upprätthålla en fördubblad turism genom att se till att ha bra 
kommunikationer, besökare över hela ön och besökare över hela året. Jansson ser det som ett 
krav att arbeta med dessa tre bitar om man ska lyckas skapa en fungerande och hållbar turism 
på ön, detta ser han som en början till en hållbarhetsdiskussion. Hållbarhet handlar inte enbart 
om att bevara utan också om att kunna matcha tillväxt på ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart sätt.  
 
Turismen på Gotland omsätter cirka 1.4 miljarder kronor per år och denna omsättning vill de 
fördubbla fram till år 2025. Jansson anser att det skulle skapas en hel del förutsättningar om 
de lyckas med att locka besökare till Gotland under hela året och inte bara under 
sommarmånaderna. Idag byggs en hel del nya boenden, framförallt hotellverksamheter i 
Visby området, men även runt omkring på ön som till exempel stugbyar. 
 
Idag finns det ungefär 1000 årsarbetare som är direkt kopplade till turismen. Sedan finns det 
även personer som är indirekt sysselsatta med turismen som till exempel hantverkare. Jansson 
anser att denna siffra enkelt kan fördubblas. Dock berättar Jansson att han inte upplevt någon 
större ökning av arbetstillfällen de senaste 15 åren som han har varit verksam, detta tror han 
främst beror på att man har effektiviserat turismnäringen, men han tycker att detta nu håller på 
och vända. Det kommer fler och fler nya entreprenörer inom turistnäringen vilket skapar fler 
möjligheter till att tjäna pengar. På Gotland prioriteras sysselsättnings möjligheterna som 
turismen skapar, framför utvecklandet av en hållbar turism politiskt. Genom att utnyttja 
befintliga boendeanläggningar och infrastrukturen på ett bättre sätt än vad man gör idag skulle 
det kunna leda till resursbesparing. Jansson anser att de sociala målen till största del handlar 
om att skapa fler arbetstillfällen. Detta är en självklarhet för att lokalbefolkningen ska känna 
sig involverade i turismen. Det är Gotlands Turistförenings uppgift att lyfta upp frågan om 
turismens betydelse för ön och få med sig lokalbefolkningen så att de förstår vilka fördelar 
den bringar. Han poängterar vikten av att få lokalbefolkningen att inse att Gotland inte skulle 
se ut som den gör idag om inte turismen fanns. Som ett exempel tar han upp 
lokalbefolkningens klagomål om turismen som bland annat handlar om de långa köerna i 
livsmedelsbutikerna på somrarna. Jansson anser att de inte har satt upp några tydliga 
miljömässiga mål, utan att detta har legat på respektive verksamhets ansvar att titta på hur de 
hanterar miljöfrågorna i sina verksamheter. Miljötänkandet är en aspekt som i dagsläget ligger 
under ytan. Färjetrafiken till och från Gotland uppfyller inte de miljömässiga krav som finns. 
Trots detta kommer färjetrafiken att fortsätta på samma vis ända fram till år 2015. Inom den 
närmaste tiden kommer man och börja med en ny utredning där man ska titta på hur nästa 
färjetrafik kommer att trafikeras, förhoppningsvis kommer då miljön få en större betydelse. 
 
I dagsläget finns det inga färdiga resurser för att arbeta med en hållbar turism. Han förklarar 
att de får skrapa fram projektmedel av olika slag för att få resurser. Projektmedlen har de 
bland annat fått från EU 02, kommunens regionala politiska medel och från Östersjö 
Miljarderna som är en regeringspott som sattes av ett antal år sedan. Utöver projektmedlen har 
de även fått hjälp från eko – kommunen i form av expertkunskap. De flesta företag inom 
besöksnäringen är medlemmar i Gotlands Turistförenings nätverk. Dessa företag jobbar på 
olika sätt med kvalitetsarbeten där energi, miljö och hållbarhetsaspekten kommer in och på så 
sätt gynnar varandra genom olika samarbeten. Näringslivet har ett stort medvetande när det 
gäller de fördelar samarbeten med andra aktörer medför. Turistaktörernas samarbete funkar 
vissa gånger bra och andra gånger mindre bra. Han anser att turistaktörerna samarbetar då de 
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upplever att de kan dra egennytta av att göra det. Detta har lett till att de tematiska nätverken 
har fungerat bra som till exempel aktörerna samarbete i en gemensam 
marknadsföringssatsning som handlade om att marknadsföra Gotland på ett effektivt sätt. Det 
finns dock en del turistföretag som valde att inte delta i denna markandsföringssatsning. 
Gotlands Turistförening anordnar ett antal öppna möten varje år med syfte att förmedla 
information där alla deltagare får en möjlighet att respondera på informationen. Ett antal som, 
årsmöten och höstmöten, är fastställda och återkommer regelbundet. Under dessa möten görs 
en sammanställning om hur den gångna sommaren har gått och man tar upp framtida 
planeringar. Under vintern anordnas även tre till fem öppna medlemsmöten där allmänheten 
också är välkomna och delta och dela med sig av sina synpunkter och förslag om kommande 
investeringar och planer för turismen.  
 
De fördelar det gotländska samhället får av turismen är att turisterna tillför köpkraft till ön. 
Detta leder till att ön har en större serviceapparat än vad de annars skulle ha om turisterna inte 
fanns detta gäller både offentlig och kommersiell service. Jansson tar upp krogutbudet i Visby 
som exempel och jämför detta med en annan stad som har en befolkning på 22 000 där Visby 
har ett mycket större och bättre utbud. Naturen skyddas från att exploateras för hårt utav 
turismen genom att ön har ett begränsat tillträde mellan besökare. Det är färjorna som sätter 
denna begränsning eftersom de i dagsläget tar emot ungefär 8000 besökare under ett dygn och 
beräknat över en vecka ligger siffran på omkring 60 000 besökare per vecka. Under de mest 
intensiva veckorna under sommaren mer än fördubblas befolkningen på Gotland.  
Färjetrafiken ser ut som den gör på grund av att det just är sommarmånaderna som de flesta 
turister lockas till ön. Under sommarveckorna är det viktigt för de att inte ställa stora krav och 
hittills har man inte gjort det han anser att inte att förslitning är något större problem på ön. 
Dock medger han att det kan finnas en del platser som kan få lite förslitningsproblem men 
detta löser sig av sig själv då besökarna inte klumpar ihop sig enbart på ett ställe. Det kan 
förekomma en del trängsel i Visbys köpcentrum som lokalbefolkningen ibland klagar på men 
detta anser han inte kan klassa som någon förslitning från turismen.  
 
 

4.4 Sammanställning av intervjun med Majvor Östergren, Länsantikvarie 
på Gotlands länsstyrelse 

 
 
Majvor Östergren arbetar som länsantikvarie på Länsstyrelsen på Gotland. Hon har även varit 
ansvarig projektledare för ett projekt inom turism, kultur- och naturturism. Hon anser att man 
tidigare inte fått grepp om hur speciell turismnäringen är samt vikten av en hållbar 
turismplanering som i längden kommer att gynna alla inblandade aktörer, detta har bidragit 
till att man på Gotland inte riktigt varit medveten om hållbarhet som ett helhetsbegrepp. Det 
är nu som Gotlands kommun på ett mer synligt sätt har dessa hållbarhetstankar med i 
bakgrunden i planeringsarbete. Gotlands kommun har inom dessa frågor samarbetat med 
Turistföreningens utvecklingsansvarige Mats Jansson, LRF (Lantbrukarnas Riks Organisation), 
Petter Engström utvecklingsstrateg inom turismen på Gotland, med mera. Östergren menar att 
denna insikt tydligt framgår i Gotlandskommuns Regionala tillväxtprogram samt kommunens 
arbete med syfte att lyfta fram särskilda zoner som exempelvis kustområdena som 
turismområden. Man vill hitta en modell för hur man med ett hållbart långsiktigt tänkande ska 
kunna utveckla turismen samt näringslivet. Hon anser att man idag nått betydligt längre inom 
dessa tankar än för ett antal år sedan, dock har man ännu en bit kvar tills att faktiskt börja 
implementera dessa.  
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Ett viktigt ekonomiskt mål som har och göra med hållbarhet inom natur och kultur turism är 
att arbeta för att förlänga sommarsäsongen och skapa nya säsonger genom att planera samt 
arbeta för att locka turister till Gotland under hela året. I projektet för natur och kulturturism 
som Östergren arbetade med märktes det väldigt snart att det saknades en bra kontakt mellan 
stora turistföretag som till exempel Destination Gotland och små företag samt turistservice 
placerade i Visby. Detta jätteglapp är enligt Östergren ett viktigt mål både på en ekonomisk 
samt en social plan som kommunen har. Kommunen måste arbeta för att få aktörer inom 
turismnäringen att inse vikten av ett gott samarbete mellan enskilda näringsidkare, större 
företag samt myndigheter vilket skulle gynna alla de inblandade. I detta samarbete skulle allas 
intressen och synpunkter blir hörda, man skulle gå in för att stödja varandra och tillsammans 
arbeta för att utveckla turismen mot en hållbar riktning. Kommunen har här en viktig uppgift 
som går ut på att på ett bra sätt försöka balansera de ekonomiska samt sociala målen för att 
långsiktigt kunna få så positiva effekter utav dessa som möjligt. En viktig del i de sociala 
målen anser Östergren är att inkludera lokalbefolkningen tidigt i planeringsskedet för att på så 
sätt förankra nya idéer och försäkra sig om att lokalbefolkningen är med och stödjer dessa. 
Om detta inte görs anser hon att det finns risk att intressanta projekt för turismutvecklingen 
stoppas.                       
 
Som miljömässiga mål har kommunen en klar vision om att börja utnyttja strand – och 
naturområden för turismutvecklingen på ett effektivare sätt. För närvarande är det kommunen 
som aktivt arbetar för att föra fram idéer om att skapa dessa speciella turismzoner. Dessa 
zoner skulle innebära något positivt så länge kommunen hela tiden håller utformningen av 
dessa under uppsikt samt att det sker på miljöns villkor. Man är idag medveten om hur viktig 
Gotlands natur och kultur är för turismutvecklingen. Östergren poängterar att;  
 

 ” om man inte är rädd om det här med natur och kultur och landskapet vi har då förstör 
vi förutsättningarna för turismen. Så det är ett villkor helt enkelt för att utveckla 
turismen på Gotland att man är rädd om det man har för att det handlar inte om att 
bevara eller utveckla utan det handlar om att bevara och utveckla132”.     
 

 
Speciellt insatta resurser insatta enbart för turismarbete finns inte. Problemet i detta anser hon 
ligger i turismnäringens speciella struktur och komplexitet som bidragit till att man haft svårt 
för att förstå samt få grepp om den, vilket har lett till att turismen aldrig riktigt fått någon 
särskild tillhörighet. Detta jämför hon med exempelvis jordbruket som är en lika viktig näring 
på Gotland som turismen. Jordbruket har en hel enhet som enbart arbetar med frågor som rör 
jordbruket, till exempel miljöstöd som går in via jordbruket med mera. När det gäller turismen 
så finns det ingen sådan enhet som kan bidra med en överblick över turism situationen på 
Gotland och enbart arbetar med dessa frågor, en sådan enhet anser Östergren behövs. När hon 
och hennes kollegor arbetat med turismfrågor så har detta skett vid sidan av deras vanliga 
ansvarsområden. Ekonomiska resurser kommer bland annat varje år in genom Naturvårdens 
satsningar på skyddade områden. Idag saknas fortfarande insatta resurser med turism som 
primärt mål.   

                                                
132 Intervju med Majvor Östergren, länsantikvarie på Länsstyrelsen på Gotland, 2008-04-01 
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4.5 Sammanställning av intervjun med Petter Engström, Utvecklingsstrateg 
inom turismen på Gotland  
 
Petter Engström arbetar som Utvecklingsstrateg inom turismen och besöksnäringen på 
Gotland. Han har som uppgift att hjälpa turism- och besöksnäringsföretag som vill göra nya 
investeringar och utveckla sina verksamheter genom att utveckla strategier, planer och 
program. Engström anser inte att Gotlands kommun har planerat för en hållbar turism för 
Visby, däremot redogör han för att tillväxtprogrammet anger vad de ska satsa på de närmaste 
åren. Tillväxtprogrammet tar upp olika miljöfrågor och har ett miljöforum. Miljöforumet är 
till för att klargöra för de problem som uppkommer av turismen som till exempel hur de ska 
hitta en ansvarsfördelning och finansiering för sophantering och toaletter runt om på ön. 
Tillväxtprogrammet har även ett block som kallas ”evenemangsblocket,” denna är till för att 
skapa formulär och ge stöd åt evenemangs- och arrangemangssatsningar.  
 
De ekonomiska målen är inte direkt definierade men en viktig del där är insikten om behovet 
av att förlänga säsongen. En fördel här är Gotlands och Visbys stora kapacitet när det gäller 
hotell och boendeanläggningar. En Convention Byrå har upprättats med syfte att locka fler 
besökare till Gotland och Visby. Petter förklarar att det inte finns några direkta och konkret 
uttalade sociala och miljömässiga mål uppsatta i förväg. Han förklarar att de istället har utgått 
ifrån vilka behov som finns och vilka möjligheter de ser. Eftersom de inte har satt upp några 
sociala och miljömässiga mål i förväg så har de inte heller fördelat resurserna efter dessa. 
Istället har man valt att följa de tre utvecklingsområdena som finns uttalade i 
tillväxtprogrammet. Den första av dessa utvecklingsområden är basförutsättningar för 
näringslivet som inkluderar företagsklimat, olika finansieringsformer samt 
kompetensutvecklingsstöd för hela näringslivet på Gotland.  Det andra utvecklingsområdet 
handlar om besöksnäringen och den tredje handlar om profilprodukter som innefattar olika 
typer av tillverkningsföretag på Gotland som till exempel sten- och snickeriföretag samt 
företag inom livsmedelsindustrin. Dessa tre utvecklingsområden har diskuterats med 
näringslivsrepresentanter där man tillsammans fastställt vad som är viktigast att satsa på. 
Engström berättar att de fått ungefär 24 miljoner kronor för regionala utvecklingsinsatser 
vilket han anser vara otillräcklig. 
 
Engström tycker att man bör tydligare formulera innebörden av hållbar turism i 
turismplaneringen så att politiker så väl som andra människor inser vikten av den. 
Länsstyrelsen har haft i uppdrag att skriva natur och kulturturismprogrammet som handlar om 
bedrivningen av kommersiell- och turismverksamheter. Eftersom Gotland och Visby är 
intressanta platser att besöka när det gäller att se och uppleva har de genom ett antal olika 
projekt försökt se till att både företagsdrivare och besökare kan dra nytta utav turismen. 
Engström poängterar att de har arbetat hårt med att försöka se till att aktörer har en plan för 
hur de skall ta hand om sorteringen av sopor och även se till att toaletter och service fungerar 
bra. Engström anser att turismen påverkar sysselsättningen i Visby på ett positivt sätt. Under 
sommarmånaderna är sysselsättningsgraden betydligt högre i jämförelse med resten av året då 
många arbeten inom turistnäringen är säsongsarbeten. Sysselsättningen har även påverkats 
positivt i och med etableringen av kongresshallen. Han berättar att detta också är ett skäl till 
varför de vill förlänga säsongen med evenemangsblocket och affärsturismen.  
 
De arrangerar olika möten på ön med deltagare ifrån olika företag där det diskuteras vad som 
är viktigt att uppnå och de mål som finns uppsatta i tillväxtprogrammet. Det arrangeras även 
öppna möten där representanter från olika turistföretag bjuds in och de får chansen presentera 
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sina idéer och åsikter. Dessa människor är även invånare på ön. Engström anser att de för- och 
nackdelar Visby som samhälle får av turismen på ön beror mycket på vem det är som betalar. 
Sommarturismen bidrar till ett bredare nöjesliv på ön som tillexempel ett stort utbud av 
restauranger, detta gör att Visby har ett betydligt bredare nöjesutbud andra liknande platser.  
Turismen skapar förutsättningar för kulturen och livet på ön. Turismen orsakar en del 
intressekonflikter och irritationsmoment hos boende i Visby. Nöjeslivet under nattetid upplevs 
störande för de som bor i området. Under högsäsongen då antal besökare är som högst kan en 
del problem uppkomma när det gäller planeringen av sophämtning och bristen på allmänna 
toaletter. Många delar av Gotland har ett grundskydd i och med att de ingår i 
naturskyddsområden. Ett av dessa områden är en 307 meter lång skyddat strandzon. Dessa 
skydd och riksintressen gör att det blir svårare att exploatera och bygga på Gotland än på 
många andra ställen. Detta leder till en del problem då man inte kunnat utnyttja dessa 
skyddade områden för att utveckla turismen. Engström menar att dessa områden kan utnyttjas 
och skyddas samtidigt genom att till exempel ha kunskap om hur många besökare ett visst 
område tål och sedan respektera detta i det fortsatta arbetet. 
  
 

 4.6 Intervju med Eva Werkelin, Planarkitekt på Stadsarkitektkontoret 
 
Eva Werkelins arbetar med detalj – och översiktsplanering. Hon anser att hållbarhet för 
Gotland innefattar en viktig tanke vilket är respekt. Att utnyttja och använda Gotlands unika 
turistresurser på ett respektfullt sätt gäller planeringsarbetet, företagare inom turistnäringen 
och turisterna.  Detta är viktigt för att inte exploatera sönder det som gör Gotland så unik med 
syfte att kortsiktigt locka många turister och sedan inte ha något vackert och erbjuda kvar om 
20 år. Eva anser att hållbarhet tills viss mån är en naturlig del av planering men att Gotlands 
turismplanering inte medvetet styrts mot ett hållbart håll förrän nu. När man till exempel 
planerar för ett nytt turistområde så gör man medvetna val där man tar hänsyn till natur och 
kulturvärden när man planerar för bebyggelse. Hållbarhetstänkandet kan ibland hamna i 
skymundan i och med att det störs av de starka politiska och exploateringsintressen som vill 
att det ska hända saker som kommer att gynna ön fort. Detta kan leda till att man blundar för 
det långsiktigt hållbara och fokuserar endast på det kortsiktiga. 
 
En av kommunens ekonomiska ambitioner är att fördubbla turismen tills år 2025. Detta 
presenteras i ett särskilt visionsdokument som ska godkännas av fullmäktige i vår. Eva tar 
även upp vikten av att integrera turism – och den sociala planeringen som ett viktigt socialt 
mål. När man planerar för exempelvis en ny turistanläggning är det även viktigt att ta hänsyn 
till och tillgodose det allmänna intresset. Denna hänsyn blir även viktig i planerna om att ta 
vissa kusträckor i anspråk för att utveckla turismen. Dessa områden ska då bli bra och fina 
turistområden samtidigt som man säkrar lokalbefolkningens tillträde dit. Ett exempel på detta 
som Eva tar upp är området Nordestrand som håller på och bebyggas med bostadsrätter för 
fritidsändamål och uthyrningsverksamhet. Där gjordes en detaljplanering där man tog hänsyn 
till områdets vackraste del som kallas för park delen som det inte byggdes på utan lämnades 
som camping, tält och husvagnar. Att på ett framgångsrikt sätt integrera dessa två områden är 
ett viktigt socialt mål, för att i framtiden undvika konflikter som handlar om bland annat 
störningar som lokalbefolkningen upplever att turisterna ställer till med ibland. De 
miljömässiga målen är främst de krav som nya turistanläggningar har när det gäller 
sophantering, kompostering och så vidare. När dessa nya turistanläggningar byggs ska de ta 
hänsyn till miljön samt se till att inte störa utan passa in i stadsbilden. Eva anser att 
kommunen inte synliggjort de ekonomiska, sociala samt miljömässiga delarna som finns med 
hållbarhetstanken, i planeringsarbetet. Den ekonomiska delen blir mycket synlig eftersom den 
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är en så stor kraft medan de sociala samt de miljömässiga delarna finns integrerade i 
planeringsprocessen som en naturlig del, men är inte direkt utpekade. Eva anser att 
turistnäringen utgör har en viktig roll när det gäller planeringsarbetet. För att planeringen även 
ska genomsyra turistnäringens intressen är det viktigt att de bevakar sitt område och kommer 
med synpunkter och förslag på vad som är bra och vad som är mindre bra för besöksnäringen. 
Turistnäringen har bättre kompetens inom turismen än politikerna. Det räcker inte enbart med 
att politikerna arbetar utifrån ett hållbart sätt med dessa tre områden, utan det måste 
turistnäringen även göra och verkligen se till och involvera sig och föra fram sina tankar för 
att på så sätt driva en hållbar turismutveckling.         
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel följer en tematisk analys av studiens empiriska data. Först presenteras de 
sociala målens betydelse för Visbys hållbara turismplanering, följt av de ekonomiska målens 
betydelse och till sist de miljömässiga målen. Analysen innehåller förklaringar till 
underliggande tankar och strukturer som vi upptäckt under studiens gång samt vad de 
innebär för Visbys hållbara utveckling. 
 
 
 
5.1 De sociala målens betydelse för Visbys hållbara turismplanering 
 
De sociala målen i turismplaneringen för Visby innebär att man på ett bra sätt kan lyckas 
uppnå en bra balans mellan turismen och lokalbefolkningen, där allas önskemål och behov 
blir hörda vilket leder till en mer hållbar långsiktig planering. Även Hall tar i sin modell; 
Hållbara turismvärden och principer133, upp att de sociala utgör en viktig del i planeringen av 
en långsiktig hållbar turism. Under vår studie har vi förstått att lokalbefolkningens betydelse 
för att uppnå en hållbar turismutveckling på ön har uppmärksammats. Detta ser vi genom att 
lokalbefolkningen finns med i Visbys översiktsplan samt nämns på olika sätt i intervjuerna 
med Jansson, Östergren och Werkelin. Dessa tre informanter tycker att lokalbefolkningen på 
olika sätt ska vara delaktiga i turismplaneringen och dess utveckling; 
 
 

”om jag vore en person som tänker starta någonting stort i Hangvar då skulle jag ju se till 
att prata med Hangvarborna så fort jag bara kunde för att förankra det hela. Jag sa att det är 
enkelt i ett litet samhälle att kunna få med sig folk och så där och få förståelse men 
samtidigt är det där som dem största problemen ligger för där finns privata motsättningar, 
personliga motsättningar som kan stoppa den mest intressanta utvecklingen därför att det 
blir så personligt på det planet134”. 
 

  
I och med att lokalbefolkningen på olika sätt nämns när man talar om turismen och dess 
utveckling så visar detta på att man har en tanke om hur mycket turismen inte enbart påverkar 
Visbys ekonomiska tillväxt på ett positivt sätt utan det även påverkar lokalbefolkningen och 
deras liv. I två av intervjuerna uppmärksammades det faktum att invånarna i Visby främst 
under sommarsäsongen upplevde turisterna som något störande. 
 

 
”Ja det finns naturligtvis en del intressekonflikter här inne i staden, mycket av nöjeslivet 
cirkulerar ju här omkring så att boende i stan kan uppleva att det är jobbigt och störande 
under den perioden när det är som festligast så att säga. Så att det handlar om buller och 
sånt på senare kvällen då på natten135” 

 

  
Eftersom nöjeslivet är koncentrerat i Visby gör det att det under sommarsäsongen blir väldigt 
stökigt och högljutt. Klagomål och missnöjdhet hos invånarna finns vilket vi anser kan hindra 

                                                
133 Hall, 2000.s 14  
134 Intervju med Majvor Östergren, Länsantikvarie, Länsstyrelsen på Gotland, 2008-04-01  
135 Intervju med Petter Engström, Utvecklingsstrateg inom turismen på Gotland, 2008-04-18  
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invånarna från att riktigt se hur mycket turismen egentligen gynnar deras samhälle. Detta ser 
vi som en negativ konsekvens av att man i Visby i praktiken ännu inte lyckats till 100 procent 
involvera invånarna i turismplaneringen och utvecklingen. De positiva effekter utav att 
involvera lokalbefolkningen kan till exempel yttra sig i form av en nöjd och involverad 
lokalbefolkning som upplever att turismen tillför något bra både privat och till hela ön, 
bemöter turisterna på ett bra sätt vilket i sin tur ger nöjda turister som fått en bra 
helhetsintryck av Visby och ser det som en destination värt att besöka. Detta är viktigt för att 
långsiktigt kunna uppnå en hållbar utveckling som inte enbart kommer att innefatta och gynna 
turistnäringen utan även andra delar av Visbys samhälle. 
 
I Visbys översiktsplan samt i intervjun med Werkelin framgår tanken av att även ta hänsyn till 
lokalbefolkningen när det gäller Visbys fysiska utformning. Man vill integrera 
stadsplaneringen och byggandet av nya turistanläggningar på ett genomtänkt sätt. Om man 
planerar för att bygga en ny turistanläggning ska denna planeras och anpassas till Visbys 
befintliga stadsbild så att det inte blir något störande som förstör boendemiljön för de boende. 
Detta visar på en tanke om hänsyn och respekt gentemot lokalbefolkningen i planeringen där 
tanken är att inte låta turismen ta över helt utan att man ser att Visby även är en plats där 
människor bor och har sina liv och att även detta är en väsentlig del i planeringen.  
 
 
5.2 De ekonomiska målens betydelse för Visbys hållbara turismplanering 
 
Ekonomin är en viktig del och drivkraft i ett samhälle vilket gör det till en viktig del och ta 
med i planeringen för en hållbar turism. Ekonomin i ett hållbart perspektiv handlar om att i 
utvecklingen av ekonomiska mål hålla sig inom ekologiska ramar136. Att planera för en god 
ekonomisk utveckling kopplad till turismutveckling handlar om att ta beslut som leder till 
ekonomisk tillväxt där man även tagit hänsyn till vilka eventuella konsekvenser dessa 
specifika beslut och mål kan ha för det sociala samt miljön i ett samhälle.      
   
En dominerade tanke rörande de ekonomiska målen syns tydligt i att intervjupersonerna 
delade gemensamma åsikter om viljan att förlänga sommarsäsongen.  
 

 
”Vi har inga direkt ekonomiska mål så utan vi har definierat att, ja vi har kommit fram 
till att turismen och besöksnäringen, alltså säsongen behöver bli större, längre137”. 

 

 
Här uttryckte sig informanterna på olika sätt men den underliggande gemensamma tanken var 
viljan att skapa nya säsonger. Detta kräver ett nytt sätt att tänka i planeringen vilket bidrar 
med förmågan att kunna se Visbys turistresurser på andra sätt än vad man tidigare gjort, samt 
lära sig att utnyttja dessa tillgångar på olika sätt under en längre period än enbart 
sommarsäsongen. Detta påvisar även på ett klargörande sätt att informanterna är medvetna om 
att turismen är en viktig ekonomisk faktor för Visby. En förlängd säsong innebär en ökning av 
turister, och därmed en ökning av omsättning. Om det planeras på ett bra sätt kommer man att 
kunna bibehålla en kontinuerlig ekonomiskt tillväxt som kommer att bidra till Visbys hela 
utveckling.  
 

                                                
136 Sverker, 2005, s 13 
137 Intervju med Petter Engström, Utvecklingsstrateg inom turismen på Gotland, 2008-04-18  
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”…vi har i dagsläget ungefär en omsättning nånstans kring totalt på 1,4 miljarder per år. 
Och vi vill få upp den inkomstsiffran och omsättningen, fram till 2025 så ska den vara 
fördubblad138” 

 
I Visby översiktsplan är en ekonomisk ambition att fördubbla turismen. Dessa tankar är i 
denna plan välformulerade och uppfattats av våra informanter. Detta visar att man har lagt ner 
tanke bakom dessa mål men under studiens gång har vi insett att det än så länge är det enda 
man gjort. Det saknas konkreta exempel på hur man kan gå till väga i implementeringen av 
dessa. Turismnäringen som inkomstkälla är viktig då den inbringar ekonomiska resurser till 
många delar av samhället. Under studiens gång blev det allt tydligare att man lagt betydligt 
mer tanke bakom den ekonomiska delen när man talade om en turismutveckling. Studien visar 
att ett glapp finns mellan de ekonomiska målen formulerade i översiktsplanen som poängterar 
vikten av att dessa ska präglas av ekologiska tankar och det som informanterna sagt. Enligt 
vår tolkning finns medvetenheten hos våra informanter om att miljön är viktig den 
bortprioriteras när man talar om de ekonomiska målen. Detta anser vi visar att kommunen 
misslyckats med att på ett bra sätt förmedla vikten av att integrera de ekonomiska målen med 
miljön, till berörda personer som ska arbeta med Visbys turistplanering och utveckling på 
olika sätt. Om Visbys ekonomiska mål planeras utan att ta hänsyn till miljöaspekterna faller 
den hållbara tanken i det hela. Detta skulle kunna innebära att man endast planerar för 
kortsiktiga ekonomiska satsningar inom turismen som kan leda till man förlorar på det i 
längden. Det är svårt att markant skilja på ekonomiska och ekologiska mål eftersom dessa 
delar lätt går in i varandra då man till exempel inte kan tala om byggandet av en ny 
turistanläggning utan att tänka på vilken inverkan detta skulle ha på miljön runtomkring.         
 

 
5.3 De miljömässiga målens betydelse för Visbys hållbara turismplanering 
 
Den tredje biten i en hållbar turismplanering handlar om de miljömässiga målen. Som Hall tar 
upp i sin modell om hållbara turismvärden och principer så bör man se till och ha en så 
minimal miljöpåverkan av turismen som möjligt i en destination139. Turister lockas till Visby 
bland annat för de fina stränderna, kulturarven och naturen. För att försäkra sig om att dessa 
resurser finns kvar i framtiden krävs det att man tar hänsyn till dessa och inkluderar dem i ett 
hållbart tänkande.  
 
Under studiens gång har det framkommit att kommunen på ett medvetet sätt tagit miljön som 
del i planeringen vilket syns i Visbys översiktsplan. Dessa mål representerar dock endast 
tanken om att miljön är viktig men är inte så tydligt eller specifikt formulerade. Efter 
intervjuerna med våra informanter har vi sett att kommunen även här misslyckats med att 
förmedla dessa miljötankar på ett bra sätt till turism ansvariga. Våra informanters svar visar 
att miljömålen och dess innebörd i ett större perspektiv inte är tydliga. Informanterna har inte 
uppfattat några specifika gemensamma miljömål som följs. Den grundläggande tanken om 
dessa mål finns hos våra informanter i form av mindre praktiska handlingar som främst ligger 
på enskilda verksamheters individuella ansvar. Tankegången bakom miljömålen finns inte i 
ett hållbartperspektiv.    
 
 

”Vi har inte satt upp så väldigt tydligt miljömässiga mål det kan jag ju lugnt erkänna 
utan det är så att det har legat mera på respektive verksamhet att titta på hur man 

                                                
138 Intervju med Mats Jansson, Utvecklingsansvarig, Gotlands Turistförening, 2008-04-01  
139 Hall & Lew, 1998, s 75 
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hanterar miljöfrågorna i sin verksamhet….så att det har vi inte gjort utan det ligger mera 
liksom under ytan…..140” 

 
 
”… man ska ju klara det här med praktiska saker som sophantering och kompostering 
och sånt ser man ju till att det ska lösas när man bygger turistanläggningar141”. 

 
 
Miljön är en stor och viktig del av ett samhälle och bör ligga som en grund till den planerade 
utvecklingen inom områden som turismen. I planeringen ska dessa mål vara genomtänkta och 
tydligt formulerade för att underlätta för dem som arbetar med turismutvecklingen på olika 
sätt, att kunna förstå hur de på ett framgångsrikt sätt ska kunna arbeta med dessa. Om man i 
Visbys turismutveckling misslyckas med att integrera miljön i planeringen på ett bra sätt kan 
detta leda till allvarliga miljö konsekvenser. För Visbys del skulle detta kunna innebära att 
man förstörs viktiga turistattraktioner som den fina naturen och unika miljön, de fina 
stränderna och kulturarven. Detta skulle i framtiden påverka turistflödet till Visby genom att 
den skulle minska vilket i sin tur skulle leda till att turistföretag skulle behöva stänga och inga 
nya vilja etablera sig. Allt detta skulle inte bara påverka Visby utan hela ön och dess 
befolkning eftersom man skulle ha förstört de förutsättningar som gör att turismen idag kan 
vara en viktig inkomstkälla för samhället och dess utveckling.   
 
För att uppnå en hållbar turismutveckling räcker det inte enbart med att ta hänsyn till de 
sociala, ekonomiska samt miljömässiga målen. Det är viktigt att man integrerar dessa så att de 
främjar varandra. En viktig iakttagelse i denna studie har varit att dessa tre mål inte har 
integrerats med varandra i Visbys turismplanering.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
140 Intervju med Mats Jansson, Utvecklingsansvarig, Gotlands Turistförening, 2008-04-01  
141 Intervju med Eva Werkelin, Planarkitekt, Stadsarkitektskontoret, 2008-04-18 
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6. Resultat och slutsats  
  
 
I detta avslutande kapitel ska en diskussion föras av analysens resultat där vi besvarar 
studiens frågeställningar, följt av en slutsats som innehåller våra tolkningar och 
utvärderingar av slutresultatet. Avslutningsvis redovisas rekommendationer, kunskapsbidrag 
samt förslag till fortsatt forskning. 
 

 
 

• Vilka tankar präglar de sociala, ekonomiska samt miljömässiga mål i Visbys 
turismplanering? 
 
 
Under studiens gång blev det tydligt att de sociala målen finns som en viktig del i Visbys 
turismplanering. Man har uppmärksammat vikten av att involvera Visbys invånare i 
turismplaneringen. Informanterna nämner involverandet av invånarna på olika sätt vilket 
visar på en medvetenhet om invånarnas betydelse samt hur dessa påverkar och påverkas av 
turismen.  Tankemässigt är det tydligt att en respekt gentemot invånarna och Visby som 
destination då man vill att turismutvecklingen ska ske på ett sätt som utvecklar Visby både 
som destination och som plats för boende utan att gå in och förstöra boendemiljön samt det 
unika som Visby har som turistattraktion.  
 
När det gäller det ekonomiska målet upptäcktes att en grundläggande tanke var viljan att 
skapa nya säsonger. Det blev snart tydligt för oss att man lagt ner en hel del tanke bakom 
den ekonomiska biten. Kommunens ambition om att vilja fördubbla turismen var en 
etablerad mål som nått ut. Tanken bakom dessa mål visar tydligt att man har missat en 
viktig del i formuleringen vilket är att det även måste präglas av ett miljömässigt tänkande 
för att på så sätt kunna uppnå en långsiktig planering samt utveckling. Vidare fanns inga 
andra tydliga uppsatta ekonomiska mål självklart finns tanken av att ekonomin är en 
mycket viktig del i ett samhälle och på så sätt blir en framträdande del i planeringsarbetet.  
 
Analysen av de miljömässiga målen har visat att man endast har tänkt på deras betydelse, 
exempelvis översiktsplanen, på ett allmänt sätt. Här brister det dock i att man inte sett 
dessa mål i ett större perspektiv och misslyckats med att framgångsrikt förmedla dessa till 
personer delaktiga i turismplaneringen och dess utveckling. Hittills har miljöansvaret varit 
något som enskilda företag har haft i form av mindre praktiska handlingar. Idag har Visby 
inga tydligt formulerade miljömål vilket visar på att man inte lagt ner tillräckligt mycket 
hållbarhetstanke bakom dessa.  

 
         
 

• Har Visby integrerat de ekonomiska, sociala samt miljömässiga målen med varandra i sin 
turismplanering? 

 
 

Visbys Översiktsplan framhäver vikten av att integrera de sociala, ekonomiska och 
ekologiska målen och att alla delar har lika stor betydelse i planeringen av en hållbar 
turismutveckling. Detta har kommunen inte lyckats förmedla på ett bra sätt vilket har lett 
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till att en integrering inte har genomförts i praktiken. Studien har visat på att de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga målen inte har integrerats med varandra på det sätt som 
krävs för att uppnå en hållbar turismplanering. Istället framstår målen som självständiga 
delar i turismplaneringen. Mycket visar på att det har gjorts en hel del tankearbete kring de 
enskilda delarna men man har inte insett att en hållbar turismutveckling endast kan uppnås 
om delarna på ett bra sätt integreras med varandra.  

 
 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med denna studie är att få en övergripande bild om hur tankegången bakom Visbys 
befintliga turismplanering ser ut. Fokus i denna studie kommer att ligga i att undersöka hur 
Visbys turismplanering ser ut samt huruvida man arbetar mot en hållbar turismutveckling. 
Efter denna genomförda studie kan vi konstatera att vi funnit tydliga tankegångar samt fått en 
bra inblick i hur situationen mot en hållbar utveckling i Visby ser ut idag.   
 
De sociala, ekonomiska samt miljömässiga aspekterna finns med när man planerar för hur 
kommunen på lämpligaste sätt ska utveckla Visby. Detta visar på att man har hållbarhet som 
grund i den planerade utvecklingen. När vi tittade närmare på varje delmål fann vi att dessa 
idag inte är så bra genomarbetade eller tydligt framförda. I frågor om dessa mål blev det 
tydligt att våra informanter inte hade några konkreta gemensamma svar på vilka dessa mål var 
utan svaren utgick mest utifrån deras personliga definition kopplad till det egna 
ansvarsområdet. Detta anser vi dels beror på att man inte lyckats förmedla målen på ett tydligt 
sätt samt att turismutvecklingsarbetet inte är bra samordnat. Vi anser att det finns ett påtagligt 
behov av att turismutvecklingsarbetet samordnas på ett bättre sätt där de olika områdena 
bättre är kopplade till varandra och där en dialog förs om hur man på bästa sätt ska uppnå en 
hållbar turismutveckling i Visby.     
 
Genom intervjuerna blev det tydligt att hållbarhetstanken finns i bakhuvudet hos våra 
informanter som på olika sätt arbetar med turismplaneringen, men denna tanke finns inte med 
i ett bredare perspektiv. Med detta menar vi att man enbart tänkt på dessa delar som enskilda 
områden och inte integrerat dem så att de kan främja varandra i en helhet. Detta anser vi är ett 
glapp som måste överbyggas för att nå hållbarhet i Visbys framtida utveckling. Man kan inte 
nå hållbarhet genom att enskilt fokusera och planera för varje enskilt område utan det krävs 
att man tänker på dessa i ett sammanhang där det ena påverkar och går in i den andra, det är 
på detta sätt som man kan uppnå en hållbar helhet och utveckling.      
 
Utifrån den genomförda studien kan vi konstatera att Visby idag befinner sig i ett väldigt 
tidigt stadium i sitt arbete mot en hållbar turismutveckling. Tankemässigt ser det bra ut då vi 
under studien tydligt sett att dessa tankar finns med i planeringen men än så länge finns dessa 
enbart med som visioner, från det praktiska hållet ser vi att Visby ännu har mycket kvar när 
det gäller integreringen samt implementeringen av dessa. Turismen är en väldig viktig 
inkomstkälla inte bara för Visby utan för hela Gotland och bidrar med positiva effekter som 
gynnar samhället i stort. Därför är det av stor vikt att planera turismen på ett hållbart sätt så att 
man skapar det bästa förutsättningarna för turismen att även i framtiden gynna Visby och dess 
samhälle.     
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6.2 Rekommendationer 
 
 
Utifrån vår studie rekommenderar vi att Gotlands kommun på ett bättre sätt samordnar 
turismplaneringsarbetet. Idag finns ingen utsatt kommunal enhet som enbart arbetar med 
turism som till exempel turismfrågor, planering och beslut. En sådan turismenhet skulle ha en 
helhetsbild över hur turismen ser ut idag och vart den är på väg samt hur man på bästa sätt ska 
planera för att leda turismutvecklingen i önskad riktning. Vi rekommenderar även att tydligare 
och mer genomarbetade delmål inom de sociala, ekonomiska samt miljömässiga delarna 
faställs och förmedlas på ett bättre sätt.      

 
 
6.3 Kunskapsbidrag 
 
Anledningen till att detta område valts är att hållbarhetsbegreppet idag är högst aktuellt. Det 
är viktigt att ha hållbarhet som grund när man planerar för en fortsatt turismutveckling i en 
destination som redan nu är en viktig del utav Sveriges turism. Denna uppsats har bidragit 
med en insyn i vart Visbys hållbara turismplanering befinner sig och hur de politiska 
styrdokumenten blivit uppfattade utav nyckelpersoner som är inblandade i turismplaneringen 
och dess utveckling. 

 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens gång har intressanta frågor dykt upp som inte blivit belysta i denna uppsats .  
Områden som vore intressanta att i framtiden undersöka är; 
 
• Invånarna i Visbys attityder gentemot turismen/turisterna 
 
• Orsakerna till varför man i Visby inte kommit längre i sitt turismplaneringsarbete. 
 
• Kartlägga hur turismen i Visby ser ut idag samt göra en prognos för hur dess utveckling 
kan komma och se ut.  

 

 
6.5 Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
 
I denna studie har primärdata ifrån intervjuer samt sekundärdata använts. De sekundärdata 
som har använts har varit i form av böcker inom områden som turism och metodvetenskap, 
Internetsidor, erkända och pålitliga databaser och dokument samt broschyrer från Gotlands 
Kommun.   

 
Böcker som har använts har främst varit som syfte till att få bakgrunds information till Visby 
och för att få en förförståelse för studiens teoretiska utgångspunkt. Utöver dessa har även en 
hel del metodvetenskapliga böcker använts som vägledning i studien. Dessa böcker har valts 
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med omsorg och med hög relevans till studien. De är också är pålitliga då samtliga är skrivna 
av erkända författare. 
 
Internetsidorna som har använts i denna studie är hemsidor från bland annat Gotlands 
Turistförening, Gotlands Kommun och andra turistrelaterade informationssidor. 
Turistföreningens samt Gotlands kommuns Internetsidor anser vi är pålitliga de kan vara lite 
vinklade till Gotlands fördel men inte så att det har påverkat studiens resultat. De andra 
turistrelaterade informationssidorna kan vara en aning marknadsföringspräglade men har inte 
heller påverkat studien märkbart då dessa inte använts i någon större utsträckning.      

 
Eftersom denna studie utgår ifrån ett hermeneutisk och konstruktivistisk vetenskapssynsätt 
kan man inte påstå att den verklighet som vi har tolkat och beskrivit är den absolut sanna. Då 
hermeneutiken understryker att verkligheten kan ses och tolkas utifrån olika aspekter har detta 
inte kunnat påverka kvaliteten i denna hermeneutiska studie142. Då en kvalitativ 
forskningsansats har som kvalitetskriterium att forskare ska vara ska undvika att låta 
personliga åsikter och värderingar påverka studien och dess resultat har vi använt empiriska 
data som stöd för våra tolkningar143.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                
142 Ödman, 2005, s 10 
143 Bryman, 2001, s 261 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Fullständigt namn? 
 
2.  Hur har du kommit till den positionen du befinner dig på idag? 
 
3. Vilka är dina ansvarsområden? 
 
4. Anser du att Visby har planerat för en hållbar turism? I så fall hur? 
 
5. Vilka ekonomiska mål har man i turismplaneringen?  
 
6. Vilka sociala mål har man i turismplaneringen? 
 
7. Vilka miljömässiga mål har man i turismplaneringen? 
 
8. Vilka resurser har ni för att jobba med hållbar turism? Ex. Personal, pengar? 
 
9. Hur högt prioriteras en hållbar turism politiskt på Gotland? 
 
10. Hur reagerar näringslivet på en politisk önskan om hållbar turism? 
 
11. Hur påverkar turismen sysselsättningen på Gotland? 
 
12.  Finns det forum för deltagande för invånarna angående turismen på ön? 
 
13. Vilka fördelar och nackdelar får gotländska samhället av turismen på ön? 
 
14. Har turismen påverkat utbildningsinstitutionerna på ön? 
 
15. Vilka ekonomiska fördelar har turismen för lokala aktörer? 
 
16. På vilket sätt använder man sig av den speciella naturen för att locka till sig turister? 
 
17. På vilket sätt skyddas naturen för att exploateras för hårt utav turismen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44  

 
BILAGA 2 
 
Transkribering av intervjun med Mats Jansson, Utvecklingsansvarig på Gotlands 
Turistförening 2008-04-01 
 
1. Fullständigt namn? 
Mats Jansson 
 
2.  Hur har du kommit till den positionen du befinner dig på idag? 
Oj, eee.. Jag har definierat arbetsuppgifterna på den jobb jag har så det är inte jag som har 
kommit till positionen, utan det är positionen som har kommit till mig. Så en kort historia om 
mig är då är att jag är kulturgeograf i botten. Jag började jobba på Gotlands kommun när jag 
kom hit med översiktlig planering. och sen så gled jag över till…..Och bara för att jag leder på 
Gotlands turistförening som marknadschef och marknadsansvarig så fick jag det jobbet och 
sen så ett antal år senare så fick vi möjlighet att utvidga, då fick jag litegranna välja vad jag 
ville satsa på och då valde jag att gå över och jobba med utvecklingsfrågor och sen så tog vi in 
ny kompetens på marknadssidan. Det var det som skapade positionen lite sådär. Nä men det är 
sant, just de här två spåren då som jag hade ett annat ansvar för tidigare som vi nu kunde välja 
ut och som intresserar flera. Så jag är utvecklingschef för hela besöksnäringen på Gotland och 
inte bara liksom för vår verksamhet inom Gotland. 
 
3. Vilka är dina ansvarsområden? 
((Blev inbakad i fråga 1)) 
 
4. Anser du att Gotlands kommun har planerat för en hållbar turism? I så fall hur? 
Hållbarhet inom turismen är ju ett svårt begrepp därför att man, då går det ju bättre att folk 
höll sig hemma. Varför ska de åka hit för? Det som vi gör då handlar om att vi via de resurser 
som vi använder på så smart och bra sätt som möjligt och det tycker jag ligger i linje med det 
vi har jobbat med de senaste, åtminstone senaste 13 åren. Så jag vet att 1995 skrev man vision 
2010 från kommunens sida och i den visionen, i den översiktsplanen så står det att vi skulle 
titta på hur Gotland kunde hantera en fördubblad turism fram till år 2010. Och då räckte vi 
upp handen från Gotlands turistförening och sa det här vill vi titta på och det går liksom inte 
bara säga att vi ska fördubbla turismen utan.. Styrning och regleringar och det, det behöver 
inte vara så koncentrerat. Vi måste ha bra kommunikationer, vi måste ha besökare över hela 
ön och besökare över hela året. Lyckas vi inte med de tre bitarna då kommer vi aldrig att bli 
en fungerande hållbar turism. Så att ja, där i början, ja sa det liksom mer strategier och vägval 
som har gjorts på vägen sen dess, jag tycker att där börjar hållbarhetsdiskussionen. 
 
Befintliga tankar som kom ur en va?   
Ja men det ligger ju liksom i, hållbarhet handlar ju inte bara om att bevara någonting utan 
handlar mera om att matcha tillväxt på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. 
Och det tycker jag att det, det var den visionen, och nu har man gjort nästa visionsarbete kring 
vision 2025 och vi håller ju på att titta på, ja förändringarna som, man har liksom tagit en ny 
visionstag igen. Ja då är det klart, då bryter vi ner och tittar på strategier och 
utvecklingsplaner i steg. Så det är där vi sitter idag just nu.     
 
5. Vilka ekonomiska mål har man i turismplaneringen?  
Ja då blir konsekvensen utav det va, vi har i dagsläget ungefär en omsättning någonstans kring 
1.4 miljarder per år. Och vi vill få upp den inkomstsiffran och omsättningen, fram till 2025 så 
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ska den vara fördubblad. Och då ska det vara de 3 miljarderna summan pengar då. Men vi kan 
konstatera att, som då kanske under en viss förutsättning här, det är att man ska ju ha besökare 
under hela året och det är ju standard att satsa mycket. Och nu så matchas det med en 
nybyggnation utav boende när det gäller framförallt hotell i Visby områden men även runt 
omkring på ön. Också stugbyar. 
 
6. Vilka sociala mål har man i turismplaneringen?  
Ja alltså det handlar ju om att Gotland skall, att turisterna ska vara en del utav livet på 
Gotland, att det skall bli bra med arbetstillfällen, möjligheter till utveckling och så vidare. 
 
I det sociala, har ni tänkt på att lokalbefolkningen skall känna sig involverade? 
ABSOLUT Ja, det är ett utav ansvaret som ligger på oss då som turistorganisation att lyfta 
upp frågan om turismens betydelse och få med lokalbefolkningen så att man ser de fördelarna 
som finns då. Det här med att Gotland, skulle inte se ut som vi gör idag om turisten inte fanns. 
Man kan ju liksom tycka att det är jävligt köer med turisterna men ändå så skulle det inte 
finnas stora livsmedelsbutiker, och det skulle finnas väldigt få livsmedelsbutiker på Gotland.  
 
7. Vilka miljömässiga mål har man i turismplaneringen? 
Vi har inte satt upp så väldigt tydligt miljömässiga mål det kan jag ju lugnt erkänna utan det 
är så att det har legat mera på respektive verksamhet att titta på hur man hanterar 
miljöfrågorna i sin verksamhet. Eeee så att det har vi inte gjort utan det ligger mera liksom, 
ligger under ytan att vi tittar på att det ska finnas möjligheter till besökare att ta sig runt ön till 
exempel. De här alternativen till gå, cykla, rida ska finnas med i utbudet men däremot har vi 
inte satt upp några formella mål kring detta. Vi vet ju också att den färjetrafik som bedrivs nu 
har funnits sedan 90-talet och då såg inte man på miljömässiga mål utan den är ju sämre än 
vad vi idag skulle ha ställt för krav. Men där har man ju liksom sagt att nu ligger det i samma 
typ av fordon samma typ trafik fram till 2015. Men däremot ska man göra bud och börja med 
en ny utredning för att titta på hur nästa vision ska se ut. Då kommer ju miljö ha fått en 
mycket tyngre betydelse.  
 
 
8. Vilka resurser har ni för att jobba med hållbar turism? Ex. Personal, pengar? 
I dagsläget finns det inga resurser för detta utan det är ju enbart och endast där vi kan skrapa 
fram projektmedel av olika slag som det finns. Utan vår organisation bygger på hela tiden att 
skapa förtroende hos de enskilda turistföretagarna att ge de sånt kunskap så att de tar steget 
och riktningen som vi alla vill men däremot har det inte funnits något projektmedel kring 
detta utan vi har fått lite expertkunskap från kommunen alltså eko-kommunen.  
 
Vart kommer projektpengar ifrån?? 
Vi har ju jobbat med projektmedel ifrån EU 02 och ifrån kommunens regional politiska medel 
och också ifrån östersjön miljarderna så en regeringspott som sattes av ett antal år sen. Vi har 
fått pengar från omställningspengarna från regeringen när man la ner försvarsanläggningar för 
de senaste 3 år sen så då har ju hela militärverksamheten pågått och då kom det, ja att vi har 
fått gå in och söka den typen av pengar. Men då är de styrda till vad kommunen bestämmer 
och där har, hittills har sysselsättningskravet legat högre än miljöplanet kan jag säga, i hur 
man uttalar program. En viss förändring i nuvarande programskrivningen då alltså vision 
2025 brukar gälla något tillväxtprogram och där finns det ju en liten bättre möjlighet att även 
lyfta in myndigheterna.    
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9. Hur högt prioriteras en hållbar turism politiskt på Gotland? 
Eee då blir det nog likadant där att man har prioriterat sysselsättning högre. Visst man vill att 
det ska finnas med som argument eller som en motsikt så att säga. När vi tittar på hela året till 
exempel så når vi ju ut till den aspekten att vi skulle bättre kunna utnyttja befintliga 
boendeanläggningar, vi ska höja nyttjande graden på dem och infrastrukturen, vägarna som 
man redan byggt. Med boendeanläggningar menar jag hotell, stugbyar och vandrarhem.  I och 
med att vi får till en viss slant så kan det vara bra att säga att det byggs nya 
boendeanläggningar som även kapacitetsutnyttjandet har förbättrats totalt sett både på de nya 
och de gamla boendeanläggningarna. Och tycker jag att man har lyckats med ganska bra, det 
är ju en resursbesparing i sig. 
 
Men kommer miljömål komma in indirekt då eller?  
Jaa.. det har liksom inte legat sån tyngd att vi ska minska energiförbrukning eller någonting 
sånt utan det är mera sekundärt.  
 
10. Hur reagerar näringslivet på en politisk önskan om hållbar turism? 
Eee.. jag tycker att turismen är, den näringen som jag känner till alltså turismnäringen och 
besöksnäringen har jobbat rätt aktivt själva och det hänger lite granna ihop med att vi har styrt 
över så att vi jobbar med, alltså vi försöker samla ihop våra medlemsföretag alltså den största 
delen av det vi kallar för besöksnäringen de är medlemmar av Gotlands turistförening. Och vi 
försöker samla ihop de i ett nätverk, det är lättare att jobba med grupp av företag och de här 
nätverken konferensanläggningarna eller boendeanläggningarna, campingplatserna eller 
utflyktsmålen, de jobbar oftast med kvalitetsarbete i olika bemärkelser och då kommer energi 
och miljö och hållbarhet in som, in i arbetet. Det finns ett ganska stort medvetande om detta.   
 
 
11. Hur påverkar turismen sysselsättningen på Gotland? 
Vi räknar med att det finns ungefär 1000 årsarbetare som är liksom direkt hänförda till 
turismen. Och sen så vet vi ju också att det här snurret runt omkring alltså hantverkare och 
sånna som har indirekt sysselsättning så kan man lugnt fördubbla den siffran. Alltså 
sommargotlänningarna som har ett behov utav att försörja sig med indirekta 
sysselsättningarna. Men sen har det inte skett någon sådär väldigt stor ökning av 
sysselsättningarna de femton åren som jag har varit med utan det bygger på att man har 
effektiviserat turismnäringen men däremot så ser vi nu att det är en ny våg. Det kommer in 
nya entreprenörer, det finns fler möjligheter att tjäna pengar inom turismnäringen i och med 
att fler efterfrågar upplevelse aktiviteter. Förr ställde man sig själv och fiskade vid stranden 
men nu vill man ofta ha en fiskeguide, det är den typen av nivåskillnad man efterfrågar om 
när det gäller personal och andra aktiviteter. 
 
12.  Finns det forum för deltagande för invånarna angående turismen på ön? 
Vi har ett antal öppna möten varje år så att vi som då bransch organisation för turismnäringen 
ordnar ett antal öppna möten där vi presenterar våra arbeten men det handlar ju också om att 
vi förmedlar då det som krävs vid de här tillfällena på olika sätt så att fler får ta del utav 
informationen och får en möjlighet att respondera på informationen. Det är så vi har jobbat 
lite.    
 
Hur många gånger kan det vara på ett år? 
Alltså, vi har ju några som ligger fast, årsmöte och ett höstmöte där man gör en rapportering 
om hur sommaren har gått samt tar upp framtida planeringar. Och sen så har vi varje vinter 
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mellan 3 till 5 medlemsmöten kan man säga men dem är inte bara för medlemmar utan det 
bjuder in kring ett öppet tema. 
 
13. Vilka fördelar och nackdelar får gotländska samhället av turismen på ön? 
Ja fördelarna är ju att det här är ju våra tillfälliga besökare sen om de stannar en natt eller en 
dag eller fem månader så tillför ju dem köpkraft på ön och det innebär att vi har en större 
serviceapparat än vad vi annars skulle ha och det gäller både offentlig och kommersiell 
service. Om man tittar på krogutbudet på Visby och jämför med en annan stad i 22 000 
personers – klassen som till exempel Arboga. För vad finns i Arboga? Det finns en pizzeria 
och kanske ett stadshotell. Det ser ju inte ut så här, vi är ju med året runt. Men däremot när det 
gäller café kulturen så har högskolan på sitt sätt därför att studenterna har inte råd att gå till 
krogen och dricker öl på annat sätt.     
 
14. Har turismen påverkat utbildningsinstitutionerna på ön? 
Ja det har den gjort, och det är skojigt va. Det finns på alla nivåer, vi har ingen KY -utbildning 
på Gotland vilket jag tycker är lite synd. På gymnasieskolan så har vi en renodlad 
turismutbildning, vi har olika former på komvux och sen så har vi haft en, under några år har 
vi haft en turismutbildning på högskolan. Nu har vi inte fått säkra den långsiktigt utan vi 
kommer att gå ner så att det blir mera några enstaka kurser men det gäller hela högskolan så 
att man kan plocka till sig enstaka kurser än hela utbildningar och det kommer att finnas ett 
bra utbud av turistinriktade kurser.    
 
15. Vilka ekonomiska fördelar har turismen för lokala aktörer? 
Det är en grundförutsättning för ekonomin på Gotland. 
 
16. På vilket sätt använder man sig av den speciella naturen för att locka till sig turister? 
Här är problemet att mycket av det som är, som våra besökare tänker kring Gotland är i sig 
gratis alltså stränderna och raukarna och rinkarna, ruinerna och muren och det är ingenting vi 
tar betalt för, man åker inte till Ishotellet, Grönalund eller Liseberg, utan de åker till Gotland.  
Och Gotland är någonting, som vi ser i våra kundundersökningar där första gångresenärerna 
säger vi är här för att ”upptäcka Gotland”. Så att ja, det är naturen och kulturen som är 
grundförutsättningarna här också då sen är det ju, det lyfter vi ju fram väldigt mycket av i den 
informationsmaterial vi gör men det är inte det som är det kommersiella utan det är ju 
boendet, restaurangerna och aktiviteterna som är kommersiella. Det får besökaren som ett 
mervärde snarare än någonting som är en grundförutsättning.    
 
17. På vilket sätt skyddas naturen för att exploateras för hårt utav turismen? 
Den skyddar sig genom att vi har ett sån begränsat tillträde mellan besökare. Färjorna sätter ju 
gränsen, i dagsläget så kan den ta emot ungefär 8000 besökare när det är som mest under ett 
dygn, som nytillkomna, 8x7, det är ungefär 60 000 per vecka, och sen cirkulationen. Vi vet att 
under de mest intensiva sommarveckorna så mer än fördubblas befolkningen på Gotland. Det 
är fortfarande inte trångt. Jag kan visa er en strand där det inte finns fler än 10 personer året 
om, vilken dag på året det än är. Man rör sig på lite andra cirklar här bara. 
 
Är det en planerad begränsning eller? 
Alltså egentligen är det ju, på färjorna, den är ju, den finns ju därför att vi vet att det ser ut så 
här, om vi hade sommar året om ja då hade vi besökare året om. Jag var i ett sammanträde 
med de andra Östersjö öarna förra veckan och vi konstaterade liksom att vi är under 
sommarsäsongen runt 6-10 veckor där, då är vi en varmvatten ö, då är vi Mallorca allihopa. 
Men under de andra månaderna då är vi kallvatten ö, då är vi Island. Och då är det liksom två 
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olika affärslogiker som gäller, de här sommarveckorna som gäller den mindre delen av året, 
och vi måste ställa om för att inte ställa stora krav. Ja ta de exemplena som Mallorca och 
Island som är liksom två helt olika i sin vikt, men vi ska liksom ha både och. Så jag ser inte 
förslitning som något stort problem. Det kan finnas vissa enstaka platser där det blir 
förslitningsproblem men eftersom, tack och lov då att besökarna klumpar ihop sig och 
befinner sig mellan grottan och ner till Totta så är det ju ganska gott om plats på resten av ön. 
Men inte liksom här, i Visby kan det ju finnas, en trängsel finns det ju i köpcentrum där man 
får stå flera minuter i kön (☺ skratt), men ja det är inte en förslitning från turismen som man 
diskuterar här och naturvården.            
     
Fungerar turistaktörernas samarbeten? Vet de att det är bra för de att samarbeta? 
Eee.. både ja och nej, man samarbetar där man känner att man har en egen nytta av den. Det är 
därför som det har fungerat ganska bra med de här tematiska nätverken. Om man då kan man 
göra en gemensam kundundersökning, det betyder då att hotellverksamheten som är en av 
mina kunder, dessutom kan jag veta mer om mina kunder i relation till Gotlands kunder. Då 
sätter man inte Toftas camping och djurgårdens camping med några andra utan de ser ju att de 
kan ha nytta till samma åtgärder. Så där finns en samverkan, detta leder ju oftast till att – hur 
marknadsför vi campingplatserna på Gotland på ett effektivt sätt? Men sen så finns ju, både 
bland det gänget så finns det gränser för hur mycket man vill samverka men det finns också 
de som helt väljer att till exempel bortse från extern marknadsföring och som bara lägger sina 
marknadsföringspengar på Gotland så de är inte med och skapar fler besökare, och inte är 
med och skapar besökare året runt så där kan det finnas brister. Man är nog med och 
samverkar så länge man får någon vinst utav den. Men vi har ju, bara som ett exempel så har 
vi ju kring Visbystrand via möteshallen då startade man någon gång i december att sätta igång 
bygget så startade vi ett projekt med Gotland Convention byrå, en Convention byrå det är en 
öppen turistbyrå för att möta turisten, de har neutral och allmän information om turismen så 
att Gotland Convention byrå säljer inga möten utan de är mera fram till dess att man tar 
beslutet om, för det första är det bättre, vi kan liksom glatt prata om sommaren 2009 och det 
beslutet togs i Västerås 2005 och då var Gotland Convention byrå mer fram till dess, till mötet 
där det togs och sen blev det en kommersiell aktivitet efter det. Men trots att Gotland 
Convention byrå bara vill vara med neutralt och informativt så är det i dagsläget 44 företag 
som är med och är samarbetspartner med Gotland Convention Byrå och de lägger in 1,1 
miljoner i det samarbetet av sina företagspengar till någonting som de inte vet att, här landar 
det i verkligheten hos de, de antar ju att det räknas som liksom, vi kan inte garantera att det 
gör det. Det tvekar jag inte på att det går att få det att fungera. 
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BILAGA 3 
 
Transkribering av intervjun med Majvor Östergren, Länsantikvarie på Länsstyrelsen 
på Gotland  2008-04-01 
 
 
1) Fullständigt namn? 

Majvor Östergren och jobbar som länsantikvarie på Länsstyrelsen, jobbar med kultur och 
miljö vård egentligen men sen har jag haft på halvtid också ett projektjobb då att leda det 
här och det handlar ju också om kultur…även om det mest är natur.  

       
2) Hur har du kommit till den position du är idag? 

Långt arbete, nej jag har ju hoppat lite faktiskt. Jag har ju skaffat mig en utbildning som 
arkeolog och så har jag doktorerat i arkeologi. Sen jobbade jag här på Länsstyrelsen i 
början på 90 –talet, 90 -91 och 92 som biträdande länsantikvarie.   
 

 
3) Vilka är dina ansvarsområden? 

Hm, det är som jag sa kulturmiljö vård med framförallt arkeologi och så. Fornlämningar, 
kultur… och sen lite granna mer övergripande ansvar med kontakter med riks… ämbetet 
departement och länsantikvarie även om man inte är chef längre på länsantikvariet här på 
länsstyrelsen. Och sen har jag haft då ett projekt jag har jobbat med… turism och kultur 
och natur turism och det här då som jag har varit projektledare för. Men sen har jag innan 
dess så jobbade jag med gotländska besöksplatser som jag ska visa er sen. Det finns ju upp 
emot sju besöks platser som ligger ute på nätet sen finns guide böcker till det också. Och 
sex av dem försökte vi göra till besökplatscentra. Ni kan gå in på den hemsidan om ni 
skriver upp adressen, så heter den www, se gotland ett ord, punkt se. Och ni ska få se 
böckerna också sen när ni går. Och sen blev det här en naturlig fortsättning då att jag fick 
jobba som projektledare för det här och jag tycker att det är spännande för personligen 
också så är jag väldigt engagerad i lokal utveckling, och framförallt turismen eftersom jag 
bor på Fårö. Och jag är engagerad i en förening som heter Fåröframtid som håller på med 
utvecklingsfrågor så jag är väl insatt i hur det är att leva ute i periferin och jobba med dem 
här typen av frågorna. Ideellt då som det heter. Därmed inser man ju att allting handlar om 
hållbarutveckling och just nu på Fårö så är det ett problem just nu att man har nått en 
brytpunkt där det kanske inte är hållbart längre. Men det är sådana stora frågor som 
handlar om att det blir så dyrt dem här som har pengar på fastlandet köper ju upp 
fastigheter för väldigt dyra pengar och ingen Fårö bo kan konkurrera med och då kan inte 
ungdomar köpa något hus utan dem flyttar och så försvinner året runt hushållen mer och 
mer och så blir det bara sommar….sommarställen. Och den utvecklingen är vi på väg mot 
men det är stora krafter i det där. 
På vilket sätt förstör det den hållbara turismen att man blir av med året runt 
boenden?   
Ja det finns ingen turism längre kvar. Du måste ha en balans i det där för att man ska 
kunna ha en levande landsbygd och en fungerande turism. Och för att den ska kunna vara 
hållbar och så krävs det en året runt befolkning. Sen måste man också hålla ett landskap 
öppet, du måste ju behålla den där karaktären på Fårö och då kan du… då måste man ha 
ett året runt befolkning som har djur som har lamm och som betar och får miljöstöd och 
allt det här. Och finns inte dem då växer landskapet igen och Fårö tappar sin 
dragningskraft och sen börjar turisterna sälja av sina fastigheter för att det inte är roligt 
längre. Då är det bara badstränderna som är kvar. Så det handlar om en balans hela tiden.  
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4) Anser du att Gotlands kommun har planerat för en hållbar turism? I så fall hur? 
Man börjar göra det nu.  
 
        
Det har inte funnits ordentligt tidigare? 
Nej jag tror att det har var… man har inte riktigt tagit helhetsgreppet tidigare. Det här med 
turism det är också en väldig speciell näring som man börjar få grepp om nu som man inte 
har velat inse tidigare eller inte har insett tidigare. Det är oftast det här att det som drar, 
det som lockar turisterna, dem som håller i det är inte alltid dem som tjänar pengarna. 
Dem som tjänar pengarna det är dem här runtomkring det är alltså där man ska bo, där 
man ska äta och dem som… båtarna, flyget och allt det dem tjänar pengarna. Men dem här 
som håller i det attraktiva det är mycket ideella. Dem har jätte problem med att få 
budgeten och gå ihop.  Är ett sånt där exempel som drar in en massa miljoner men som 
har svårt att få ekonomin och gå ihop och som har svårt och få stöd till någon hjälp från 
näringslivet. Det är fortfarande inte självklart men nu börjar man inse och förstå det här 
om man nu ska använda det som ett exempel.  
Börjar man se effekterna utav det… eller att man börjar förstå?  
Insikten börjar komma nu. Fast det är svårt för kommunen för att där är man ju väldigt 
medveten om det här och det är turistföreningen också och man har haft bra seminarier 
och så där kring det hela. Så det finns en insikt idag som jag tror kommer att framgå av 
det här regionala tillväxtprogrammet också. Och framförallt att det här ligger i tiden att vi 
har haft ett bra samarbete med turistföreningens Mats Jansson, Gotlands kommun och 
Lena Talin och Petter Engström. LRF också om jag minns rätt och dem är viktiga också 
för dem äger ju marken till stor del. Jag känner verkligen att det här ligger i tiden och sen 
att man vill föra in det här i regional tillväxtprogrammet att och ta fram en pilot studie från 
syd västra området där man ska kunna hitta en modell för hur man ska kunna utveckla 
turismen och näringslivet i dem här skyddade områdena med hållbar långsiktig tänkande. 
Så tycker jag att vi har nått väldigt långt… medvetenheten finns idag. Men från det till att 
gå till handling i 100 % så får man ligga på och driva frågorna.   
Hur och på vilket sätt anser du att dem har planerat för en hållbar turism? Jag 
tänker mer på planeringsstadiet?    
Ja det är ju stadsarkitekt kontoret som egentligen skall…dem planerar den fysiska 
planeringen och byggnadsnämnden fattar beslut om det. Dem beslutar om de rum som vi 
alla vistas i och vi utvecklar vårt näringsliv och deras planering är ju liksom grunden för 
alltihop. Och det här med att lyfta fram vissa zoner och så där så att man kan utveckla 
turismen längs med kusten och där strandskyddet inte ska hindra men att man ändå ska 
kunna göra det här på ett känsligt sätt. Så tror jag nog att det är lite medvetenhet men jag 
tror att det är bra att kommunens representanter…..Jag kan tycka i alla fall att man har inte 
riktigt har förstått det här tidigare men man gör det idag kan jag säga.    
 
       

 
5) Vilka ekonomiska mål har man i turism planeringen? Effekter? 

Det som jag tycker är viktigt när det gäller den här hållbara utvecklingen och det här med 
natur och kultur turism…då handlar det om andra säsonger jag menar vi har en hög säsong 
på sommaren som är väldig kort och den går inte och göra så mycket av. Man ska vara 
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rädd om den men man måste skapa nya säsonger. Jag ser det här som en väldig viktig del i 
landsbygdsutvecklingen på Gotland. Om landsbygden ska fortsätta leva och folk ska 
kunna bo kvar där...för allting centreras i Visby idag så är det här väldigt viktig. Då är ju 
dem ekonomiska målen är ju sådana att vi inser ju att produkten man tar fram här och 
säljer kan man formodlingen inte leva på bara det hela året utan det handlar väldigt 
mycket om att man kombinerar olika inkomster på landsbygden, från olika saker. Och 
man ska inte tro att man ska kunna leva på att vara guide…det går inte. Då ska man vara 
väldig duktig och verkligen lyckats nischa in sig på någonting. För att annars så är det som 
ett komplement till andra inkomster det tror jag är väldigt viktigt. Men det startar ju 
företag nu som siktar in sig på det här med fisketurism Per Jobb som är en sådan där ung 
driftig företagare som har utvecklat sitt företag nu, och han siktar in sig på grupper som 
har redan betalat som kommer hit. Han samarbetar med till exempel hotell för att man ska 
bo där han ser till och förhandla fram bra priser när det gäller sådana saker och det är ju 
restauranger och hotell och så som man måste samarbeta med så att han kan knyta ihop 
helheten för den här gruppen som han vill ska komma och fiska på Gotland. Så den här 
utvecklingen av natur och kultur turismen och det hållbara på landsbygden handlar väldigt 
mycket om samarbete. Man kan inte som ensam individ eller enskild företag fixa allting 
själv…det går inte. Om man kan samarbeta företag emellan enskilda emellan och enskilda 
företag och myndigheter emellan är också en förutsättning…om det nu kan vara svar på 
dem finansiella målen. Och sen helheten att alla måste stödja alla dem här som tjänar 
pengar på vissa evenemang måste stödja evenemanget. Och sen måste man göra det på ett 
sådant sätt att man får inte förstöra det ideella engagemanget utan man måste kunna 
behålla det också. Så det är hela tiden en balans…samarbete och balans särkilt när det 
gäller turismen då är det en förutsättning. Och där har vi dem sociala mål också antar jag.       

6) Vilka sociala mål har man i turism planeringen? Effekter?  
 
7) Vilka miljömässiga mål har man i turism planeringen? Effekter? Det var ju att 
utnyttja mer strand områdena, natur områdena… 
Ja det är kommunen som driver dem frågorna att kunna skapa dem där turism zonerna. 
Och kan man göra det på ett bra sätt så innebär det ju också att man skyddar andra 
områden. Och sen kan man ju….det är ju väldigt viktig det här att man inte släpper det 
fritt utan man måste hela tiden ändå styra utformningen av dem här zonerna. Men det är 
mest det här att man utvecklar natur och kultur turismen och att skapa dem här andra 
säsongerna det ska ju ske på miljöns villkor. På dem här skyddade områdenas villkor och 
det är en förutsättning eftersom det är dem som lockar turisterna det är vårt natur och 
kultur arv som är det viktigaste. Vi har ju badstränder folk lockas för badstränderna och 
för nattlivet i Visby och restaurangerna och allt det här fina men det finns badstränder och 
restauranger på andra håll också, det som gör oss speciella är det här landskapet, natur och 
kulturen i kombination med det andra som gör att man väljer Gotland. I alla fall så inbillar 
jag mig att det är så. Och om man inte är rädd om det här med natur och kultur och 
landskapet vi har då förstör vi förutsättningarna för turismen. Så det är ett villkor helt 
enkelt för att utveckla turismen på Gotland att man är rädd om det man har för att det 
handlar inte om att bevara eller utveckla utan det handlar om att bevara och utveckla.    

        
8) Vilka resurser har ni för att jobba med hållbar turism? Personal, pengar? 

Länsstyrelsen….ingenting egentligen. Ja …alltså problemet är ju det här med att turism 
näringen har egentligen aldrig fått någon tillhörighet så att säga som jordbruket har haft. 
Där har man ju ett jordbruksdepartement och vi har en jordbruks….ja vi har en hel enhet 
här som har jobbat med jordbruksfrågor och miljöstöd som går in via jordbruket. Men när 
det gäller turismen så tycker jag att det saknas en organisation för det även för riksplanet. 
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Det finns ingen utpräglad turismminister på Gotland men man skulle kunna ha någonting 
tydligare så på riksplanet och kunna jobba tydligare med dem här frågorna och det finns 
inte idag och det saknas tycker jag också i kommunen här ett kommunalråd med ansvar 
för turismen. Och vi saknar här också en organisation där det finns någon som har ansvar 
för turismen, så det tycker jag saknas överallt. Och när vi har jobbat med det här så har jag 
gjort det vid sidan av så att säga och min chef för den här halvan av mitt jobb Tomas 
Persson, han har ju bara turismen som en del av det här andra som han jobbar med och 
som han bossar över. Så vi har ingen riktig organisation för dem här turism frågorna och 
vi har heller inga resurser för just det. Men däremot så finns det ju resurser som används 
för det här, Naturvården lägger in ett antal miljoner i sina skyddade områden varje år. Och 
dem bygger parkeringsplatser och dem sätter upp toaletter och allt det här, som man sedan 
kan använda, och det är för besökarna för Gotlänningarna och för turisterna och som man 
sedan kan bygga vidare på och skapa företagsprodukter. Så resurser kommer in även om 
dem inte är så där tydligt utpekade för turismen. Jag tror att det är 20 miljoner som 
Naturvården använder för sina naturreservat men det vet jag inte exakt ni får leta vidare på 
det. Men när det gäller kultur och miljö så är det egentligen också någonting som man kan 
i form av resurser indirekt går in i turismen för att vi ger ju också bidrag till sådant som 
blir dyrare bara för att det är kulturellt värdefullt för att man ska behålla ett visst tak och 
sådana saker, det som blir dyrare där kan vi ge bidrag till så vi ger stöd till bebyggelse, vi 
ger stöd till landskapsvård, vi ger stöd till röjning av fornlämningsområden och sånt där 
och det håller ju också vårt landskap öppet och intressant och så även för turister, med det 
är ju indirekt.       
Det finns inget direkt? 
Nej jag tycker inte alls att det finns. 

      Inte med turismen som primärt mål? 
Inte så.  
 

9) Hur högt prioriteras en hållbar turism politiskt på Gotland? 
Det är kanske kommunrepresentanter som ska svara eller Mats Jansson kanske även 
Tomas Persson om ni träffar honom men i dagsläget så tror jag att man mer och mer gör 
det. Men ni vet ju i överhuvudtaget det här med miljö frågor, hållbar utveckling det har 
man ju bara tagit till sig för några år sedan. Idag gör man ju det idag tas det upp i tv 
program, Al Gore står och pratar om klimat helt plötsligt är det ju en viktig fråga, så att 
det finns en insikt idag på ett helt annat sätt. Och jag hoppas verkligen att det är prioriterat 
men jag är inte så säker på att det verkligen är det i slutändan. Vi har en ordförande i 
byggnadsnämnden som heter Lars Tomsson och som har sagt att det gotländska 
landskapet det handlar om att bruka men inte förbruka. Lever han efter det som 
ordförande i Byggnadsnämnden så är det bra för att det är ju det, det handlar om att bruka 
men inte förbruka. Men om vi tar det här stenbrottet uppe på norra Gotland som ligger i 
närheten av det här Bysketräsk området där kommer frågan på sin spets ska man tillåta att 
man ska bryta sten i 25 år till och sedan förstöra området. För några arbetstillfällen som 
finns nu men som inte finnas om 25 år, eller ska man skapa en national park här som på 
längre sikt kan bevara området och skapa arbetstillfällen. Men som det kanske är svårare 
och se vart det är om 25 år. Och den frågan är ju jätte svår och där står politikerna idag 
och ska vara med och fatta beslut där men man har försökt och undvika det tror jag och 
överlåta det här till miljödomstolen och regeringen i slutändan. Men jag hade nog tyckt att 
det varit väldigt bra om man hade vågat politiskt sätta ner foten och säga att den hållbara 
utvecklingen är viktigare. Men det hade varit på norra Gotland politiskt självmord idag, 
det vågar ingen.  
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Man vågar inte prioritera hållbar turism över andra näringar?   
Nej det är ganska nyligen också som man har förstått att turismen är så pass betydelsefull 
för Gotland. Vi är ju av traditionen ett jordbruks län där bondgårdarna och jordbruket har 
varit kärnfrågan och det är ju fortfarande så idag om man jämför med andra län så är vårt 
jordbruk lite speciellt. Stor andel, många som bor på landsbygden fortfarande så att den är 
viktig. Men jag tror att jordbruket och turismen mer och mer kommer att sammanföras det 
märks ju redan idag att det är en kombination oftast särskilt ute i dem perifera delarna där 
jordbruket inte är så bärkraftig, det krävs ju så stora enheter, det krävs mycket djur och allt 
sådant där. Men på Fårö till exempel där man har så dåliga jordar för jordbruk så är en 
kombination med djurhållning och turism som är absolut viktig för att det ska fungera 
men det går, då fungerar det. Som Gåsömora gård till exempel som bygger konferens 
anläggningar med ett litet hotell del och så där och får miljöstöd. Jag tror att den 
kombinationen är väldigt viktig för Gotland och kommer bli fortsatt viktig framöver för 
jordbruk och turism hör ju ihop.      

       
10) Hur reagerar näringslivet på en politisk önskan om hållbar turism? 

Näringslivet dem är ju ute för att tjäna pengar. Ett företag ska gå med vinst och många 
gånger tänker kortsiktigt på det också, det är min personliga uppfattning. Men det finns ju 
även där en utveckling. Och fabriken …. är ju också ett sådant där exempel där han 
verkligen lyfte fram dem här frågorna med att jobba hållbart att vara rädd om sitt landskap 
sin kulturmiljö och det här och ändå utveckla exklusiva hotell och restauranger som han 
har och locka en internationell publik.  
 

11) Hur påverkar turismen sysselsättningen på Gotland? 
Ja det är som jag sa jordbruket och turismen är dem två stora näringarna och turismen för 
in säkert lika mycket pengar som jordbruket. Problemet är bara det att turismen har en så 
speciell struktur så att det är inte lika självklart som till exempel jordbruk eller industri där 
man tar fram en produkt och så säljer man den och så får man betalt för den här är så 
komplext som jag sa förut det är inte alltid sådana som skapar attraktionerna som tjänar 
pengarna på och det är dem som går i konkurs. Det är dem andra runt omkring som tjänar 
pengarna så det är en speciell struktur som man måste förstå och som man måste jobba 
med en helhets tänkande och ett samarbete där man går in för att stödja varandra. Jag tror 
att det är enklast på landsbygden att få den insikten och den förståelsen i det lilla 
samhället. Men i överhuvudtaget så är Gotland också ett litet samhälle men vi behöver 
jobba mer på det att få den här förståelsen. Få näringslivet och förstå ännu tydligare att 
man dem måste lägga in 10 000 kr i det här evenemanget för att dem ska kunna tjäna  
50 000 kr, och sådana saker.   
 

12) Finns det forum för deltagande för invånarna angående turismen på ön? 
Både och. Vi insåg ju när vi var ute med det här att det som saknades det var någon slags 
dialog eller kontakt mellan dem har riktigt stora företagen som är Destination Gotland och 
dem här turistservicen som är placerade i Visby och dem här väldigt små som kommer 
med egna idéer om att ta fram en produkt, eller guidning eller vandringsled så där ute på 
landsbygden. Där finns ett jätte glapp och när man då har en konferens anläggningar och 
kongresshall där det också måste till produkter vid sidan av den här kongressen och dem 
är oftast medföljande och som kommer att göra andra saker, då krävs det attraktioner det 
krävs att man kan erbjuda massa saker och då krävs det också att man hittar ett forum där 
det här möts så att man kan ta fram dem här nya produkterna på ett bra sätt. Det krävs 
också ett nytt forum för att utveckla det här turismen i skyddade områden där man möter 
myndigheternas representanter, den so kommer med idén, andra företagare och sådär där 
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man väldigt snabbt kan få grepp om vilka personer som man behöver ha kontakt med och 
behöver ha något tillstånd och så för att kunna utveckla det hela. Så det behövs fler sådana 
här mötesplatser som du säger.  
Hur är det med…om vi säger att det skulle komma något stor attraktion i Hangvar, 
alltså finns det ett sätt för dem som bor där och påverka det som händer? 
Jaha….om jag vore en person som tänker starta någonting stort i Hangvar då skulle jag ju 
se till att prata med Hangvar borna så fort jag bara kunde för att förankra det hela. Jag sa 
att det är enkelt i ett litet samhälle att kunna få med sig folk och så där och få förståelse 
men samtidigt är det där som dem största problemen ligger för där finns privata 
motsättningar, personliga motsättningar som kan stoppa den mest intressanta utvecklingen 
därför att det blir så personligt på det planet. Så att väl förankrad….jobba med förankrings 
arbete det handlar också om det här om att man måste förankra men det kostar tid men det 
måste förankras. Och startar man någonting och det går för snabbt fram då kan man få 
väldigt många emot sig bara därför att det går för fort.  
Men det finns inget forum idag där man naturligt vänder sig när man ska prata och 
så där?  
Nej inte i Hangvar 
Nej precis men det är upp till företagen?  
Bygdegården finns och det är där man samlar folk. Och är det så att inte folket kommer 
till mötet så måste man försöka söka upp dem som är berörda. Och ska man till exempel 
som han Hanviks i Stenkyrka köra med motorcykel i skogen som han gör på skogsvägarna 
då måste han kontakta markägarna för att få tillstånd och kanske också att den markägaren 
kan få någon ersättning för intrånget eller så. Gör man inte det då kommer han bli anmäld 
till Länsstyrelsen att han kör motorcykel där. Så det handlar nog bara om att prata med 
folk, komma överens och är det någon som säger så här att absolut inte på min mark så, ja 
då får man tänka om. Men förankrings arbetet och få med folk är liksom förutsättningen.   

   
13) Vilka fördelar och nackdelar får gotländska samhället av turismen på ön? Detta har 
vi redan prata om…. 

 
14) Har turismen påverkat utbildningsinstitutionerna på ön? 

Ja det tycker jag det finns ju utbildningar på högskolan och även ner i Hemse 
folkhögskola som handlar om turism. 
Vad gör dem i Hemse? 
Jag kommer inte ihåg riktigt men dem hade någon turism utbildning och sen har dem inte 
haft någon guide….nej det kanske dem inte har haft. Guideföreningar har ju haft 
utbildning av guider men det kan nog behöva mer och hög kvalitet. Högskolans turism 
utbildning känner jag inte till i detalj men dem har i alla fall det och dem har haft design 
utbildning och så där som är kopplad till turismen, att designa nya produkter och ta fram 
för att sälja, höja kvalitén. Vi hade i det här gotländska besöksprojektet där vi skulle ta 
fram flest besöks procenter så hade vi en sådan där workshop en dag där vi hade studenter 
från företagsekonomi heter det väl och så var det design och så var det turism utbildningen 
som vi samlade och hade en idé tänkande kring hur man kunde utveckla, ta fram nya 
produkter, souvenirer och sådana saker. Så jag tycker nog att man försöker där…att det 
märks ändå.  
 

 
15) Vilka ekonomiska fördelar har turismen för lokala aktörer? Lokala aktörer har vi 
pratat om… 
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16) På vilket sätt använder man sig av den speciella naturen för att locka till sig turister? 
Och naturen har vi också pratat om…. 

 
 
17) På vilket sätt skyddas naturen av för att exploateras för hårt av utav turismen? 

Avtal till exempel man kan ha avtal i dem skyddade områden. Naturvården på 
Länsstyrelsen ansvara ju för Naturreservatet och då kan man skriva avtal med företagare 
om att så här får du göra men inte så…..för och skydda.  

       
18) Finns det områden på Gotland som skulle kunna exploateras hårdare utan att detta 
skulle medföra konsekvenser för naturen? 
Ja jag tror så här att exploateras hårdare…..vissa saker på sommaren ska inte exploatera 
hårdare för att det märks ett slitage till exempel på Fårö, vid Rauk områdena, vid gamla 
hamn och så där, det blir nya stigar det blir massa nya stigar. Men däremot så tror jag 
mycket på det här att man måste skapa nya säsonger. Och då innebär det att man lägger ut 
slitaget över en längre period också och då märks det inte alls på samma sätt, så jag tror att 
det är den vägen man ska gå. Och visst finns det områden som tål ett större slitage till och 
med på sommaren. Men att peka ut något sådant där….jag menar Gotland är ju stort och 
det finns mycket yta överallt så att. 
Men det finns mer och ta av i alla fall så? 
Ja vi tål mer turism ja. Men framförallt så ska det ju skapas nya säsonger så att det 
sträcker ut sig över en längre period 
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BILAGA 4 
 
Transkribering av intervjun med Petter Engström, Utvecklingsstrateg inom turismen på 
Gotland 2008-04-18 
 
1) Fullständigt namn? 
Petter Engström 
  
2) Hur har du kommit till den position du befinner dig idag? 
Jag studerade i Umeå läste Polmagprogrammet där och hade en inriktning på regionala 
utvecklingsstrategier. Jag kommer ju härifrån från början så att eee.. så jag hade inte tänkt att 
jobba här från början, utan jag hade tänkt att jag ska åka runt lite men sen blev det ett jobb 
precis som passade på vad jag utbildade mig till tidigare, ledigt här så då ansökte jag och fick 
den. När jag började på kommunen så började jag som landstingsrådgivare och 
företagsutvecklingshandläggare på regionala utvecklingsenheten då som det hette och där var 
jag rådgivare i lite utvecklingsfrågor och försökte hjälpa olika föreningar och organisationer 
att skriva ihop projektmedelsansökningar eller skriva upp lite strategier och målbilder och 
sånt där, vad de ville åstadkomma. Och som företagsutvecklingshandläggare så träffade jag 
landsbyggdsföretag i första hand och så att säga beredde och hand la ansökningar om att få ett 
investeringsstöd, så gjorde jag till att börja med. Sen var jag ifrån kommunen bara en kort 
stund, kanske två år ungefär och gjorde någonting som heter Leader Plus. 
Vad är det för något? 
Det är ett europaprogram för landsbygdsutveckling och universella frågor, de har funnits på 
Löfsta nu ett tag. Så att det var liknande ärenden då med projektmedelsansökningar, hjälpa de 
att hitta finansiering och starta olika initiativ? Sen var jag tillbaka i kommunen och jobbade 
som näringslivssekreterare ett par år kanske där vi jobbade vidare med företags, de här 
investeringsstöden och hjälpte till med nya etableringar och om det var någon som ringde och 
frågade om man kunde få öppna en produktionsanläggning eller en affär eller så och hjälpa de 
med kontakter och lokaler och sånt där. Och sen.. Och då fick jag också lite ansvar för att ta 
hand om turismföretag och besöksnäringsföretag som ville investera eller som ville utvecklas 
här och sen så har jag nu på sista tiden, sista ett och ett halvt, två åren, jobbat med 
besöksnäringen härifrån, mer strategiskt, att man skriver planer och program, Vad ska vi satsa 
på i Gotland de närmaste åren? Vad är viktigt att komma till rätta med? Hur ska 
turismbranschen utvecklas framöver?      
 
3) Vilka är dina ansvarsområden? 
Det är strategiska frågor runt besöksnäringen så att säga. 
 
Vet du hur många som jobbar med turismen i Visby ungefär? 
Oj..näej det vet jag inte 
  
4) Anser du att Visby har planerat för en hållbar turism? I så fall hur? 
Näej, det kan jag väl inte riktigt påstå. Men däremot, vi har ju precis fattat ett nytt dokument, 
ett tillväxtprogram som ska ange vad vi ska satsa på de närmaste åren, och där har vi tagit 
med miljöfrågorna på ett par olika sätt. Vi pratar om ett miljöforum som skall klara ut, inte 
bara för Visbys del utan för Gotlands del hur vi ska ta till vara på sånt som uppkommer inom 
turismen, att vi hittar en ansvarsfördelning och finansiering för sophantering, för toaletter runt 
om på ön och för, ja det finns många sånna här frågor som hänger lite i luften, det är svårt att 
sätta ansvar på. Så att det är så.  
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5) Vilka ekonomiska mål har man i turism planeringen? Effekter? 
Vi har inga direkt ekonomiska mål så utan vi har definierat att, ja vi har kommit fram till att 
turismen och besöksnäringen, alltså säsongen behöver bli större, längre. Vi har ganska stor 
kapacitet med hotell och boendeanläggningar som vi först och främst vill utnyttja, som har 
utnyttjats under ett par hektiska veckor under sommaren och i och med det så har man valt att 
satsa på affärsturismen med kongresshallen. Vi har upprättat en sån här Convention Byrå som 
skulle dra hit folk för den och sen så har vi, nu i det senaste tillväxtprogrammet som jag 
nämnde tidigare, där har vi också tagit med ytterliggare ett block som kallas ett 
evenemangsblock att jobba med att dra fram formulär och stötta evenemangs- och 
arrangemangssatsningar. Det är också någonting som kan dra folk på andra delar av året. Man 
kan paketera en vecka som handlar om golf, blommor eller motorcyklar eller vad som helst.      
 
Vad är det för dokument du talar om, är det Gotland 2025? 
Näej.. det är visionen och det är en regionalt utvecklingsplan. Och visionen det är lite den här, 
långsiktiga målbilden och sen regionala utvecklingsplanen det är den långsiktiga strategin för 
att nå dit. Om man tydligare formulerar det så, det här är ett operativt program som gäller, 
som jag pratar om tillväxtprogrammet, den gäller för tre år och där sätter man pengar på, 
alltså där är man så konkret att man sätter pengar på att den här insatsen ska jag göra, den 
kostar si och så mycket till dem som utför den så att man vet att man verkligen tar sig en bit 
på vägen på att uppfylla den regionala utvecklingsplanen och visionen. 
 
Så den är väldigt mycket mer konkret? 
Jaa.. handfast och så.. Det är ingen fråga nu, men den är på väg till kommunstyrelsen den 24 
april och sen ska den tas till kommunfullmäktige. 
 
Är det samtidigt som visionerna? 
Ja..  
 
6) Vilka sociala mål har man i turism planeringen? Effekter?  
Vi har inte jobbat på det sättet utan vi har utgått ifrån vilka behov och vilka möjligheter ser vi. 
Vi har inga direkta konkreta uttalade sociala mål.   
 
7) Vilka miljömässiga mål har man i turism planeringen? Effekter?  
 
8) Vilka resurser har ni för att jobba med en hållbar turism? Personal, pengar? 
EEhmm.. bra svar på det då.. Vi har inte heller då, eftersom vi inte har satt målen så, så har vi 
ju inte, vi fördelar inte pengarna på det sättet utan det vi har gjort i tillväxtprogrammet, det är 
att vi har identifierat tre stycken utvecklingsområden och då är det basförutsättningar för 
näringslivet, där ligger företagsklimat och olika finansieringsformer och 
kompetensutvecklingsstöd och sånt som gäller för hela vad ska jag säga näringslivet. Det är 
ett spår och sen så har vi ett med besöksnäringen som jag håller på med och sen så har vi ett 
som vi kallar för profilprodukter, i den ligger olika typer av tillverkningsföretag i Gotland, 
sten- och snickeriföretag, mer inslag av form och design och sånt där plus att där ligger också 
livsmedelsförädling och energi. Sen har vi haft grupper där vi har tillsammans med 
näringslivsrepresentanter, jag har haft en från besöksnäringen, där vi har diskuterat vad som är 
viktigast att satsa på framöver och sen har profilprodukts grupper haft likadant och 
basförutsättningsgrupper. Sen har vi liksom haft en styrgrupp som har,  när vi har samlat ihop 
de här tre grupperna så att säga som vet, för att skala av, vad som ligger till och sådär. Vi har 
ju begränsat med pengar för regionala utvecklingsinsatser så, så har vi gått till väga. I det här 
fallet så landar det rätt så mycket på besöksnäringen därför att vi hade i föregående 
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tillväxtprogramsperiod genomfört ett stort projekt där man egentligen har gjort mycket 
analyser och förstudier och annat. Så för vår del så handlade det mycket om att ta upp det som 
kom ut därifrån och sen operationalisera det i den här perioden, att sätta saker och ting på 
banan, så att det börjar snurra på men på totalt sätt så har vi varje år ungefär, alltså de pengar 
som vi kan bestämma över så är det ungefär 24 miljoner kronor. Om det är svar på frågan det 
vet jag inte men 24 miljoner vet jag totalt.  
 
9) Hur högt tycker du att en hållbar turism planeringen prioriteras idag? Finns de med i 
tankarna men att man inte har riktigt tagit till sig just det här med hållbarhet? 
Ja det skulle nog säkert kunna formuleras ytterligare och tydligare och sådär, men det vi gör 
förutom det här med miljöforum så har vi tillsammans, alltså länsstyrelsen har haft ett 
uppdrag med att skriva ett program som kallas natur och kulturturism programmet så det har 
vi samarbete kring och där handlar det ju om att kunna så att säga bedriva kommersiell 
verksamhet och turismverksamhet i de här. För det här är ju oftast områden som är intressanta 
att besöka, se eller leva och då ska vi försöka, och då ska vi genom ett par projekt här nu 
försöka att göra båda delarna, att tillgänglig göra det så att man kan få komma dit och besöka 
och att någon kanske tjänar pengar på att ta emot besökare och visa runt, guida eller uppehålla 
sig i det här området samtidigt som man hittar en modell för hur kommersiella aktör kan ta 
hand om skötsel. Man har avtal om att du får vara här och verka här i men du måste se till att 
sopor, toalett och service fungerar. Så på det sättet tycker vi att vi jobbar hållbart.  
 
10) Hur påverkar turismen sysselsättningen här i Visby? 
Ja den påverkar ju positivt naturligtvis. Det är många som jobbar inom turismnäringen här och 
sen påverkar den ju också på det sättet att den är väldigt säsongsbetalad vilket gör att vissa 
delar av året är det väldigt många som jobbar och sen så är det färre vid andra delar av året. 
Man det har blivit lite bättre i och med etableringen utav kongresshallen och det är ju också 
ett skäl till varför vi försöker förlänga säsongen med evenemangsblocket och affärsturismen.  
 
11) Finns det forum för deltagande för invånarna angående turismen på ön? 
Jaa, det kan man väl säga..eeeee…. på sätt och vis kan man väl säga att det gör det att när vi 
skriver de här olika typerna av program då, som natur och kulturturistisk program från 
länsstyrelsen som de har sköt naturligtvis, som de har ansvar för så har vi ju vart med där 
också. När vi började skriva tillväxtprogrammet och så handlar det ju väldigt mycket om att 
förankra för vi gör ju ingenting själva här utan vi lyssnar av, vad vill man jobba med, vad 
anser man är viktigt. Vad vill vi satsa på nu då? När vi har fått klart för oss det så tror vi ju att, 
har det kommit någon ny idé och ett initiativ ifrån näringslivet eller från olika sån här 
utvecklingsföreningar runt om på ön, när det finns ett sånt initiativ i grunden då finns det 
också förutsättningar för att ett projekt ska bli lyckosamt. Om vi nu skulle tala om att vi skulle 
göra det här, då får man inte med sig någon va så att det finns, jag tycker att det finns ganska 
god förankring faktiskt sen är det inte alltid att det går i alla fall men oftast så är det så att nu 
hade jag i till exempel i besöksnäringen för tillväxtprogrammet åtta företag och andra 
organisationer som var med i och diskuterade vad som var viktigt. Men utöver det så hade vi 
två …14.40 så att man alltså kunde öppet bjuda in turistföretagare som kan komma in och 
tycka till. Man kan inte jobba med en sån stor församling med ett antal möten som skall dras 
igenom så att då fick vi ett stort möte och fick in en massvis med lista på idéer och sen satt 
den här åtta personers- gruppen som jag hade ansvar för så fick vi skala av och lägga till och 
ändra och formulera och sådär. Sen gick vi tillbaka till den gruppen igen som vi mötte första 
gången och sa nu har vi gjort så här och då får man in synpunkter och de köpte det och sen 
ändrar vi lite grann och så där, så det är en hyfsat bra förankring. Och likadant gjorde man 
med naturkultur turistiska programmet, då har man gjort det runt om på ön och det ligger lite 



 59  

närmare kanske invånarna om man säger så för då är det så liksom sockenutvecklingsgrupper 
och annat som skulle vilja utnyttja att det finns ett naturskyddsområde i närheten som skulle 
kunna göra någonting med det till exempel.  
 
Det mesta kommer med andra från folk som bor på ön, eller som verkar på ön på ett 
eller annat sätt? 
Ja det gör det ju i grund och botten.. Mmmm…                 
  
12) Vilka fördelar och nackdelar får Visby som samhälle av turismen på ön?  
Oj.. hmm ja fördelar och nackdelar det kan ju bero på vem det är som betalar, så det är ju 
naturligtvis, vi får ju ett större nöjesliv i och med att det finns, alltså den här sommarturismen, 
det finns ju jättemycket, alltså vi har ju väldigt hög andel restauranger i Visby i jämförelsevis 
med en annan liknande stad, så nöjeslivet är ju positivt och så. Det finns mycket året om och 
sen tror jag att alltså många besökare så här gör ju att förutsättningarna för kulturen, livet och 
annat också stöttas och blomstrar. Och det finns ju många besökare även om de kommer 
koncentrerat och sådär under en viss period så är det någonting som man lever på under året, 
att sälja sitt konst och konsthantverk och så vidare och det gör att det finns mycket sånt här 
och det är ju sånt som man uppfattar som positivt som invånare att ja.. hur ska man förklara 
det är någon form av livskvalitet det är att det finns intressanta saker att köpa och så där. Vi 
har ju rätt många golfbanor på Gotland nu också faktiskt som lockar många besökare och det 
är också något man tillför samhället, att man kan ha, att de kan finnas där för att locka 
besökare på somrarna och sen finns det ju för oss året om sen. Jag tror att man passar på och 
kommer hit och öppnar sommarställen, eller vad ska man säga öppnar sommarstugan här.  
 
Upplever invånarna något negativt, jag tänker mera på om de upplever att det blir för 
mycket turister och lite för stökigt? 
Ja det finns naturligtvis en del intressekonflikter här inne i staden, mycket av nöjeslivet 
cirkulerar ju här omkring så att boende i stan kan uppleva att det är jobbigt och störande under 
den perioden när det är som festligast så att säga. Så att det handlar om buller och sånt på 
senare kvällen då på natten. Sen också kanske är det lite av det här med, det som miljöforum 
det här är att det blir ju helt plötsligt eee.. väldigt mycket människor här samtidigt här och 
sophämtning och toaletter, det är lite irritationsmoment, det kan jag tänka mig ibland men ja.. 
det är ofrånkomligt att det blir sådär intressekonflikter och det är inte särskilt många veckor 
per året där det är så fullt så att det får man nog stå ut med. Sen tycker man ju att det är lite 
skönt när säsongen är slut också, men det är bara ett par veckor så, sen längtar man väntar till 
nästa sommar.             
 
13) Har turismen påverkat utbildningsinstitutionerna på ön? 
Jo det har det gjort, man har ju satt upp ett antal program som har genomförts men det har 
man försökt anpassa utbildningarna till arbetet och turismbehovet så att säga. Nu har det varit 
en treårig linje i alla fall, och de håller på med en massa omorganiseringar och förändringar på 
högskolan så att. Men hur det ser ut nu vet jag faktiskt inte.  
 
14) På vilket sätt använder man sig av den speciella naturen för att locka till sig 
turister? 
Ja alltså, framförallt så har det varit i marknadsföringsarbetet så har man ju använt bilder och 
vad ska jag säga ja natur och kultur bilder, det har vart ringmuren, det har vart kusten eller 
rauken. så där va. Så det har ju alltid varit i marknadsföringen så. Det vi vill göra nu som vi 
försöker att åstadkomma i den här tillväxtprogramsperioden det är att genom evenemang 
försöka paketera och sälja och ta betalt för upplevelsen på ett annat sätt. Nu kommer man ju 
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hit och upplever det på egen hand så man får leta sig dit och se och titta. Men man skulle 
kanske kunna försöka eller vilja att man ska kunna paketera ihop en upplevelse så att man 
kanske kan ta guide tillfälle och man kan kanske ha en picknickkorg eller det kan vara att man 
lägger in något mer i det och arrangerar det på ett annat sätt. Att man plockar ihop en resa än 
vad man gjort tidigare. Nu har det i första hand varit genom marknadsföring då.           
 
15) På vilket sätt skyddas naturen och de speciella områdena från att överexploateras 
och kanske förstöras av turismen? 
Mycket på Gotland har ju ett grundskydd i att det är naturskyddsområden. Vi har en strandzon 
på 307 meter som är strandskyddat område så vi kan alltså inte. Det är omständligare svårare 
att exploatera och bygga på Gotland än på många andra ställen. Det är väldigt mycket 
riksintressen och annat här så att det är skyddat i grund och botten, det mesta så att säga. Som 
det är nu så är det skyddat. Problemet har varit att vi inte har kunnat använda de trevliga 
områdena vilket den här natur och kultur turistiska programmet medgör en större omfattning 
att vi kan kanske kombinera att uppehålla oss och verka i området samtidigt som det är 
skyddat och det finns en vad ska jag säga en ee.. en skötsel utav det och där ser vi ju framför 
oss att där måste vi ju, man måste ta ställning till varje område då, de är ju skyddsvärda av 
olika skäl. Och det kanske är så att ett område kanske inte tål mer än tusen besökare per dygn 
eller ja.. man måste hitta vilken begränsning varje attraktion har och sen så får man ja.. det är 
så man följer, och det är ju då länsstyrelsen som då har tillsyns uppdraget eller vad ska man 
säga på de här områdena och då får de också vara med och avgöra hur mycket publik tål det 
här och vad får man göra och sådär . Så att så kommer vi ju att jobba. Men i och med att de 
redan har tillsyn idag så har de ju hela tiden möjligheten, de kan också säga nej det här går 
inte, här får ni absolut inte vara så det är en förhandling som man får diskutera.          
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BILAGA 5 
 
Intervju med Eva Werkelin, Planarkitekt,  Stadsarkitektskontoret, 2008-04-18 
 
 
1. Fullständigt namn? 
Eva Werkelin 
 
2. Hur har du kommit till den position som du befinner dig idag? 
Jag är Arkitekt, har gått arkitektutbildningen i Stockholm på KTH. Och sen så har jag jobbat 
har då som planarkitekt sen…91… hösten 91 tror jag det var jag kom hit.  
 
3. Vilka är dina ansvarsområden? 
Jag jobbar med detaljplanering och översiktsplanering och sen har jag varit inne i diverse 
utredningar och …..  planering, samhällsplanerings frågor så att säga, helt enkelt.  
 
4. Hur många jobbar på stadsarkitektskontoret ungefär?  
Vi är …. Ja vad är vi kring 50 … jag tror att vi är 40 … undrar om vi inte är 48 som är 
fastanställda sen har vi ett antal projektanställningar också då. Sen så är vi ju också uppdelade 
på olika avdelningar som exempel en plan avdelning, en bygglov avdelning, en kart- och mät 
avdelning, en administrativ avdelning och en byggnadsinspektions avdelning också. Det 
kanske var en följdfråga eller?  
Det här är bara lite … för att när vi transkriberar sen så att vi ska ha lite bakgrund, 
vem du är och så…… 
När jag Arkitektutbildningen så hade jag … mitt sista år så gick jag något som hette 
stadsbyggnad då … så att det var lite … det fanns tre inriktningar det fanns dels husbyggnad, 
stadsbyggnad och så fanns det samhällsbyggnad. Så att stadsbyggnad var någonstans mitt 
emellan som man ritade liksom lägenhets lösningar eller hus lösningar men  man gjorde det i 
ett stadsammanhang så att säga … så det specialiserade jag mig på då sista året.  
 
5. Anser du att Visby har planerat för en hållbar turism? 
Oj vilken svår fråga …. ja då måste man ju börja definiera vad är hållbar … alltså egentligen 
är det ju inte hållbar och frakta människor överhuvudtaget så att säga …. Alltså turismen på 
Gotland bygger ju på att vi får hit folk från ja ..  fastlandet och andra delar av världen också. 
Och då kan man ju se .. börjar man tänka så är det ju inte flyg och våra båtar är ju inte 
optimala så …. då skulle vi gå med långsamma båtar om det ska vara miljömässigt samtidigt 
så då skulle det kanske inte komma lika mycket folk så att säga .. det är ju en viktig näring 
….. så att  
Men när de väl befinner sig här? 
Jaa …… nej alltså planerat tycker jag att det är starkt och säga att man har liksom …. att man 
har styrt det så att det går åt det hållet det tror jag inte däremot så att. Kanske mycket av det 
som man lockas av att komma hit för är ju kanske lite hållbar turism … att det är naturen, och 
att det är kulturvärden att det är den typen av besöksmål som är … lockar. Sen har vi ju avi 
sidan ,Stockholmsveckan mitt i juli när folk kommer hit och sprutar champagne liksom … det 
är ju inte speciellt hållbart kanske så att säga. Men förhoppningsvis så kanske de kommer hit 
som lite äldre sen då … och ja. För det gäller ju att det som jag kan tycka är hållbart är i så 
fall det är väl att man får hit folk för att besöka det som är vackert och så att säga och på ett 
respektfullt sätt så att säga ….  så att man inte förstör det som är faktiskt är unik för Gotland 
så att vi inte exploaterar sönder stränderna så att säga bara för att det kortsiktigt lockar många 
turister sen så om 20 år så har vi ingenting vackert och erbjuda. 
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Men det finns inte en sån planering från politiskt håll? 
Ja det börjar ju komma liksom det här med hållbarhets …. att prata i hållbarhets termer har 
man ju inte gjort alltså …. sen ligger det ju lite grann i planeringens natur sen blir ju vissa 
saker mode ord och det är ju precis som jag menar förra året så var det ju barnperspektivet 
och sen så har det varit jämställdhet. Det är nästan lite så här trender … men att jobbar man 
med planering så är det ju det som man försöker få ihop hela tiden så att säga .. avvägningar 
mellan olika grupper och intressen. Så jag menar …. så planerar man för ett nytt område så 
försöker man ju och få  in säkra gång – och cykel vägar eller ja …. och i ett nytt turistområde 
så försöker man ju ta hänsyn till natur och kultur värden och att placera bebyggelsen på bästa 
sätt så att säga. Men sen finns det ju naturligtvist starka exploateringsintressen och kanske 
politiska intressen att man gärna vill att det ska hända saker som gör att man kanske blundar 
lite grann för det här hållbarhets tänkandet för att man är angelägen om att få arbetstillfällen 
och sånt till ön också då. Det ska nog väldigt mycket mod tror jag till att säga nej till saker 
också då som då kanske innebär en skjuts för näringslivet …. Det är nog inte så lätt och säga 
nej vi vill inte ha hit … ja vi vill inte att Kneippbyn ska utvecklas eller vi vill inte att det ska 
göra det….. 
Storungs är väl en sån där klassiker också? 
Ja, ja precis …. så det ju ett dilemma för politikerna så att säga .... de vill bli omvald och man 
vill .... ja man vill att det ska kortsiktigt så vill man ju känna att det händer saker i den 
utveckling och så vill man ju naturligtvist långsiktigt att Gotland ska liksom vara ... 
fortfarande vara en bra plats att leva och bo, verka på och besöka, så att säga. Men det är ju en 
viktig fråga eftersom turismnäringen är  ju en av de viktigaste näringarna på ön så att säga .. 
det vi lever av mycket så det gäller ju att göra det hållbar så att folk vill komma hit då efter 40 
år också, annars så har vi kanske inte så mycket kvar, alltså ..... 
Men så perspektivet har funnits liksom tidigare också det är bara det att man inte har 
prata om det i term av hållbar turism? 
Ja jag tycker ju det att liksom att hållbart är ju lite granna planering så att säga sen så kanske i 
och med att det ännu mer det här med klimatet ännu mer är i fokus nu då, så kanske man blir 
mer medveten och får mer ord för det man har gjort och man kanske kan göra .. så göra mer 
medvetna val. Men sen är det svårt att sätta gränser för jag menar ... för sätter man liksom 
globalt då ska vi ju inte ha någon... då kanske vi inte ska bo på Gotland överhuvudtaget eller 
liksom då ska vi bara vara här då ska vi inte hålla på och röra oss till fastlandet så att säga .... 
så det gäller ju att  bestämma sig över vilket område ska vi tänka ... annars blir man knäpp 
alltså ... eller det blir liksom helt ohållbart att jobba med planering om man tänker för stort. Så 
det känns nästan som om de riktlinjerna måste liksom komma centralt ifrån, så att vi kan 
försöka tänka tycker jag hållbart på lokal nivå så att säga och göra det bästa sätt för att annars 
... ja annars faller ju det: Blandar man till exempel flyget och båtarna då faller det totalt då kan 
man såga oss helt och hållet för det är ju inte hållbart egentligen. 
 
6. Vilka ekonomiska mål har man i turismplaneringen egentligen fast i planeringen 
överhuvudtaget för Visby? 
Ja man vill ju att det ska öka så att säga det är ju en ambition i den här vision 2025, jag vet 
inte om ni har tagit del av den .... det finns ju ett visions dokument som ska antas av 
fullmäktige eller godkännas av fullmäktige här i vår som är ... som ska vara det här 
övergripande dokumentet av kommunens liksom ambitioner framöver, och där är det ju en 
vilja att vi ska bli 65 000 invånare 2025. Och där finns ju med att vi liksom att man vill att 
turismen ska öka ... det där kan Frida mycket bättre men jag har för mig att de pratar om 
fördubbling av turismen så att säga. Och sen är jag ju osäker på om man har liksom gjort 
någon skillnad på Visby och Gotland eller om man bara klumpat ihop det. Det här med att vi 
ska bli 65 000 hade man i remiss utgåvan hade man att hälften skulle flytta till Visby, hälften 
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skulle vara till landet, jag tror att man diskuterar om att plocka bort det utan bara prata om att 
Gotland ska bli 65 000. Att man inte kanske vill eller vågar styra vart de ska flytta så att säga 
... för det blir ju också en konflikt mellan stad och landsbygd så att .... är det Visby som ska 
öka eller ska man, vill, eller också vill man styra det, och på så sätt börjar man styra det så 
kanske man blir färre för då kanske man inte vill alls ... jag tror ju att man ska vara glad för 
alla som vill komma hit oavsett om de vill bosätta sig i Visby eller på landet så kommer man 
vilja vara tillmötesgående tror jag .... att det viktigaste är att vi blir många på ön., det kanske 
är viktigare än att får en jämn fördelning men det är ju min personliga reflektion så att säga. 
För det underlaget är ju lite grann för att klara sjukvården och såna saker då, till en rimlig 
kostnad. 
Betyder det att man försöker satsa mer på året runt boende och liksom försöker få bort 
lite de här sommarboendet, eller vill man satsa på båda eller?   
Alltså när vi planerar så ju inte vi ställning till om vi eh …. det ska ju passa för boende så i 
detalj planen och sånt så gör man ju ingen skillnad på, exploatören den som gör någonting kan 
ju kanske ha en ambition att det ska vara på det ena sättet men att men alltså vi får ju inte göra 
någon skillnad på fritids boende och permanent boende utan det … för vi kan aldrig hindra att 
någon bosätter sig permanent i sitt fritidshus eller att permanent bostad blir fritidshus jag 
menar det ju .. det finns ju många fritids hus i innerstaden som är fritidshus till och med det 
här nya bostadsområdet i Fiskmåsen uppe i vid Öster centrum vid Obs riksbyggens området 
vet ni det … neej ….. strax norr om de här gula och vita husen som står precis utanför muren. 
I alla fall riksbyggen har byggt ett antal lägenheter …. Borta vid gamla musik skolan?….. 
mmm slakteri tomten …. ja jag tror att … vid Obs parkeringen och sen så norr om det ….. 
ja ok då vet jag …. de håller på och bygga fortfarande. Och även såna bostadsrätter då och 
vanliga bostadsrätter köps för som fritidshus alltså också.  
Men det är inget som man har en ambition och styra politiskt så där? 
Ja man är ju glad alltså om folk bosätter sig i sina hus …. fritidshus. Alltså så jo men det är ju 
lite grann det kanske att man gärna vill vara positiv när folk vill bygga ute på landet. För att 
man hoppas ju och tror att man kommer …. ja dels att folk kanske är halvårs boende att man 
har jobb som man kanske kan jobba på distans och såna saker och att man tills slut trivs så bra 
så att man kanske bosätter sig här som pensionär eller ja börja veckopendla eller någonting 
sånt. Så man är ju … ja man är ju jätte glad om folk vill bygga något oavsett om det är 
fritidshus eller permanent för att man hoppas på att en omvandling liksom mot permanent 
boende.  
 
7. Vilka sociala mål har man i turismplaneringen?  
Ja det är ju också det här att det ska vara en god planering alltså planerar man så att säga för 
en turistanläggning så ska ju den vara alltså man ska ju ha …. säkra och bra omgivningar, 
man ska samtidigt då se till att man tillgodoser de allmänna intressena. Som vi har ju ett 
område Kageratt söder om … det är ju inte Visby men söder om Visby då ner mot 
Klintehamn. Och då ser man ju till att liksom säkrar att allmänheten ska kunna komma ner till 
badstranden och badstranden ska vara allmän och den bebyggelse då som angavs i den detalj 
planen liksom låg en bit upp. Och det är ju en sorts socialt mål så att säga att även om man då 
tar vissa kuststräckor i anspråk så man ändå försöka säkra allmänhetens tillträde och så att det 
också ska vara en bra anläggning för de som också kommer hit och besöker det. Vi har ju 
Nordestrand som också håller på och bebyggas nu då och det har ju blivit bostadsrätter, fast 
man får ju inte bo där alltså det är ju bostadsrätter för fritidsändamål ja … eller uthyrnings 
ändamål man kan bo där några veckor per år men annars man ju man ju egentligen lämna ut 
den för uthyrning då. Men i det område så … där gjorde vi en detaljplan och där såg vi till att 
det inte blev bebyggelse över hela område utan vi sparade den delen som var vackrast ja … en 
park delen kallade vi det för då för att höja kvalitet där vi istället la ut det som lämpligt för 
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camping, tält och husvagnar då. Och också la in ett gångstråk igenom området så att man kan 
nå och komma ner till Nordestrand stranden så att säga och ta sig igenom och sen upp mot 
Kärleksstigen och Grällberget och det natur reservat som är där då att man klarar 
tillgängligheten inom området då för andra så att det inte ska kunna bli … att man inte får 
hägna in det, stängsla in det utan att det ska liksom integreras i stan så att säga och det är väl 
kanske ett socialt mål så att säga att det ska integreras. Och lika så har vi ju också lite grann 
tankar om att man får pröva lämpligheten hur man kan mixa. Det är ju en viss konflikt mellan 
turister och permanent boende också, störningsmässigt och så är det lite olika krav. Vi har ett 
område uppe på Allégatan där vi har …. där det är student bostäder på vintern och sen så är 
det tillåtet för … ja turist boenden på sommaren då. Och då är det ju olika parkeringskrav, 
turisterna behöver ju fler parkeringsplatser det behöver man , eftersom det är små lägenheter 
så behöver man åtminstone en plats per lägenhet. Medans parkeringsbehovet för student 
boenden är betydligt mindre kanske en halv parkerings plats. Det innebär ju att de har ju varit 
tvungna och bygga ganska stora parkeringar så nio månader per år så har man en ganska stor 
asfalt yta som är helt ödslig så att säga … och det får ju negativa tycker jag sociala 
konsekvenser för de boende eller ja resten av året … jaa …. så att det gäller att tänka då … då 
ska man egentligen lägga såna kombinationer där det egentligen inte gör någonting med att 
det står en yta tom vintertid. Men för Allégatans del så har det blivit lite tråkigt för att det blir 
en rätt trist miljö faktiskt vintertid och det blir ju otryggt så då får det liksom negativa sociala 
konsekvenser då …. så det gäller och fundera vad som liksom hur blandar man på ett bra sätt. 
Ekonomiskt så är det ju ett jätte bra sätt och blanda säkert för de som har det eftersom många 
studenter kanske inte efterfrågar boenden året runt. Och sen kan man då hyra ut och tjäna 
ganska mycket pengar då på att hyra ut veckovis på sommaren istället. Så den mixen är ju 
ekonomiskt bra med det är … ja.  
 
8. Vilka miljömässiga mål har man i turismplaneringen? 
Ja det är ju samma krav … man ska ju klara det här med praktiska saker som sophantering 
och kompostering och sånt ser man ju till att det ska lösas när man bygger turistanläggningar. 
Och så ar det ju också det där att det ska vara en bra miljö det är ju liksom inte bara och 
exploatera ganska mycket utan man klarar … att det passar in i stadsbilden det är ju en sorts 
miljömässigt mål också tycker jag att det … Ja det som är, är ju om de skulle söka bygglov 
för ett fritidshus så ar det ju inte samma krav byggandstekniskt på isoleringskrav och sånt … 
nej … så det kan ju .. och det styr vi ju inte så att säga i och med att vi kan ju aldrig säga nej 
men… det är svårt och ställa kravet att det ska byggas som ett permanent hus och då kan det 
ju bli att det blir energikrävande om man sen väljer att bosätta sig där så har man ju ett 
isolering som inte … och sen så kan man ju om man ska dra det långt så är det ju kanske inte 
miljömässigt liksom försvarbart att vi har massa hus som står tomma … ja … att vi liksom tar 
mycket yta i anspråk och mycket byggandsmaterial och det är stora generellt så här hus som 
kanske används då ett par veckor per år. Men det är ju ingenting som …. där överväger ju då 
kanske det här förhoppningen att folk ska flytta hit och bli gotlänningar samt att de då 
spenderar pengar de är ju viktiga liksom för ekonomin att de kommer hit och utnyttjar våra .. 
handlar i våra butiker och … det utbudet som vi har skulle vi ju aldrig ha om vi inte hade 
turisterna. Det skulle ju aldrig finnas de har bra restaurangerna och affärerna vintertid om vi 
inte hade haft den här skjutsen sommartiden tror jag. 
Men det är .. om man säger då de tre perspektiven med miljö, social och ekonomin, det 
är ändå det ekonomiska perspektivet man planerar för nät man planerar för turism 
politiskt eller? 
Ja det väger ju ganska tungt så att säga fast det är liksom gå och planera så får man in de 
andra bitarna också. Alltså vi har ju varit dåliga på och liksom försökt … det är det Frida och 
de jobbar med mycket med i översiktsplanen att liksom verkligen synliggöra de här tre olika 
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bitarna … och det har vi ju varit dåliga på och göra så att säga att man då. Jag tror att det här 
miljömässiga och sociala det göms idet som vi då tycker är god samhällsplanering .. ja .. det 
ekonomiska det lever sitt ja det har så stark drivkraft och de andra två bitarna de finns men de 
liksom de är så stor del av planprocessen … vi har inte tänkt …vi har inte pekat ut de och det 
är lite svårt nu när vi ska börja liksom vad är vad ja det är ju det här med trygghetsaspekten, 
socialt alltså det är ju sånt som vi tycker … det är så självklart, gör man något så är det liksom 
en säker skolväg. Så vi har varit kanske dåliga på och synliggöra hur vi arbetar så att säga så 
att jag  tror att jag tro att det finns med mera än vad det kanske syns. Vi har inte synligtgjort 
det… man har rubriker med att så här och så här men att det finns i vårt sätt och arbeta så att 
säga, jag menar när vi har trafik frågor så …. då utgår man ju oftast från att det ska vara säkra 
och trygga passager eller gång och cykel vägar och det är ju sociala mål också så att säga.  
 
10. Hur högt prioriteras en hållbar turism politiskt i Visby tycker du? 
Ja turismen har ju hög prioritet bara så här om vi tar Nordestrands ärendet så fick ju det … det 
prioriterades ju före andra planer så den detaljplanen skulle ju fram fort och snabbt … ja 
snabbt och liksom det skulle ja … det var lite som gräddfilen … men sen kopplingen till 
hållbart är ju … ja snabbheten och att det prioriteras är nog viktigare så att säga sen så 
försöker ju alla som jobbar med det och göra en så bra planering som möjligt under de 
förutsättningarna så att säga. Tiden det är … ja… 
Det är ekonomin som sätter ramen och så får man försöka …. 
Ja det är drivkraften så att säga det får man nog säga så att säga att det är. Någon vill göra 
något och man … vill gärna att det händer något och där hade man ju hotell eller när det gäller 
Nordestrand så är det ju kopplingen att man behöver ju hotellrum för kongresshallen då blir 
det ju en extra drivkraft att man vill ha fram det då. Sen var det i och för sig i det området 
hade vi när det gäller Visby så hade vi för norra Visby så hade vi ju en fördjupad 
översiktsplan som pekade ut Nordestrand och några andra områden också för områden för 
turism och rekreation. Så det följde ju tidigare planering så det var ju inte bara liksom pang på 
nu tar vi det som var tänkt för någonting annat att utan på så sätt var det ju hållbart och följa 
tidigare planering. Sen kanske om man hade haft ännu mer tid och att man hade kunnat styra 
att områdets utformning där man nu bygger att det hade kunnat bli bättre så att säga …. alltså 
att det .. det har det fått gå fort också så att säga och det är det…… 
 
11. Hur påverkar turismen sysselsättningen i Visby tycker du idag? 
Ja den betyder ju rätt mycket vad jag kan tänka mig … nu har jag inga siffror på det men jag 
kan ju gissa att sommarjobb för ungdomar och studenter så måste det vara jätte bra jämfört 
med många andra orter … så att det. Ja affärsidkare och allting så att säga det tror jag är en 
jätte stor del. Och det är väl därför man vill ja nu pratar man ju inte om att förlänga säsongen 
utan egentligen är det att man ska få folk och hitta hit andra säsonger det är lite fel kanske för 
att förlänga sommaren är lite fånigt för att man förlänger ju inte klimatet utan att man sälja 
Gotland, att det är faktiskt häftigt att vara här på hösten och vintern och våren också då. Så 
turismen är ju viktigt för Visby … ja för hela Gotland men för Visbys del så kanske man 
skulle kunna göra … lättare och göra en året runt eller att öka vintertid och det märker man 
ju….. Så det är ju viktigt att organisera turismen så att de hittar inne i stan så att säga att 
affärsinnehavare och sånt här att man marknadsför sig, Visby …. ja.          
Men den här … för jag läste igenom den här Översiktplanen igår och där har ni ju en 
modell där det är de ekologiska, ekonomiska och sociala för planeringen och då undrar 
jag de där bitarna som ni har med…. För att det står ju någonstans där också att det 
ska tillämpas eller att man ska ha med det när man planerar för befolkningen som bor 
här, för de som använder sig av Visby på olika sätt och för besökare. Tycker du att man 
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ändå har med de där bitarna för besökare då, turister, när man planerar, känner du att 
det finns de där att man tar med just de ekonomiska, sociala och ekologiska? 
Inte fullt ut. Alltså det här de jobbar ju mer med det här i översiktsplanen så att säga, att, och 
få in det där för varje bit för hela Gotland. Det här var ett försök liksom bara och lyfta i och 
med att de börjar prata väldigt mycket om hållbarhetsperspektivet så gjorde vi liksom samma 
ställe … så mycket utav det som står i det kapitlet det är ju sånt som egentligen är 
övergripande mål som egentligen borde ha funnits när vi gjorde den här fördjupade 
översiktplanen … alltså det är sånt material som ska finnas i den här nya översiktsplanen för 
Gotland. Så det är en ambition så att säga med… det är inte så där jätte medvetet så att säga 
att man. Men det är ju viktigt för jag menar tanke är ju att när vi får den här översiktplanen 
och vi får den här Vision 2025 när de är antagna då är det viktigt att de dokumenten 
genomsyrar det här så att sen att då att de som företräder besöksnäringen det är egentligen de 
då som ska ha extra ögon på det och lämna yttran, för att när vi tar fram detaljplaner och 
planerar så gör vi ju inte det vi själva utan. Till exempel när man gör en plan så att säga i det 
planarbete så har man ju både ett samråd och så har man ett utställnings skede så det är ju en 
process på ja … ungefär ett år om det flyter på bra. Och då skickar man ju ut förslaget på 
remiss till diverse förvaltningar från kommunen till Länsstyrelsen till olika intresse 
organisationer, ja alltså turist föreningen. Och det är ju för att hjälp på att liksom strukturera 
förslaget och utforma den så bra som möjligt så då är det ju viktigt så att turistnäringen själva 
har de här visionerna också och lämnar synpunkter på vad som är bra ur besöksnäringens 
skull och få kanske barn och utbildningsförvaltningen få se till och bevaka att det här området 
inte sabba någonting för skolvägar eller för liksom deras intressen. Och det är ju därför det här 
samrådena och utställning är så viktigt och att alla då inser det då varför de får det på 
samrådet så att de liksom…. För de sitter ju med sin sakkompetens vi kan ju inte kunna allt … 
utan vi tar ju in så mycket kunskap som möjligt och sen så är det vår uppgift eller politikernas 
egentligen då att väga de här mot varandra om man vill göra prioriteringar som strider mot 
något så att säga man vill ju har så mycket kunskap på bordet som möjligt då och då ska man 
ju kunna säga att den här … så kan det ju vara, om skolorna yttrat sig i det här sambandet för 
att någonting, gungornas lekplats eller något sånt här, och då medans turistnäringen säger att 
det här är jätte bra, då är det ju upp till politikerna och säga att, ja vi struntar faktiskt i barnens 
behov nu vi tycker att det här med turisterna väger över… mm .. så driver man kanske 
igenom kraven ändå alltså. Och det är ju politiska ställningstaganden alltså vilka intressen 
som ska få våga över andra så att säga. Och då är det viktigt som sagt att alla bevakar sitt 
område så att säga .. så det liksom räcker ju inte med att vi har ett hållbart synsätt så att säga i 
de här olika perspektiven på turistnäringen utan det måste ju också turistnäringen själva ha 
tror jag för att det ska bli bra annars når vi aldrig ända fram utan då måste de driva det som är 
… alltså ja …. driva det framåt.                             
 
 
                                      
 


