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Sammanfattning 

 

Syfte: denna uppsats ämnar studera relationen mellan turismverksamhet och kulturskydd i en 

kulturhistorisk destination som Gamla stan. Studiens fokus ligger i att undersöka hur samarbete och 

samverkan mellan myndigheter och turismaktörer ser ut, och vilka begränsningar det finns för 

turismen gällande aspekter som planering och anpassning. 

 

Teoriram: ett teoretiskt ramverk som visar på vad som kan uppstå när aktörer från olika intressesidor 

samarbetar eller samverkan med varandra. Därtill diskuteras vad som krävs för att ett samarbete eller 

en samverkan skall fungera och vidare vad detta i sin tur kan bidra med för turismens hållbarhet och 

för skyddandet av kulturmiljön. Vidare diskuteras huruvida turismen bör anpassas och planeras när 

den är etablerad i ett kulturskyddat område. Här diskuteras även vilken uppgift myndigheter och 

institutionella aktörer har i detta arbete.  

 

Metod: en kvalitativ metodik har används där sammanlagt 11 intervjupersoner deltog. De som 

intervjuades var verksamma inom institutionell –, turismverksamhet, där alla är knutna till Gamla stan.  

Sju av dessa intervjuer gjordes via e-post korrespondens varav de återstående 2 via en personlig 

intervju. Empiri: är uppdelad i två teman samarbete/samverkan och anpassning/planering. Det mest 

framträdande i temat samarbete och samverkan var att det inte förelåg någon direkt samverkan eller 

samarbete mellan institutionell och turismverksamhet i fallet Gamla stan, och där inga tydliga 

konflikter eller spänningar uppmätes existera mellan de två sektorerna. I temat anpassning och 

planering noterades främst hur turismen behövde anpassas när det var etablerat i en kulturhistorisk 

miljö, samt på vilka sätt kulturskyddet/kulturmärkningen inverkade på turismen i området. 

 

 Resultat: i studien fann vi att det över lag inte sker ett samarbete eller någon direkt samverkan mellan 

de två sektorerna institutionell och turismverksamhet i Gamla stan. Det kan förekomma förhandlingar 

och diskussioner mellan turismaktörer och institutionella aktörer, men inte rena samarbeten. 

Samverkan mellan de institutionella aktörerna gick främst ut på att gemensamt i sitt arbete värna om 

samt skydda kulturmiljön. Den samverkan som visade sig föregå mellan dessa aktörer gällde bland 

annat bygglov, ärenden gällande gatumark, detaljplansärenden samt tillsynsärenden. Vidare visade 

studien på att det inte föregick någon större samverkan eller samarbete mellan turismaktörer 

verksamma i Gamla stan. De aktörer som i viss utsträckning visade sig samarbeta/samverka med andra 

lokala turismaktörer var främst museerna och de mindre verksamheterna. I studien fann vi att de 

turismaktörer som bedrev en mindre verksamhet inte samarbetade eller samverkade med lika många 

turismaktörer som de större verksamheterna gjorde. Vi tolkade att detta möjligtvis kunde bero på att 

man som liten enskild aktör saknade resurser i form av tid och ekonomiska medel för att ha en 

möjlighet att kunna samarbeta alternativt samverka med fler turismaktörer.  

 

När det gällde samarbeten/samverkan mellan de intervjuade turistaktörerna och deras samarbetsparter 

gick samarbetet främst ut på följande: guidning, annonseringar, evenemang och marknadsföring. Vi 

fann att det ej förelåg några direkta konflikter och spänningar i relationen mellan aktörer verksamma 

inom turismnäringen. Detta kan förklaras med att turismaktörerna till störst del höll på med skilda 

aktiviteter och att de utbud de erbjöd sina besökare skilde sig åt från aktör till aktör. Därtill framgick 

ytterligare en anledning, vilket visade sig vara att det fanns en medvetenhet hos dessa aktörer att 

upprätthålla en god relation med andra turismaktörer, då det gynnade såväl den egna verksamheten, 
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konkurrenten samt turismnäringen i området. När det gällde kulturskyddets inverkan på turismen och 

verksamheter aktiva inom näringen så föreföll det sig inte påverka turismen och verksamheterna i så 

hög utsträckning att det upplevdes som ett problem. Fastän det inte upplevdes vara ett direkt problem, 

fann vi dock att turismen i området behövde anpassas och planeras utefter 

kulturskyddet/kulturmärkningens rådande regler i syfte att skydda kulturmiljön. Resultatet påvisade att 

kulturskyddet/kulturmärkningen i huvudsak påverkade turisterna. Detta gällde främst faktorer som 

framkomlighet och tillgänglighet främst för de turister med ett funktionshinder.  

 

Vidare framkom att motordriven trafik har begränsats i syftet att minska risker för bland annat slitage, 

men även för att det skall vara lättare och säkrare för turisterna att ta sig runt i området. Kulturskyddet 

visade även påverka och i visa fall även kunna hindra möjligheter för att evenemang och nya 

turistprojekt kunde äga rum.  

 
I resultatet framgick det att aspekter som kan ha en negativ effekt på den kulturhistoriska platsen samt 

för turismen var; slitage som turismen för med sig, miljömässiga faktorer som exempelvis 

översvämningar och luftföroreningar och att befintliga byggnader ändras så att de tar skada eller bidrar 

till att miljön inte ses och upplevs som äkta av besökaren. Vi fann även att större delen av 

turismaktörerna upplevde att kulturskyddet/kulturmärkningen var en förutsättning för turismens 

fortlevnad i Gamla stan. Praktiskt sätt uppvisades detta genom turismaktörernas handlande, vilket var 

att de anpassade sina verksamheter, samt förhöll sig efter de regler och tillbud som rådde gällande 

skyddandet av kulturmiljön och kulturarvet.  

 

Slutligen fann vi att det rådde en enstämmighet hos majoriteten av aktörer verksamma inom den 

institutionella - och turismsektorn gällande synen på turismens utveckling och framtid i området. 

Platsen anses även fortsättningsvis ha goda förutsättningarna för en hållbar besöksnäring med 

anledning av den väl utbyggda infrastrukturen, sitt centrala läge, samt att det är en kulturmiljö. 

Resultatet visade vidare på att turismen inte kommer behöva begränsas eller att vidare åtgärder skulle 

behöva införlivas i den närmaste framtiden. I istället ansågs Gamla stan ha kapacitet att ta emot ett 

större besöksantal än vad som finns i dagsläget.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

 

Gamla stan i Stockholm är en av Europas bäst bevarade gamla städer, mycket på grund av att största 

delen av området är kulturskyddat. Sedan år 1980 skyddas Gamla stan som helhet av ett 

regeringsbeslut, där området klassas som riksintresse för kulturmiljövård av Riksantikvarieämbetet. 

Detta innebär att ingen avvikande eller ny, modern bebyggelse får uppkomma. Detta bidrar till Gamla 

stans fortsatta bevarande och utveckling. 
1
 Området var väldigt länge den centrala delen för kultur, 

handel och ekonomi, och även i moderna tider lokaliseras kung, regering och riksdag till detta 

område.
2
  I Gamla stan finns ett stort antal turistaktiviteter, många med historisk anknytning men även 

shopping, caféer, restauranger, butiker, konstgallerier, museer etc. Gamla stan utbud är väldigt 

kulturpräglat; här samlas alla möjliga teman.
3
Utöver sitt unika nöjesutbud har Gamla stan även ett 

flertal sevärdheter, där de starkaste inkluderar Kungliga slottet, Storkyrkan, St Göran och draken, 

Mårten Trotzigs Gränd samt gatorna Västerlånggatan, Köpmannagatan, och Prästgatan. Det finns även 

ett flertal turistiska aktiviteter som Stortorgets julmarknad, stadsvandring, guidning med häst och 

vagn, spökvandring och andra tematurer. 
4
 

 

Under 1600-1700-talen börjar antalet krogar, vinhus och värdshus att öka i Gamla stan,
5
 och under 

1800-talet började Västerlånggatan att utvecklas till en butiksgata, och denna utveckling har främjats 

med åren, då den fortfarande är kärnan för Gamla stans turism.
6
 Under 1800- talet började det införas 

visningar av slottet för allmänheten, under tillfällen då det inte var bebott av regenter.
7
 Det började 

även växa fram nöjen som balett, teater, opera, och konserter i området, och slutligen även biografer 

under 1900-talet, vilket bidrog till att Gamla stan blev ett centrum för nöjen och handel. Turismen har 

på så vis varit en aktiv del av Gamla stans identitet sedan flera århundraden tillbaka.
 8 

 

 

Det var först vid sekelskiftet mot 1900-talet som folket insåg det historiska värdet i Gamla stans 

byggnader. Den som förde denna sak var konstnären Carl Larsson, född och uppvuxen i stadsdelen, 

som menade att byggnaderna behövde restaureras och efterlikna deras ursprungliga skick, men 

samtidigt utrusta dem med moderna bekvämligheter. På 1930-talet hade avskyn mot stadsdelens 

slumkvarter utbytts till stor respekt för stadsdelens historiska arv. Samfundet St Erik lät på prov sanera 

                                                 
1
 Stockholms Stadsbyggnadskontor. http://www.sbk.stockholm.se/OPtext/op0110.htm (Hämtat 2012-11-06) 

2
 Glase, Béatrice & Glase, Gösta. Gamla stan: historia som lever, Stockholm: Trevi, 1988, 5. 

 
3
Gamla stan Stockholm. http://www.gamla-stan-stockholm.se/ (Hämtad 2012-11-06) 

4
 Gamla stan Stockholm. http://www.gamla-stan-stockholm.se/ (Hämtad 2012-11-06) 

5
 Att veta krogar. Stockholm Gamla stan. http://www.stockholmoldtown.se/attveta.php?id=attvetakrogar 

(Hämtad 2010-03-06) 

6
 Glase & Glase, Gamla stan: historia som lever, 71. 

7
 Sörensen, Ulf. Stockholm Turiststaden. Stockholm: Lind o co: Samfundet St. Erik, 2008, 48-55. 

8
 Att veta teatrar. Stockholm Gamla stan. http://www.stockholmoldtown.se/attveta.php?id=attvetateatrar  

(Hämtad 2010-03-06) 

http://www.sbk.stockholm.se/OPtext/op0110.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atrice_Glase
http://www.gamla-stan-stockholm.se/
http://www.gamla-stan-stockholm.se/
http://www.stockholmoldtown.se/attveta.php?id=attvetakrogar
http://www.stockholmoldtown.se/attveta.php?id=attvetateatrar
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huset Kindstugatan 14 i kvarteret Cepheus, och resultatet blev mycket lyckat och ledde till att hela 

kvarteret sanerades. 
9
Som tidigare nämnt klassas området som ett riksintresse för kulturmiljövård 

vilket innebär att stora delar av området är kulturskyddat. Här väcktes bland annat ett intresse att 

undersöka hur och på vilket sätt kulturskyddet kan komma att påverka alternativt begränsa turismen, 

de företag - och turismverksamheter som är aktiva i området, samt hur olika intressesidor möjligen 

samarbetar och samverkar.
 10

 

 

Författarna till studien har funnit att en stor del av tidigare forskning har undersökt relationen mellan 

kulturarv och turism främst bland områden som exempelvis destinationsutveckling av kulturskyddade 

platser. I vårt sökande av forskningsämnet uppmärksammade vi att väldigt lite hade skrivits om 

relationen mellan kulturskydd och turismverksamhet på ett redan väletablerat kulturskyddat 

besöksmål. Vidare fann vi att ytterst lite studier hade gjorts på hur aktörer inom kulturmiljövård 

samverkar alternativt samarbetar med turismaktörer verksamma i ett sådant område.  Studier som 

tidigare gjorts inom ämnen som exempelvis kulturarv och kulturmiljö, har möjligen endast undersökt 

ämnet utifrån sitt eget ämnesområde och inte utifrån turismens. Därav ansåg vi som författare att det 

vore intressant att få ett helhetsperspektiv över hur alternativt om det sker ett samarbete sinsemellan 

två olika intressesidor. Gällande de två intressesidorna syftade vi i denna undersökning främst på 

aktörer inom institutionell verksamhet och turism, verksamma inom ett och samma geografiska 

område.  

 

Forskning inom ämnet kulturskydd har i huvudsak haft sin fokus kring hur turismen inverkar på 

kulturmiljön i form av faktorer som exempelvis slitage och markanvändning. Däremot märkte vi i vårt 

sökande av uppsatsämne att ytters lite möjligen obefintliga studier hade gjorts på hur kulturskydd 

inverkar på turismen. För att kunna förstå hur relationen mellan kulturskydd och turism såg ut väcktes 

en tanke att undersöka ämnet utifrån två teman vilka innefattade samarbete/samverkan och 

anpassning/planering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Glase & Glase, Gamla stan: historia som lever, s. 71 

10
 Stockholms Stadsbyggnadskontor. http://www.sbk.stockholm.se/OPtext/op0110.htm (Hämtat 2010-03-06) 

http://www.sbk.stockholm.se/OPtext/op0110.htm
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1.2 Syfte och problemformulering  

 

Syfte med denna undersökning har varit att studera relationen mellan turismverksamhet och 

kulturskydd i ett område som Gamla stan. För att konkretisera syfte ytterligare valde författarna att 

formulera följande problemformulering:  

 

 Hur ser samarbetet alternativt samverkan ut mellan myndigheter och turistaktörer och vilka 

begränsningar finns det för turismen. 

 

Utifrån ovanstående problemformulering har författarna delat in studien i två teman, med tre 

frågeställningarna vardera. Dessa frågeställningar har kommit att ligga till grund för denna fallstudie:  

 

Anpassning/planering 

 

1. Behöver turismen anpassas och planeras på ett specifikt sett när det är etablerat i ett kulturskyddat 

område som Gamla stan? 

2. Påverkar kulturskyddet/kulturmärkningen turismen samt möjligheter för nya turismprojekt, i så 

fall hur? 

3. Hur ser samtliga aktörer på Gamla stans turismutveckling och därtill anser de att turismen i 

framtiden kommer behöva begränsas för att skydda det k-märkta kulturreservatet? 

Samarbete/samverkan 

 

1. Hur samarbetar alternativt samverkar myndigheter samt turistaktörer och vad går detta ut på? 

2. Kan det i dessa samarbeten alternativt i denna samverkan uppstå spänningar/ konflikter, i så fall 

vad är de vanligaste grunderna till detta? 

3. Vad för förutsättningar behövs för att ett samarbete/samverkan skall vara fungerande och hållbart? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 

Med aktörer avses i studien deltagare från institutionell verksamhet och turismverksamhet. En närmre 

beskrivning på vad enheterna verkar inom finner ni i kapitel 9 i bilagor. Institutionell verksamhet 

avser här de aktörer som är verksamma inom statlig regi och för en myndighetsroll i sitt arbete. 

Turismverksamhet syftar till aktörer som är verksamma inom turismnäringen, i detta fall museer, 

upplevelseföretag etc. Det förekommer dock sammanhang där aktörer som exempelvis museer både 

fungerar som en statlig myndighet och turismaktör. I denna studie förekommer ett sådant exempel 

vilket är Stockholms Stadsmuseum.  

 

Vi som författare valde att se till Stockholms stadsmuseum som en institutionell aktör i denna studie, 

fastän de även må vara en turismaktör samtidigt. Detta valde vi främst pågrund av att en stor del av 

deras verksamhets arbete kretsar kring kulturmiljövård och kulturskydd med ett visst fokus på platsen 

Gamla stan. Eftersom det var svårt att få till intervjuer med aktörer som arbetar med kulturskydd och 

kulturmiljöfrågor, fattade vi beslutet att inte betrakta Stadsmuseet som en turistaktör i våra intervjuer. 

Därmed intervjuade vi Stadsmuseets avdelning för kulturmiljövård.  
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Byggnadsminne är byggnader som anses ha ett kulturhistorisk värde och som därför skyddas genom 

beslut från länsstyrelsen.
11

 K-märkning är en beteckning i stads- och byggnadsplaner för kulturskydd 

av ett markområde eller ett byggnadsverk. I nutid används begreppet för byggnader vilka har 

uppmärksammats för sitt kulturvärde.
12

 

 

Kulturarv/ kulturmiljö: Enligt Riksantikvarieämbete finns det inte några fasta definitioner på 

begreppen kulturarv och kulturmiljö. Detta eftersom definitionen av dessa begrepp varierar och 

förändras.
13

 Kulturarv avser såväl materiella som immateriella betingelser och uttryck. Ett immateriellt 

kulturarv är kulturarv som överförs mellan generationer som exempelvis berättelser, språk, traditioner 

och dans mm. Det finns två skilda användningsområden för begreppet kulturarv.  Dels för ett smalare 

område, vilket berör konst, musik och arkitektur, men det kan därtill användas inom en bredare 

betydelse som ett begrepp för livsstilar och språk.
14

 Kulturmiljö är ett omfattande begrepp. 

Riksantikvarieämbetet definierar begreppet kulturmiljö som följande: 

 

”Med kulturmiljö menas den av människan påverkade och formade fysiska miljö, som vittnar om 

geografiska och historiska sammanhang. En kulturmiljö har alltid uppstått till följd av en växelverkan 

mellan naturen och människan, i form av exempelvis fornlämningar. En kulturmiljö kan därför, avse 

allt ifrån stora enhetliga landskapsområden som enskilda föremål.”
15

  

 

Kulturmiljövården är en benämning på sådan offentlig verksamhet som har som uppgift att värna 

om, skydda samt sprida kunskap om det fysiska kulturarvet.
16

 Kulturreservat kan enligt 

Länsstyrelsens definition vara” ett kulturhistoriskt intressant industriområde. Området karaktäriseras 

av att det på olika sätt märkts av äldre tiders resursutnyttjande och markanvändning”.
17

 Det är 

sammansatta områden där byggnader, lämningar och marker etc. gemensamt utgör betydelsefulla 

kulturhistoriska helhetsmiljöer. I ett sådant område kan hela eller större delar av områdets naturvärde- 

och kulturmiljö vårdas och skyddas. Detta omfattas lämningar, byggnader etc., men också de värden 

som består av traditioner, verksamheter samt kunskap.
18

Samverkan, definieras som ”när två eller flera 

aktörer alternativt organisationer gemensamt får i uppdrag, eller gemensamt beslutar sig för att 

                                                 
11

 Byggnadsminne. Nationalencyklopedin. 2012. http://www.ne.se/byggnadsminne ((Hämtad 2012-10-18) 
 
12

 K-märkning. Nationalencyklopedi. 2012. http://www.ne.se/k-m%C3%A4rkning (Hämtad 2012-10-18) 
 
13

 Riksantikvarieämbetet. Kulturarv i tiden – angeläget, tillgängligt, användbart!.Vision och strategi 2004-2006. 

http://starner.se/raa/omoss/pdf/kulturarvitiden.pdf (Hämtad 2012-10-20) 

 
14

 Cedergren, Philip. Fysisk planering i världsarv – exemplen Falun, Karlskrona och Visby. D-uppsats, Blekinge 

Tekniska Högskola, Magistersprogrammet i Fysisk planering, 2009, 19. (skribenten har hämtat de två 

användningsområdena från Jensen B.E.,artikel ”At forvalte kulturarv 2006”) 

 
15

 Riksantikvarieämbetet. i tiden – angeläget, tillgängligt, användbart!.Vision och strategi 2004-

2006.http://starner.se/raa/omoss/pdf/kulturarvitiden.pdf (Hämtad 2012-10-20) 

 
16

Kulturmiljö. Nationalencyklopedin. 2012. http://www.ne.se/kulturmilj%C3%B6v%C3%A5rd (Hämtad 2012-

10-18) 
17

 Länsstyrelsen i Stockholms län. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/kulturreservat/Pages/default.aspx?keyword=kulturskydd (Hämtad 2012-10-19) 

 
18

Länsstyrelsen i Stockholms län. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/kulturreservat/Pages/default.aspx?keyword=kulturskydd (Hämtad 2012-10-19) 
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utforma sitt beslutsfattande eller sin arbetsprocess mot ett ömsesidigt mål”.
19

 Samarbete, å andra 

sidan ”definieras som när två eller flera aktörer kommunicerar inom eller mellan organisationer i syfte 

att uppnå gemensamma mål”,
20

  medan ett ”samarbete kan ske spontant och sporadiskt så är 

samverkan ett mer formellt beslut”.
21

 

 

1.4 Avgränsningar 

Som empirisk grund till denna undersökning har endast Gamla stan i Stockholm undersökts. Därtill 

har studien avsett att undersöka enbart turismaktörernas och de institutionella verksamheternas 

perspektiv. Här kan nämnas att författarna till denna studie endast valt att fokusera på aktörer 

verksamma i Gamla stan. 

 

Uppsatsen har avgränsats till två stycken teman vilka har varit samarbete/samverkan och anpassning/ 

planering. Varför författarna till uppsatsen valt att göra så grundar sig i att de två teman är två ämnen 

som är direkt knutna till varandra. Därtill valdes dessa teman ut då de sammanväver relationen mellan 

turismverksamhet och kulturskydd. Gällande enheten institutionell verksamhet valde författarna att 

avgränsa sig till att intervjua aktörer, som på ett eller annat sätt verkade inom kulturmiljövården 

alternativt arbetade med att värna om kulturhistoriska intressen i Gamla stan.  

 

1.5 Uppsatsdisposition 

I det inledande kapitlet introduceras det valda forskningsämnet. Här presenteras bakgrunds- och 

problemdiskussionen gällande forskningsämnet.  Vidare formuleras syftet med denna studie. I kapitel 

2 presenteras den metod vi använt oss av för att genomföra undersökningen. Dessutom beskrivs det 

synsätt som undersökningen grundar sig i samt valet av den metod vi valt att förhålla oss efter i 

genomförandet av studien. I samma kapitel presenteras även förklaringen till urvalet, hur 

undersökningen genomfördes och hur det insamlandet materialet bearbetades. Därefter följer kapitel 3 

där teoriramen presenteras, som till stor del har kommit att ligga som grund för empirin och analysen 

av det empiriska materialet.  

 

I kapitel 4 presenteras empirin, där det sammanställda materialet av insamlad data redogörs. Sedan 

följer kapitel 5, vilket innefattar analys där empiri samt teorier sammankopplas. Resultatet presenteras 

i kapitel 6 där ett visst antal slutsatser dras. Vidare presenteras den kunskap som studien bidragit med 

till relevanta praktiker inom ämnesområdet. Därefter följer rekommendationer till vidare forskning. I 

kapitel 7 ”Kvalitetssäkring och kritisk granskning”, här är ges en källkritisk granskning gällande 

metod och källor samt en kvalitetssäkring med fokus på studiens validitet och reliabilitet. I de 

avslutande kapitlen, finner läsaren referenser samt bilagor. 

 

 

                                                 
19

 Kärrholm, Jenny. Co-operation among rehabilitation actors for returning to working life. 

Stockholm: Karolinska Institutet, 2007, 16-17. 

 
20

 Kärrholm, Co-operation among rehabilitation actors for returning to working life, 16-17. 

21
 Frusam. Samverkan, Samarbete och Samordning–en omöjlig snårskog eller en strategi för 

hållbar utveckling 2010. http://www.frusam.se/Portals/8/docs/FAQ/Samverkan_och_Samarbete_Slutrapport.pdf 

(Hämtad 2012-10-18)  

 

http://www.frusam.se/Portals/8/docs/FAQ/Samverkan_och_Samarbete_Slutrapport.pdf
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2. Metod 

 

2.1 Konstruktionism som ontologisk ståndpunkt 

 

Denna undersökning grundar sig i ett konstruktionistiskt synsätt, där verkligheten anses vara en socialt 

skapad betingelse. Synsättet karaktäriseras av att man ser processer och företeelser som något som 

styrs, formas samt reproduceras utifrån samspelet mellan olika involverade aktörer. Dessa aktörer har 

därför möjlighet att själva styra över eller inverka på de handlingar och processer de är delaktiga i. 

Utifrån denna ståndpunkt anses inte verkligheten vara objektiv och okontrollerbar utan individen och 

aktörerna är delaktiga i konstruktionen av den sociala verkligheten
22

.  

 

2.2  Kvalitativ forskningsstrategi 

 

En forskningsstrategi är den metod som forskaren väljer att använda och förhålla sig efter när denne 

genomför sin undersökning. I denna uppsats har en kvalitativt inriktad forskningsmetod använts. Detta 

relateras till att problemformuleringen är formulerad på så vis, att den kunskap som söks endast kan 

besvaras med hjälp av en kvalitativ metod. Orsaken till detta grundar sig i att vårt 

undersökningsproblem handlade om att tolka och förstå de mekanismer eller aspekter som styr och 

inverkar på relationen mellan turism och kulturskydd. Därtill att få en insikt över hur aktörer 

verksamma i området samverkade med varandra och för att få en förståelse för vad denna samverkan 

gick ut på. Undersökningar som behandlar problem som rör sig om sådana frågor, rättare sagt frågor 

som handlar om vilka de underliggande mönstren är”, kräver en verbal analysmetod” framlägger Patel 

och Davidson.
23

  

 

Då studiens syfte har varit att ge en djup kontextuell förståelse (mening), beskrivning av det studerade 

(ex. i form av processer och underliggande faktorer) och av de resultat som uppkommit, gör att denna 

metod lämpat sig för vår studie. Enligt Repstad passar kvalitativa undersökningar när undersökningen 

behandlar specifika samt avgränsade miljöer. Där är tanken att ge en helhetsskildring av både särdrag 

och processer i dessa miljöer
24

.   

 

Denna forskningsstrategi bidrar också till att ge en djup beskrivning av sådana komplexa faktorer, som 

en kvantitativ forskning inte har möjlighet att greppa in på samma djupgående vis. Detta innebär bl.a. 

att kvalitativ metod går under beteckningen mjukdata, vilket är den data som har eller kommer att 

samlas in. Till skillnad från hårddata som kännetecknas inom den kvantitativa metoden, är mjukdata 

mer av det beskrivande hållet. Den ger oss sådan information som hårddata inte kan greppa in. Med 

detta menas att mjukdata ger läsaren information om företeelser eller avvikelser som endast är möjliga 

att uppleva, men som inte är mätbart. Därtill ger mjukdata oss, som det bl.a. tidigare nämnts, en djup, 

fyllig och detaljrik information om det studerade fenomenet och svara oftast på frågan varför.
25

 

Kvalitativ forsknings brukar emellanåt kritiseras för att den är alltför subjektiv.  

                                                 
22

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2001, 31. 

23
 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forsknings metodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Lund: Studentlitteratur, 1994, 11-12. 

24
 Repstad, Pål. Närhet och distans-kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 1999, 16.  

25
 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 273. 
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Här läggs kritiken på att kvalitativa resultat oftast bygger på forskarens uppfattningar om vad som är 

relevant samt betydelsefullt. Därtill relateras en del av kritiken gällande subjektiviteten till den närhet 

och det personliga förhållandet som forskaren har till undersökningsrespondenterna.
26

 

 

2.3 Forskningsansats 

 

Enligt Bryman finns det två förhållningssätt vid insamlandet av data vilket både styr och påverkar 

insamlingen och analysen av data. Dessa förhållningssätt är deduktion (bevisandets väg) och induktion 

(upptäckandets väg). Deduktion är teoriprövande, med vilket menas att forskaren utgår från en teori, 

varefter han härleder en eller flera hypoteser som sedan utsätts för en empirisk granskning. Rent ut 

sagt innebär detta att befintlig teori och härledda hypoteser kommer först och därmed styr självaste 

datainsamlingen, analysen och hur resultaten sedan skall kopplas till redan existerande teori.
27

 En 

induktiv ansats innebär att teorier genereras under och efter datainsamlingen, vilket gör att denna form 

av studier är teoriutvecklande. Idén om att det skall finnas en renodlad form av teoriutvecklande 

studier anses vara illusioner. Forskare bör i viss utsträckning ha en i förväg upplagd uppfattning om 

vad denne skall leta efter.
28

 I undersökningen har undersökningens författare använt sig av en induktiv 

ansats, där teorierna har utformas utefter undersökningen, för att därmed generera mer passande teorier 

i den kvalitativa analysen. 

 

2.4 Fallstudie som strategi 

 

I uppsatsen granskas bl.a. hur turismaktörer samverkar och samarbetar med institutionella aktörer i ett 

kulturskyddat område, samt hur dessa enskilt samarbetar med sina respektive samarbetes/ 

samverkansparter. I en fallstudie är utgångspunkten att forskaren inriktar sig på en eller flera 

undersökningsenheter som undersöks på djupet. I denna studie är det Gamla stan i Stockholm som är 

undersökningsenheten. Då vi som författare till denna studie valt att undersöka hur relationen mellan 

turismverksamhet och kulturskydd ser ut, gjorde att vi valde att använda Gamla stan som fall. Detta då 

Gamla stan är ett kulturskyddat/ kulturmärkt område. Denna undersökning behandlar huvudsakligen 

relationen mellan kulturskydd och turism, och hur dessa två delar är sammankopplade till varandra 

och hur de gemensamt samt enskilt inverkar på såväl samarbeten/samverkan mellan aktörer och 

självaste turismen. Därav ansåg vi som författare att för att kunna få en förståelse samt för att kunna 

blottlägga för hur saker och ting var sammankopplade till varandra, och hur en företeelse inverkade på 

en annan, behövde vi använda en design som kunde hjälpa oss ge en beskrivning om möjligen en 

förklaring på hur kulturskydd och turismen inverkade på varandra.  

 

Målet med en fallstudie är att fånga in och belysa det allmänna, vilket görs genom att se på det 

enskilda, menar Martyn Denscombe i sin bok Forskningshandboken-för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna  
29

. Processer och sociala relationer har en benägenhet att vara 

sammankopplade, och har en inbördes inverkan på varandra.  

                                                 
26

 Ibid, 269 

27
 Ibid, 20-21 

28
 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael. Metodpraktikan. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2007, 125. 

29
 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Lund: Studentlitteratur, 2000, 41. 
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Denscombe menar därför, att om vi ska förstå en företeelse är det nödvändigt att förstå många andra 

företeelser, särskilt hur de olika företeelserna är sammankopplade till varandra. Fallstudier lämpar sig 

till detta, då den erbjuder fler alternativ än survey - undersökningen. Detta eftersom fallstudien ger 

möjligheten att nå på djupet och blottlägga komplexiteten i en bestämd situation. På så vis får vi en 

mer djupgående och detaljerad kunskap av det studerade framlägger Denscombe.
30

 En fallstudies 

sanna värde, ligger i att den ger en chans att förklara varför vissa utfall kan uppkomma, än att endast 

tala om vilka dessa utfall är.
31

 

 

2.5 Datainsamling 

 

Vi har använt oss av såväl primära som sekundära källor. De primära källorna består av data som har 

samlats in för den specifika studien. Dessa är de personliga intervjuerna och de mail-intervjuer som 

gjorts. Sekundära källorna är sådan information som sedan tidigare samlats in, och som är 

dokumenterad i litteratur och artiklar. I denna studie har sekundära källor som böcker, vetenskapliga 

artiklar, uppsatser samt internetsidor använts. Nedan beskrivs den metod vi använt oss av samt 

tillvägagångssättet vid insamlandet av data och bearbetningen av den. 

 

2.5.1 Tidigare intervjuer 

 

Viktigt att tillägga är att vi sedan tidigare genomfört en fältstudie som aldrig färdigställdes. En del av 

intervjumaterialet från den studien har använts i denna studie. Respondenterna i den tidigare studien 

kom från Stockholms stads museum, Nobelmuseet, Stockholm Ghost Walk och Trafikkontoret (här 

gjordes en direkt intervju). Vi valde att använda den tidigare datan till denna studie, då den tillförde 

information som inte framkom i de nya intervjuerna. Respondenterna från Stockholms stads museum, 

Nobelmuseet och Stockholm Ghost Walk har intervjuats ytterligare en gång för denna studie. Detta 

valde vi att göra då vi behövde se om den tidigare datan vi samlat in från dessa respondenter 

fortfarande var gällande och brukbar, och kunde användas i denna studie. Därtill behövde vi ny data 

från dessa respondenter. Följande beskrivning av förberedelse och genomförande av fältstudien är 

hämtat bitvis från den tidigare studien, men till störst del från den nuvarande. 

 

2.5.2 Urval och Tillvägagångssätt 

 

Arbetet med denna fältstudie påbörjades efter att syftet och problemformuleringen hade fastställds. 

Sedan valdes kontaktpersonerna ut. I vårt urval valdes två sektorer ut som senare skulle intervjuas. 

Dessa var respondenter från de två enheterna: institutionella verksamheter och turismverksamheter. 

Fältstudiens syfte handlade om att se hur relationen ser ut samt hur den fungerar mellan 

turismverksamhet och kulturskydd i ett område som Gamla stan. Tanken med studien var bland annat 

att se hur aktörer verksamma inom kulturskydd och turismverksamhet samarbetar alternativt 

samverkar, och hur detta fungerar och ser ut. Därför valde vi att intervjua respondenter från dessa två 

olika enheter, för att få en uppfattning om hur de ser på relationen mellan turismverksamhet och 

kulturskydd. Enheterna är institutionell samt turismverksamhet. 

 

 

                                                 
30

 Ibid, 42 

31
 Ibid, 42 
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Då vi sedan tidigare hade data från Trafikkontoret (institutionell aktör) ansåg vi att det materialet 

räckte för denna studie. I denna studie lades fokus istället på att kontakta ett flertal turismaktörer samt 

institutionella aktörer. De kontaktpersoner som valde att ställa upp på en intervju var Stockholms 

Stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Nobelmuseet, Kungliga slottet, 

Livrustkammaren, Stockholm Ghost Walk och Stockholmsvandringar. 

 

Det var endast Nobelmuseet som hade möjlighet att ställa upp på en direkt intervju, de öviga sju 

intervjuerna skedde via e-post-korrespondens. Anledningen till att båda dessa intervjuformer valdes att 

användas, grundar sig främst i att majoriteten av de som valde att ställa upp som respondenter endast 

hade möjlighet att besvara våra frågor via e-post. Det fanns därtill ett medvetet val från vårt håll att 

låta majoriteten av intervjuerna ske via e-post korrespondens. Denna metod lämpade sig för oss då vi 

inte riskerade något bortfall i intervjuer, samt att råmaterialet var lättare att bearbeta.  E-post 

intervjuerna behövde inte transkriberas i lika hög utsträckning som den konventionella intervjun 

ansikte mot ansikte. Detta påpekar Bill Gillham i sin bok Forskningsintervjun-tekniker och 

genomförande där han menar på att den stora fördelen med en e-post intervju, är att den är 

färdigtranskriberad, vilket gör att den som transkriberar råmaterialet sparar mycket tid i jämförelse 

med den traditionella intervjun.
32

  

  

Innan intervjuerna påbörjades hade vi på förhand beslutat oss för att genomföra en halvstrukturerad 

intervju. En halvstrukturerad intervju går ut på att samma eller nästintill identiska frågor ställs till alla 

respondenter utifrån ett fast intervjuschema, med fasta och öppna frågor.
 33

 Styrkan med metoden är att 

den öppnar dörrar för ett kraftfullt element av upptäckt, samtidigt som dess fokus på struktur och 

ordning möjliggör analys utefter likheter.
34

 Vår intervju gick ut på att vi ställde frågor till samtliga 

respondenter, utifrån två nästintill identiska i förväg fasställda intervjuscheman. I vårt fall var det 

viktigt då nästintill identiska frågor behövdes ställas till alla enheter och deras respondenter.  

 

Syftet med upplägget var att se en gemensam nämnare i svaren, bland annat för att se om 

respondenterna såg saker på liknande sätt. Då de institutionella verksamheterna och 

turismverksamheterna arbetar med vitt skilda arbetsområden, behövdes frågorna i intervjuschemat 

anpassas utefter det. Det i sig innebar att två nästintill identiska intervjuscheman användes där dessa 

var jämförbara och till innehållet likadana. Vi ansåg att den halvstrukturerade intervjuformen lämpade 

sig för vår studie, främst eftersom studien hade en förhållandevis tydligt fokus, men även då studien 

rymde ett flertal typer av respondenter som krävde ett visst mått av struktur för att vi skulle kunna 

jämföra dem med varandra. 

 

Utformningen av intervjuschemat gjordes efter att intervjufrågorna hade fasställt. Därefter grupperades 

frågorna in under tillhörande temakategori. Dessa var planering/anpassning och samarbete/samverkan. 

När detta hade gjorts kontrollerade vi intervjufrågorna en sista gång för att försäkra oss om att de var 

tydliga och enkla att begripa och inte för breda. I vårt fall var det viktigt då majoriteten av intervjuerna 

kom att ske via e-post korrespondens. Det innebar att vi inte hade en möjlighet att förtydliga frågan till 

en e-post respondent. Därför var det ytterst viktigt för oss att respondenterna förstod frågorna och 

kunde besvara dem för att därmed minimera risken för ett möjligt bortfall i svaren. 

                                                 
32

 Gillham, Bill. Forskningsintervjun- tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur, 2008, 150. 

33
 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 301. 

34
 Gillham, Forskningsintervjun- tekniker och genomförande, 105. 
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Därefter bokades en direktintervju in med Nobelmuseets informant Perina Stjernlöf marknadschef på 

museet. För att hon skulle ha en möjlighet att förbereda sig inför den planerade intervjun sände vi ut 

ett dokument med samtliga frågor till henne. Detta gjordes i syftet att se om respondenten förstod 

frågorna och var klar över vad det var för frågor som skulle ställas under intervjun. 

Intervjun påbörjades med att en av oss intervjuade Nobelmuseets respondent.  Intervjupersonen 

tillfrågades först om vi fick hennes godkännande att göra en ljudupptagning av intervjusamtalet vilket 

vi fick tillåtelse att göra. Därefter presenterades intervjuns upplägg för respondenten.  

 

Under intervjutillfället ställdes en del olika frågekategorier: dessa var uppföljningsfrågor, 

sonderingsfrågor, preciserade frågor och tolkande frågor, och någon direkt fråga. Att påbörja en 

intervju med direkta frågor eller låta dem dominera intervjun är riskabelt. Anledningen är den att om 

direkta frågor ställs i början av en intervju eller om de dominerar intervjusamtalet kan resultatet bli att 

intervjuaren styr intervjupersonen allt för mycket, menar Bryman.
35

 Vid intervju tillfället användes 

direkta frågor endast när det var ett ja/nej svar som förväntades av respondenten. Preciserade frågor 

ställdes när det exempelvis var egenskaper eller samarbetspartners som respondenterna skulle uppge. 

 

Sonderingsfrågor ställdes när vi behövde en fördjupning av ett svar som uppgetts på en direkt fråga. 

Tolkande frågor ställdes när det var en fråga som exempelvis berörde relationer med andra aktörer och 

där detta behövdes förklaras. Efter att intervjun avslutades stoppades ljudinspelningen och 

intervjupersonen tackades för sitt deltagande. E-post intervjuerna tog fart efter att samtliga 

respondenter hade kontaktas via e- post korrespondens. I den första kontakten med respondenterna var 

vi ytterst noggranna med att vara så tydliga och konkreta i vår förfrågan. Där presenterade vi kort vilka 

vi var samt vad syftet med undersökningen var. Respondenterna kontaktades via de e-postkonton vi 

hade på skolan. Tanken med det var att respondenterna skulle få en god samt förtroendeingivande 

uppfattning om oss som intervjuare. I detta fall var det viktigt då inga personliga möten skulle äga rum 

med dessa respondenter.  

 

Efter att de tackat ja till att ställa upp på en intervju, skickades ett elektroniskt frågeformulär ut till e- 

post respondenterna: Stockholms Stadsmuseum, Riksantikvarieämbete, Länsstyrelsen, Kungliga 

slottet, Livrustkammaren, Stockholm Ghost Walk och Stockholmsvandringar. I samma veva 

klargjordes tidsramen för vårt arbete, vilket innebar att vi angav ett exakt datum för när vi ville ha in 

svaren. Som tidigare nämnt skilde sig frågeformuläret mellan enheterna institutionellverksamhet och 

turismverksamhet då enheternas arbetsområden såg olika ut. Därför brukades två nästintill identiska 

intervjuscheman som var jämförbara och till innehållet likadana. 

 

Frågeformuläret bestod av olika slags frågor dessa var: uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, 

preciserade frågor och tolkande frågor, och någon direkt fråga. Faran med att använda direkta frågor i 

en e-postintervju är att svaren kan bli korta och svårtolkade senare vid transkriberingen. För att 

minimera risken för att det skulle ske, försökte vi ha med så lite direkta frågor som möjlig. Hade vi en 

direkt fråga följdes den av en sonderingsfråga för att få en fördjupning av svaret. Sonderingsfrågor 

används och ställs ofta när en djupare beskrivning behövs av ett exempelvis tidigare kortare svar som 

ett ja eller nej. Preciserade frågor ställdes när det exempelvis var egenskaper eller samarbetspartners 

som respondenterna skulle uppge. Tolkande frågor ställdes när det var en fråga som exempelvis 

berörde relationer med andra aktörerna och där detta behövdes förklaras.   

 

                                                 
35
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När samtliga svar inkommit var det dags att analysera och därefter tolka råmaterialet. Innan allt 

råmaterial (intervjusvaren) kunde samlas ihop för vidare analys behövde vi sammanställa 

ljudinspelningen från den direkta intervjun. Den sammanställdes efter att den av oss som intervjuade 

Nobelmuseet, lyssnat på ljudinspelningen ett antal gånger för att försäkra sig om att inget av relevans 

missades vid transkriptionen. Det var även viktigt att lyssna efter att ingen djupare mening i vad som 

sagts gick förlorat vid transkriberingen. Transkriberingen av den direkta intervjun gjordes via dator. 

Därefter analyserades den transkriberade utskriften, vilket innebar att allt sådant som inte var relevant 

för studiens syfte sållades bort.  

 

Denna del av arbetet gjordes av oss båda, där den ena av oss analyserade intervjusvaren som berörde 

temat samarbete och samverkan och den andre av oss analyserade svaren som berörde temat 

anpassning och planering. Efter bearbetning av transkriptionen från den direkta intervjun med 

Nobelmuseet lästes samtliga e-post intervjuer igenom av oss båda för att få en känsla av helheten. I 

och med att e-post intervjuerna kom tillbaks till oss i skriftlig form behövdes intervjutexterna inte 

transkriberas. 

 

Intervjusvaren från samtliga e-post respondenter genomgick därefter en meningskoncentrering i 

analysfasen. Samma sak gjordes med datamaterialet från den direkta intervjun. Det betydde att 

meningarna i intervjusvaren formulerades mer kortfattat och intervjutexterna reducerades till koncisare 

formuleringar.
36

 Vi valde att inte redigera ett visst antal meningar från intervjuerna då dessa kom att 

användas som citat i tema samarbete/samverkan. Därtill beslutade vi oss för att en av oss skulle göra 

en meningskoncentrering på all insamlad data som berörde temat samarbete/samverkan medan den 

andre av oss två, gjorde det samma med temat planering/anpassning. Därefter analyserades samt 

tolkades all insamlad data som berörde de två teman. Där ansvarade författarna för ett tema var, då vi 

ansåg att detta minimerade risken för att viktig information inte gick förlorad.  

 

Efter att detta hade gjorts började vi planera för hur intervjumaterialet skulle redovisas och presenteras 

i empirisk form. I och med att det var data från elva respondenter som skulle presenteras var det viktig 

att hitta ett upplägg och en struktur som fungerade. Som tidigare nämnt är empirin uppdelad i två 

teman. Varje tema hade sedan tidigare tre huvudfrågeställningar vardera. Utifrån varje av dessa 

huvudfrågor fanns frågor i intervjuschemat som var direkt knutna till sin specifika huvudfråga och 

tema. Det vi gjorde var att de två teman fick ett upplägg där det bearbetade materialet från varje 

respondent presenterades under varje intervjufråga som var direkt knuten till sin specifika huvudfråga. 

En närmare beskrivning och förklaring på empirins upplägg finns i inledningen av avsnittet empiri.  
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3 Teoriram 

3.1 Beslutsprocessen och dess nyckelspelare  

 

Turismen och dess förvaltning i historiska städer innefattas av två breda kompetensområden: den inom 

a) turism marknadsföring och förvaltning, och den inom b) stadsplanering och miljö. Fastän dessa två 

områden är sammanlänkade till varandra inom områden som uppdrag och regler, så är de samtidigt 

administrativt isolerade från varandra, vilket resulterar i att motsättningar och konflikter uppstår. 
37

Stadsförvaltning omfattar koordinering, planering, ledning och rollstyrning. Inom förvaltningen av 

stadens finns det en mängd olika nyckelspelare med varierande roller, från en vidd av olika discipliner 

och bakgrunder, med oftast motstridiga, viljor, intressen och agendor. Relationen sinsemellan enskilda 

och kollektiva beslutsfattare kan resultera i konflikter och spänningar, vilka grundar sig i kända 

motsättningar, och i de olika mål som är länkade till ordinarie ansvarighetsstruktur. Beslutsprocessen 

består av tre överlappande delar vilka är: rättslig ram, den andra är en lagrelation mellan pådrivare 

och de som mottager utveckling eller beslut om förändring, den tredje är den som rör finans, och 

involverar nyckelspelare och den globala turism marknaden.
38

 

 

Nyckelspelarna är följande: Regeringen, kommunalförvaltningen, den lokala sektorn av offentliga 

tjänstemän, lokala beslutsfattare och yrkesverksamma (anställda inom kommunalförvaltningen), icke 

statliga organisationer, sociala myndigheter, den privata sektorn. Vid utveckling av turismen i en stad 

med en historisk stadskärna tillkommer nya spelare. Detta inkluderar inflytelserik och mindre 

åtkomlig global turismindustri: den globala turismmarknaden, regeringen, kommunförvaltningen, den 

lokala sektorn av offentliga tjänstemän, lokala beslutsfattare och yrkesverksamma (anställda inom 

kommunalförvaltningen), den privata sektorn bestående av medborgare och besökare.
39

 

 

Ju mer avdelningar och spelare som tillkommer i beslutsprocessen, desto fler nya dagordningar och 

mål kan introduceras. Komplexiteten av relationer bidrar till att kommunikationen brister mellan de 

olika ansvarighetsstrukturerna. Detta resulterar i att samarbetet försvåras, vilket leder till att 

spänningar och konflikter uppstår. Det i sig är en konsekvens av den allt mer komplexa relationen som 

uppstår, genom att fler avdelningar och spelare blir involverade i beslutsprocessen. En ytterligare 

orsak till att målkonflikter uppstår sinsemellan de olika nyckelspelarna ligger i att de har olika 

intressen och intentioner. 
40

 

 

3.2 Myndigheternas roll inom turismplanering 

 

Staten spelar en stor roll inom kontroll och vägledning av turismen. Detta gäller både kontroll för att 

förhindra oönskad turismutbredning, matcha utbud och efterfrågan, samt att beskydda turisterna mot 

allmän felbehandling. Staten, regionala och lokala myndigheter kan även försöka styra turismen – ett 

exempel kan vara förbud mot trafik, som tvingar turisterna att besöka turistdestinationer till fots eller 

med hjälp av andra, miljövänligare fordon.  

                                                 
37

 Orbasli, Aylin. Tourists in historic towns-urban conservation and heritage management. New York: E & FN 

Spon, 2000,  99. 

38
 Ibid, 99 

39
 Ibid, 100 

40
 Ibid, 100-101 



17 

 

Myndigheterna är även ansvariga för att beskydda attraktioner och områden av kulturhistoriskt värde – 

ett exempel kan vara grottmålningar som börjat frätas sönder utav gästernas utandningsluft. Det har 

genomförts undersökningar som visar att mindre än 50 % av lokala myndigheter ofta har en strategi i 

deras turismplanering, utan de håller sig främst efter lösa riktlinjer. Detta bidrar ofta till att skilda 

aktörerna kommer med starkt olika viljor, som kan bidra till konflikter. De lokala myndigheterna 

strävar ofta efter att bevara det lokala samhället, satsa på miljö och inte utsättas för massturism. Ofta 

vill lokalbefolkningen stabilisera eller ibland minska turismen, för att värna om området.
41

 

 

3.3 Kulturmiljö 

Begreppet arv definieras som; någonting som tidigare generationer har bevarat och överlämnat till 

nuvarande generation, och som en signifikant grupp av befolkningen önskar och strävar mot att kunna 

överlämna till framtida generationer.
42

 Arv är därtill någonting som vi vill värdesätta och uppleva i 

dess fullaste utsträckning.
43

 Olika sorter av kulturmiljöer har sin distinkta karaktär, och har ett 

varierande turistiskt attraktionsvärde med olika grad av kapacitet att ta emot besökare. Begreppet 

kulturmiljö kan definieras som en plats där det finns kulturbetingelser i form av materiell (byggnader, 

övriga föremål, och event) och immateriell karaktär (historiska händelser av betydelse som drar till sig 

besökare med intresse för platsen). Det finns fall där kulturmiljön inte är föremål för någon 

organiserad turism, exempelvis fornlämningar, enskilda byggnader, stadsmiljöer etc.
44

 Ett typ exempel 

på det sistnämnda fallet är Gamla stan.
45

  

 

I Turismdelegationens artikel Hållbar turism framläggs att de problem och hot som kopplas samman 

med turism i kulturmiljöer, handlar om slitage på byggnader och monument. De menar på att det är en 

konsekvens av att platsen dagligen utsätts för massturism, men där det främsta hotet mot 

kulturhistoriska byggnader i stadsmiljöer ändå bör vara luftföroreningar, vilket påskyndar vittrandet.
46

 

Därtill framläggs en ytterligare påverkan som rör den kulturella bärförmågan. När samhället genomför 

en alltför stor turistanpassning av stadsmiljön, i form av exempelvis butiker och restauranger, kan 

detta medföra att kulturen och platsens säregenhet går förlorad. Effekten blir därmed att turister och 

dagsbesökare som efterfrågar genuina miljöer väljer att avstå från att besöka platsen.
47

 Enligt 

Turismdelegationen är det få platser i Sverige som tar emot så stor turism att det klassas som ett 

verkligt dilemma. Ett exempel de nämner som bedöms som allt för kommersiellt turistanpassat, när det 

rör sig om utbud samt utseende, är vissa delar av Gamla stan. Kulturell hållbarhet är en viktig del av 

hållbar turismutveckling, detta eftersom platsens säregenhet och genuinitet bevaras i ett områdes 

arkitektur samt kulturarv.
48
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Författaren till rapporten Kulturmiljövård och turism i Danmark, Skottland och Sverige,-en jämförelse  

Jonas Grundberg  framhäver att kulturmiljö och kulturarv är definierade som en potentiell regional 

resurs för tillväxt och utveckling i Sverige. Där han menar på att en attraktiv kulturmiljö framhålls 

som en framgångsfaktor både för turism och som lokaliseringsfaktor för både boende och 

företagsetableringar. Grundberg nämner ”att i de regionala tillväxtavtalen pekas kulturmiljö och 

kulturarv ut som potentiella resurser för att utveckla en regions attraktivitet och kulturturism”.
49

 

 

3.4 Partnerskap och samarbeten inom turismindustrin 

Partnerskap och samarbeten kan öka flödet av resurser för att hantera kulturskyddsområden. Detta 

ökar även möjligheter för hållbarhet och turism menar Moore och Weiler i sin avhandling Tourism 

protected area partnerships: stoking the fires of innovation .
50

  Partnerskap och samarbeten kan även 

höja graden av initiativ för bevaring, förnyelse samt främja beslutsfattande och lösningar på konflikter 

som kan uppstå.  I en artikel av Moore & Weiler behandlas grundläggande kriterier och teorier för 

partnerskap och samarbete inom turismplanering. Enligt de källor som Moore & Weiler använder sig 

av i sin artikel, bör partnerskap och samarbeten vara uppbyggt på följande vis.  

 

Ett partnerskap och samarbete bör alltid bidra till hållbarhet för att ha en fungerande turism, där man 

tar hänsyn till ekonomiska, sociala, kulturella och även ekologiska attribut. Detta underlag innebär att 

man involverar lokalbefolkningen och det lokala samhället kring det turistiska kulturskyddsområdet. 

På grund av att turismplanering i sådana områden är osäkra och komplicerade, är detta ofta en 

utmaning, och därmed måste regeringen vara inblandad i dessa partnerskap. Samarbetet kräver 

samförstånd, tillit, samt tillgång till kunskap. Det finns olika strategier om hur man går tillväga, men 

rent generellt så krävs dessa åtta aspekter:  

 

1. Socialt utbyte                                                                                                                                                       

2. Spridning av innovation                                                                                                                              

3. Tvistlösning i geografiska/miljöfrågor                                                                                                                

4. Social representation nätverk                                                                                                                          

5. Intressenter                                                                                                                                                       

6. Socialt kapital                                                                                                                                                          

7. Institutionell analys                                                                                                                                   

8. Utveckling av teorier 

 

Moore & Weiler uppger att det är speciellt punkterna 3, 7 och 8 som är de viktigaste.
51

 Partnerskapen 

blir en form av styre i ett kulturskyddat område, och behövs för att driva det i flera aspekter, inte 

endast turism. 
52

 Stephen McCool uppger i sin artikel “Constructing partnerships for protected area 

tourismplanning in an era of change and messiness” från 2009, att ledarskapet av hållbar turism i 

kulturskyddade områden kräver avvägningar mellan två mål: först och främst att skydda de viktigaste 
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värden som ligger till grund för bevaring, samt att ge tillgång till detta för besökare så att de kan njuta 

och uppskatta dessa värden.  Partnerskapet och samarbete är viktigt för att skapa ett intresse för 

allmänheten, då det kan ge samsyn och lärande, som behövs för att genomföra dessa åtgärder. 

Partnerskapen och samarbete måste noggrant utvecklas, och en sådan planering kännetecknas av 

egenskaper som: representativitet, delaktighet, lärande och fokus på relationer.
53

 

 

För att uppnå dessa egenskaper, krävs som tidigare nämnt, tillit, politisk/ekonomisk makt, och tillgång 

till kunskap. För att uppnå välfungerande partnerskap krävs kunskap från områden som hållbar turism, 

förvaltning av resurser, organisatoriskt lärande, och offentlig förvaltning av skyddad fyskisk planering. 

Målet är att bevara kulturen samtidigt som man ger tillgång till den. McCool menar dock att en 

expertis-driven metod inte enbart bör användas, utan skall kombineras. Det bör då kombineras med 

målen för turismens utveckling, vilka marknadssegment som skall attrahera turister, samt vilken grad 

av påverkan hos turisten som är acceptabel.
54

 Det finns tre genomgående egenskaper som skapar en 

bakgrund för turismplaneringens utveckling, försök och genomförande. Dessa är: 

 

 förändring, 

 komplexitet  

 osäkerhet
55

 

 

Samhällets mål för dessa skapar ofta konflikter, som ofta handlar om sociala värderingar samt 

preferenser till tillgängligheten av skyddade områden. Det finns fyra stora attribut för ett 

framgångsrikt partnerskap: representativitet, ägande, lärande samt relationer. Då de olika grupper som 

kan ingå i ett partnerskap är otaliga, finns ett antal riktlinjer de måste hålla sig efter för att skapa ett 

framgångsrikt partnerskap. 

 

 Representativitet - först och främst måste parterna skapa konsensus, dvs. samstämmighet, om 

den önskade framtiden i området. Då detta kan prioriteras olika av olika grupper utför man 

detta med röstning och försöker komma fram till en majoritets önskan. 

 

 Ägande - ledare och planerare bidrar sedan med kunskap för planering, samt teknologisk 

kunskap angående tillvägagångssätt. Genom denna kunskap blir anpassning ett viktigt attribut. 

Dessa medspelare tar även en form av ansvar och omtanke för områden och för planeringen. 

 

 Lärande - här skapas lärande, inte endast för hur partnerskap kan utföras i praktiken, utan 

även för områdets resurser. Lärandet innebär förstående mellan orsak och verkan och ger 

kunskap om anpassande, förändring, och ny kunskap. 

 

 Relationer - relationerna utvecklas till att man fokuserar på att lösa problem snarare än att inta 

en viss position. Här lär sig deltagare om öppenhet, att förstå andras värderingar, och att ha en 
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ärlig kommunikation. Förståelse av roller, ansvar, delande av makt, och respekt för 

medarbetare är andra viktiga konsekvenser som relationsattributet bidrar till.
56

  

McCool menar att dessa riktlinjer endast fungerar om partnerskapet uppfyller kraven för tillit, makt 

och tillgång till kunskap: 

 

 Tillit definieras som en attityd där ärlighet, samarbetsvilja och gemensamma uppfattningar av 

normer är viktiga för samarbetet.  Det involverar en tillit på att den andra parten kommer att 

uppfölja sina lovord och tillit är som bekant svårt att skapa men lätt att bräcka. Utan tillit skapas 

flera stora hinder för genomförandet av planeringen.
57

 

 

 Makt innebär förmågan att kunna påverka människor att bete sig på ett sätt som kanske inte ligger 

i deras eget intresse.  I ett partnerskap så kan makten förhandlas, genom att ge gruppen vissa 

utföranden.  Lokalbefolkningens medverkan ger även en hierarki av maktförhållanden, och en 

sådan delaktighet ger mer kunskap i planeringsprocessen och även bättre samförstånd, samt mer 

ansvar inom planeringen av det skyddade området för alla parter.
58

 

 

 Tillgång till kunskap kan ofta vara begränsad, ofta som en följd av brist på teknisk kompetens 

hos vissa parter. Samarbetet kan skadas om vissa partner undanhåller kunskap och information 

eller inte är villiga att dela med sig av detta. Erkännande av problem som kan uppstå kan dock 

bidra till att sådana situationer kan undvikas. Vanligtvis har kulturskyddade områden byråer som 

har specialiserad kunskap om området och dess kapacitet, vare sig det gäller geografiskt, 

ekologiskt, socialt, eller eventuella störningar som kan uppkomma. Även turistens individuella 

kapacitet måste tas i beaktande. 
59

  

När ett partnerskap har utvecklats till ett framgångsrikt samarbete, kan man lätt se de positiva 

konsekvenserna. Här har flera olika grupper samarbetat och gett utdelning till experter, ledare, 

politiker intressenter, turister m.fl. En annan fördel är att man kan se en konstruktion av en social 

överenskommelse om hur framtiden skall se ut för området. Detta är ett grundläggande mål för 

turismplanering. Även om det finns flera olika önskade visioner om framtiden, så kan partnerskap ge 

en delad vision som är acceptabel för skyddade områden. Partnerskap visar även att turism är ett 

fenomen som inte kan fungera på "egen hand". Olika institutioner måste inkluderas, och just turism i 

skyddade områden är en specifik typ av turismplanering där man alltid måste ta hänsyn till framtiden 

och designa olika vägar till dessa framtider. Att konstruera partnerskap baseras på delade mål och 

visioner och kräver flera attribut för att lyckas.
60
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3.5 Förvaltning av kulturarvet  

Turismen i sig är ett viktigt förvaltningsmedel för såväl naturliga som kulturella världsarv. Det är en 

bransch som är välkänd för sina kostnader, men turismen har även den potentiella kraften att verka 

som en skydds insats för kulturella världsarv. De ekonomiska fördelar som turismen medför kan 

däremot inte realiseras utan noggrann planering. Enheter som förvaltar över kulturella världsarv är ofta 

dåligt förberedda, eller saknar erfarenhet att hantera utmaningar som t.ex. stora besöksgrupper och 

förhandlingar med en komplex turismindustri.
61

. De som förvaltar över kulturella världsarv har oftast 

en bakgrund inom exempelvis offentlig miljöstyrning eller andra närliggande yrkesområden, däremot 

är begrepp som företagsledning, marknadsföring, entreprenörskap och riskhantering kvalifikationer 

som är relativt nya för dessa förvaltare av det kulturella arvet. 
62

 

 

Enligt UNESCO förväntas turismindustrin ta ett större ansvar för den hållbara utvecklingen. 

Professionella aktörer som arbetar med bevarande, börjar i allt större utsträckning be verksamma 

aktörer inom turismindustrin att bli mer delaktiga i aktiviteter som inbegriper områdesförvaltning. 

Ofta handlar det om att de förutsätter en viss grad av ekonomiskt ansvar för det långsiktiga underhållet 

av resurser som turismindustrin tjänar på. 
63

Ekonomiskt stöd kan vara i form av frivilliga eller direkta 

bidrag till myndigheter eller frivilligorganisationer. Medverkan kan även innebära att man accepterar 

metoder som begränsar de negativa effekterna av turismen.
64

  

 

Turismen i sig för även negativa effekter med sig. Att kunna hantera en snabb turismexpansion är en 

tidskrävande process som kräver en tydlig politik, en konstant övervakning och en kontinuerlig dialog 

med berörda parter. Turismaktiviteter kräver miljökonsekvensbedömningar (MKB) samt förfaranden 

för att minimera påverkan. Turismen kan bidra till att skydda miljöer och vara en restaurerande insats, 

men den rätta balansen mellan ekonomisk vinning och oönskade verkningar kan vara svårfångade, 

framlägger UNESCO. 
65

 Platschefer vet att en turistattraktion regelbundet måste förnyas för att förbli 

konkurrenskraftiga. I fråga om kulturella världsarv, är platscheferna även medvetna om att det är en 

internationell skyldighet att upprätthålla eller återställa platsens ursprungliga värden. Detta ansvar 

ställer svåra frågor om graden av förändring som bör tillåtas för att rymma en turism tillväxt. Ett annat 

problem är att försäkra sig om att en del av turismintäkterna stannar kvar i samhället/besöksmålet som 

ett sätt att främja lokalt skydd, restaureringsinsatser och bevarande.
66

 Kulturarvsresurser är oersättliga 

tillgångar, de är icke- förnyelsebara resurser som kräver bevarande och en god förvaltning.  

 

Kulturella arv förser en konkret länk mellan dåtid, nutid och framtid, och är ofta föremål för 

motstridiga ambitioner från turism och bevarande.  På grund av detta är det ypperligt viktigt att 

kulturella världsarv hanteras och förvaltas väl, menar Timothy och Boyd.
67
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Görs hanteringen av kulturarvsturismen väl, så är den nyckeln till bevarande och kommersiella 

framgångar, hanteras den på ett dåligt sätt kan det innebära att en betydelsefull del av vårt kulturarv 

går förlorat för alltid framlägger Timothy och Boyd.
68

För en förvaltare över kulturarvs uppdrag kan 

förvaltning ses som en kritisk aspekt. Timothy och Boyd hävdar att uppdraget i första hand handlar om 

att ta hand om egendom samt underhåll i ett så pass orört tillstånd som möjligt, frågor som ekonomisk 

betalningsförmåga och allmänhetens tillgång att komma in i beslutsprocessen kan därför endast ses 

som sekundära överväganden. Enligt Timothy och Boyd är det inte många kulturarvsförvaltare som 

uppfattar sig som en del av turismindustrin, de föredrar att ses som beskyddare över det nationella 

kulturarvet, än leverantörer för allmänna tillgångar av kulturarvet. Författarna hänvisar till Millar där 

han noterar att en integrerad långsiktig planering av kulturarvsturism, och en fortsatt bevarandepolitik 

är en nödvändighet för att försäkra sig om en kvalitativ upplevelse för besökaren vid varje kulturarv, 

stad alternativt badort.
 69

 

 

Utifall att man inte accepterar turismen som en legitim användare av ett kulturvärde, kan detta 

resultera i att man presenterar kulturvärdet på ett vis som inte är mottagligt för turister. Konsekvensen 

av detta kan bli att besöksantalet sjunker, vilket leder till en minskad tillfredsställelse som därmed 

hotar den kommersiella lönsamheten av kulturvärdet. Vad värre är, kan följden innebära att 

besöksantalet fortsätter att stiga utan att signalera hur tillgången skall användas, vilket resulterar i att 

turisten definierar upplevelsen på bekostnad av kulturvärdet.
70

 Ett misslyckande från turismens 

intresse är att de inte alltid accepterar att kultur och kulturarvstillgångar har legitima värden i sig 

själva, utöver dess bruksvärde, och det är dessa värden som är meningsfulla för andra användare än 

turister. Detta innebär att turismen kan överväldiga tillgången och skada själva kärnan i vad som gör 

den tilltalande i första hand menar författarna.
71
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4.  Empiri 

 

4.1 Inledning 

 

I detta avsnitt följer en sammanställning av de svar vi fått från samtliga respondenter.  Avsnittet är 

uppdelat i två stycken teman: samarbete/samverkan och anpassning/planering . I temat 

samarbete/samverkan tar vi upp information som framkommit om hur turistaktörer och institutionella 

aktörer samarbetar och samverkar med varandra. Därtill vad dessa samarbeten eller samverkan går ut 

på och om det fungerar. I det andra temat lyfter vi fram sådan information som framkommit gällande 

anpassning och planering av turism. Här har vi undersökt om turismen måste anpassas och planeras på 

ett specifikt sätt när det är etablerat i ett kulturskyddat område som Gamla stan. Därtill lyfter vi även 

fram frågan om kulturskyddets påverkan på turismen . En kort presentation om de intervjuade 

aktörerna finner ni i bilagorna.   

 

Temat samarbete/samverkan är upplagt på ett annorlunda vis än i anpassning/planering. I det 

förstnämnda temat har svaren sammanställts på följande sätt; där de institutionella aktörernas svar 

lagts samman under ett och samma tak. Samma tillvägagångssätt har används vid sammanställningen 

av turismaktörernas svar. Temat anpassning/planering har sammanställts på så vis att samtliga 

respondenter svar lagt samman under ett och samma tak. Vi valde denna uppläggningsform då vi 

tolkade den som mer läsvänlig samt lättare för läsaren att återknytta till temats primära punkter.  

 

4.2 Samarbete/samverkan 

  

4.2.1 Institutionella aktörer 

 

Här intervjuades Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Stockholms Stadsmuseet. Den första 

frågan som ställdes gällde vad som enlig dem krävs för att ett samarbete eller samverkan skall vara 

fungerande och hållbart. Respondenten Åsa Hofring verksam på RAÄ uppgav att en bra förutsättning 

för samarbeten/samverkan är att de involverade aktörerna har olika intressen. Vidare framlade hon att 

ett välfungerande samarbete/samverkan förutsätter prestigelöshet, kompetens och ett lösningsorienterat 

arbetssätt från samtliga samarbetsparter. Maria Malmlöf verksam på Länsstyrelsen i Stockholm menar 

att detta kräver att man respekterar varandras roller och kompetens. Respondenten Sara Claesson på 

Stadsmuseet sade att det kräver att man har samma vision, att man känner sig välunderrättad samt att 

man har förståelse för vad som händer i samarbetet.
72

 Gällande frågan vilket inflyttande respektive 

tillfrågad institutionell aktörs verksamhet har över kulturskyddet uppgav de följande:  

 

RAÄ; 

- ”I vårt uppdrag inbegrips att vi har den högsta tillsynen över de statliga 

byggnadsminnena samt prövar vi frågor om tillstånd för åtgärder som strider mot 

skyddsföreskrifterna. Riksantikvarieämbetets tillsynsansvar ingår att följa vård och 

underhåll av byggnaderna och bevaka att arbeten utförs i enlighet med 

skyddsföreskrifterna, så att de kulturhistoriska värdena inte minskar . 
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- Riksantikvarieämbetet har just nu ett pågående internt projekt för att bl. a. öka 

informationen och kunskapen om hur bevarande- och utvecklingsfrågor hanteras i 

riksintressen. Detta projekt ska leda till ökad kunskap och samsyn hos kommuner, och 

länsstyrelser. RAÄ fattar beslut om riksintressen”.
73

 

- ”Alla som arbetar med bevarandefrågor i Gamla stan måste förhålla sig till 

Kulturminneslagen. De statliga byggnadsminnen som finns i Gamla stan ansvarar 

förvaltarna för”.
74

 

 

Länsstyrelsen; 

 

- ”Vi är en kunskapsorganisation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. 

Våra kompetensområden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från 

landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av 

kulturmiljöer. Gällande kulturmiljöfrågor arbetar vi även tillsammans med andra statliga 

myndigheter med frågor om rådgivning. Vår uppgift går ut på att bevaka 

kulturmiljöfrågor inom samhällsplanering, därtill ansvarar vi för att kulturmiljön värnas 

inom den kommunala fysiska planeringen”.
75

   

 

Stockholms stadsmuseum;  

 

- ”Vårt ansvar i arbetet gällande kulturmiljö inbegriper; samordning av kulturhistorisk 

klassificering, därtill arbetar vi med rådgivning gällande bygglov och detaljplanering. 

Här är vår huvudsakliga uppgift att sprida kunskap, informera allmänheten och 

fastighetsägare i Gamla stan gällande det ovannämnda”.
76

 

 

Respondenterna tillfrågades om de samarbetar/ samverkar med turismaktörer och organisationer i 

Gamla stan och vad detta går ut på. Två av de tillfrågade institutionella aktörerna här uppgav att de 

inte har något direkt samarbete med turismaktörer i området. Dock uppger Maria Malmlöf på 

Länsstyrelsen att de har ett gediget samarbete med alla verksamma turistaktörer i länet.
77

 

Respondenten på RAÄ Åsa Hofring nämnde att de inte samarbetar med någon enskild aktör som 

endast fokuserar på Gamla stan. Vidare framlade hon att när det gäller turism har RAÄ ett 

samverkansuppdrag från regeringen, detta uppdrag leds av Tillväxtverket och Visit Sweden.
78

 

I detta uppdrag ingår en samverkansgrupp med ett flertal stora företag och organisationer som ex. 

Invest Sweden, Statens Fastighetsverk, Trafikverket, Swedavia. Åsa Hofring på RAÄ tillade att detta 

samarbete tillsammans med besöksnäringen bidrar till en hållbar besöksnäring utifrån sociala, 
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ekonomiska och miljömässiga perspektiv. RAÄ har tillsammans med denna samverkansgrupp startat 

TRIP (Turistnäringens utvecklingscenter). Enligt Åsa Hofring pågår detta samarbete och det fungerar 

bra. Det i sig har lett till att RAÄ just nu konkretiserar myndighetens förhållningssätt till 

besöksnäringens behov.
79

 

Respondenten Sara Claesson på Stockholm Stadsmuseum nämnde att de samarbetar med 

Länsstyrelsen i Stockholm, Stadsholmen AB, Stockholms stadsbyggnadskontor och Stockholms 

trafikkontor. Vidare nämnde hon att detta samarbete inte har något direkt med turismen att göra. 

Stockholms stadsmuseums samverkan med Länsstyrelsen avseende byggnadsminnens skyddande 

enligt Kulturminneslagen. Deras samverkan med Stadsbyggnadskontoret gäller frågor som bygglov, 

detaljplaneärenden och tillsynsärenden. Därtill samverkar de med Trafikkontoret avseende gatumark.
80

 

Stadsmuseet har även ett nära samarbete med Stadsholmen AB som är ett bolag som förvaltar ett stort 

antal kulturhistoriska byggnader i Gamla stan nämnde Anna- Karin Ericsson på Stadsmuseet. Enligt 

henne bidrar detta samarbete till att risken reduceras för att byggnader med ett kulturhistoriskt värde 

förvanskas.
81

  

Samtliga av de institutionella aktörerna tillfrågades om hur de upplever att samarbete/samverkan 

fungerar mellan dem och deras respektive samverkan/samarbetsparter. Därtill ställdes frågan om de 

upplever att det kan existera/ uppstår spänningar mellan aktörer verksamma inom kulturmiljövården 

och turismindustrin. Samtliga svarade att samarbetet alternativ samverkan fungerar bra. RAÄ:s  

respondent uppgav att det skulle kunna uppstå målkonflikter, men att de inte ser några sådana fall när 

det gäller Gamla stan
82

. Maria Malmlöf på Länsstyrelsen nämnde att det alltid finns något som kan 

göras bättre för att samordning och samarbeten ska kunna fungera bättre mellan turismindustrin och 

myndigheter verksamma inom kulturmiljövården. Enligt henne finns inget behov för några sådana 

åtgärder i dagsläget. 
83

Anna-Karin på Stockholm Stadsmuseum, sade att de konflikter som kan uppstå 

enligt dem, är när fastighetsägare och butiks/ restaurangägare vill göra förändringar som inte är 

förenliga med byggnadernas och områdets kulturhistoriska värden.
84
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4.2.2 Turismaktörer 

Här har följande aktörer intervjuats; Nobelmuseet, Kungliga slottet, Livrustkammaren, Stockholm 

Ghost Walk och Stockholmsvandringar. Den första frågan som ställdes gällde vad som enlig dem 

krävs för att ett samarbete eller samverkan skall fungera och vara hållbart; 

 

- ”Att man inser den ömsesidiga nyttan med samarbetet, att vara lyhörd och försöka 

förstå de andra parternas perspektiv”. 
85

 

 

- ”Öppenhet, en vilja att se till andras behov, arenor för nätverkande som stärker vi-

känslan i Stockholm”.
86

 

-  

- ”Ett ömsesidigt givande och tagande”. 
87

 

 

- ”Ömsesidigt förtroende och dra åt samma håll”.
88

 

 

- ”Ett välfungerande samarbete/samverkan överhuvudtaget bygger på ömsesidig respekt 

och förståelse samt uppbackning och glädje åt andras framgång såväl som sin egen. Man 

lyssnar också på varandras idéer och tankar samt hjälper varandra i svåra situationer” .
89

 

 

Därefter fick samtliga svarspersoner frågan om de samarbetar eller samverkar med andra turistföretag, 

organisationer och institutionella aktörer i Gamla stan, och vad det går ut på. Vår intervjuperson på 

Nobelmuseet nämnde att de samarbetar eller samverkar med alla möjliga instanser, fast till störst del 

har de ett nära och aktivt samarbete med de andra museerna i Gamla stan. Enligt Nobelmuseet finns 

det många organiseringar av samarbeten som sker mellan olika aktörer i Gamla stan och därtill även 

ett oändligt antal samarbetsformer som sker mellan museerna. Vidare samarbetar Nobelmuseet med 

Stockholm stad, Utbildnings- och Kulturdepartement, Stockholm Visitors board, Visit Sweden, 

Stockholms auktoriserade guider, många hotell i Stockholm, vandrarhem, sponsorer, kartutgivare, 

rederier, tur- operatörer, eventarangörer, konferensarrangörer och affärsidkare verksamma i Gamla 

stan. 
90
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Samarbetet med dessa kan innebära allt ifrån mottagande av internationella journalister till 

annonsering via foldrar på turistcentret.
91

 Nobelmuseets samarbetar även med Handelsbanken, 

Stockholm stad och Utbildnings- och Kulturdepartementet. Där samarbetet går ut på att museet får en 

del av sina finansiella medel till verksamheten från dessa parter. De är beroende av dessa sponsorer då 

de är ett privatmuseum. Respondenten på Nobelmuseet framlägger att det gäller att hitta nyttan av 

varandra och hur man kan hitta en win-win situation som är gynnande för båda parterna i ett 

samarbete/samverkan.
92

 

 

Vår kontaktperson på Kungliga slottet nämnde att de främst samarbetar/samverkar med Statens 

Fastighetsverk (som förvaltar byggnaderna på slottet), Stockholm Visitors Board, Visit Sweden, 

Strömma, Best City Booking, Stockholms Auktoriserade Guider och Livrustkammaren. Kungliga 

slottets samarbete med Stockholm Visitors Board, Visit Sweden, Strömma, Best City Booking och 

Stockholms Auktoriserade Guider handlar främst om paketering av besöksmål, värdekort samt extern 

guideverksamhet. Slottets samarbete med Livrustkammaren går framförallt ut på samarbetet kring 

evenemanget Öppet slott på nationaldagen. Livrustkammarens kontaktperson informerade oss om att 

de samarbetar med Stockholm Visitors Board, Stockholms Auktoriserade Guider, Stockholm à la 

carte, Svenskt kulturarv, Tallink, NJ-travel och Kungliga slottet. Samarbetet med Stockholms Visitors 

Board går ut på att Livrustkammaren har sina flyers i deras publika lokaler.  

 

Övriga samarbeten fungerar som kanaler där Livrustkammaren kan sprida information om sin 

verksamhet.
93

 Stockholm Ghost Walk som är ett guidebolag som specialiserar sig på spök- och 

historievandringar som tema, nämnde att de samarbetar med upplevelseföretag, eventbolag, hotell, 

turistbyråer. Samarbetet med upplevelseföretagen går ut på att dessa företag säljer Stockholm Ghost 

Walks produkter/tjänster. Samtidigt samarbetar/samverkar företaget med lokala aktörer på plats i 

Gamla stan, vilket innefattar fem restauranger i området. Dessa är Gondolen, Källaren Movitz, Den 

Gyldene Freden, Stortorgskällaren och Von der Linderska Valvet. Till dessa restauranger tar 

Stockholm Ghost Walk sina kunder, när dessa bokat ett middagspaket (spökmiddag). 

Stockholmsvandringar säger att eftersom de är ett litet företag samarbetar de endast med ett fåtal 

företag. De företag som köper deras tjänster är Bike Sweden, Upplev mer samt Larssons resor. De har 

vid vissa tillfällen även kontakt med ett par butiker i Gamla Stan: Drakenberg Sjölin, Magnani och 

Georg Sörmans dit de tar sina kunder.
94

 

 

Samtliga aktörer tillfrågades om hur de upplever att samarbete eller samverkan fungerar mellan dem, 

institutionella aktörer och deras respektive samarbetsparter. Nobelmuseet ansåg att de har ett gott 

samarbete med sina partners och en god relation till andra turismaktörer verksamma i Gamla stan.
95

 

Kungliga slottet ser inga större problem i sina samarbeten eller samverkan. Slottets kontaktperson 

uppgav att det alltid blir diskussioner om ersättningsnivåer och annat när nya avtal skall tecknas, men 

att samtliga samarbetsparter brukar komma överens eftersom alla gynnas av samarbeten.
96
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Även Stockholmsvandringar, Stockholm Ghost Walk och Livrustkammaren anser att samarbetet 

fungerar bra mellan dem och deras respektive samarbetsparter. Därtill framgick det att samtliga av de 

intervjuade turismaktörerna ansåg sig ha en god relation till de intervjuade institutionella aktörerna 

verksamma inom kulturmiljövården. 
97

 

Därefter ställdes frågan om de upplever att det kan existera/ uppstå spänningar mellan dem och andra 

turismaktörer. Till detta ställde vi även frågan om de upplever att det kan existera/ uppstå spänningar 

mellan aktörer verksamma inom kulturmiljövården och turismindustrin. Nobelmuseets respondent 

upplever inte att det existerar några direkta konflikter mellan dem och andra turismaktörer i område. 

Därtill ansåg respondenten att de inte upplever att det finns någon större konkurrans mellan dem och 

de andra museerna i Gamla stan. Förklaringen ligger enligt henne i att samtliga museer i området 

håller på med vitt skilda ämnesområden, vilket därmed minskar risken för konkurrans. Vidare anser 

Nobelmuseet att de inte heller finns några direkta konflikter mellan dem och myndigheter inom 

kulturmiljövården. Anledningen till att det inte finns några direkta konflikter, förklaras enligt 

respondenten med att, om man som deras museum ligger i en kulturminnesbyggnad så är man 

medveten om vad det är för regler man skall förhålla sig efter. Detta innebär att museet hela tiden 

måste föra en dialog med kulturmiljövården gällande allt som rör sådana ärenden. 

Vidare sade respondenten att om kulturmiljövården säger nej till något de vill genomföra, så gäller det 

att respektera beslutet och hitta en annan lösning som fungerar enligt överenskommelse.
98

 Enligt 

Kungliga slottet upplevs inte några strukturella konflikter existera varken mellan dem och andra 

turismaktörer och institutionella aktörer inom kulturmiljövården. Respondenten menar att detta 

möjligen främst beror på att alla samarbetsparter inser den ömsesidiga nyttan med att få samarbetet att 

fungera. Därtill sade respondenten på Kungliga slottet följande gällande konfliktlösheten:
 99

 

-” Alla är medvetna om att samarbeten och samverkan gynnar besöksnäringen”
100

  

 

Vidare nämnde slottets respondent att det ibland upplever att det kan uppstå spänningar mellan deras 

egna guider och andra turismaktörer när det gäller frågan om konkurrans. Detta sker enligt 

respondenten när det är högsäsong. Under dessa perioder konkurrerar slottets egna guider med externa 

guider om såväl ljud- som golvutrymmet. Det är vid sådana tillfällen som irritation och missnöje kan 

uppstå mellan konkurrenterna påpekar respondenten.
101

 Dock har Stockholmsvandringar inte märkt av 

några kännbara konflikter.
102

 Livrustkammaren upplevde inte heller att några som helst spänningar 

existerar mellan dem och andra turismaktörer, eller myndigheter verksamma inom kulturmiljövården. 

Då exempelvis samarbetet med Auktoriserade Stockholmsguider är knytet till kostsamma avtal så 

gäller det att lösa eventuella konflikter för båda parters skull.  

                                                 
97

 Mailintervju Stockholm Ghost Walk, Peter Segelström 17/4-2012, Intervju Nobelmuseet, Perina Stjärnlöf 

24/4-2012, Mailintervju Kungliga Slottet, Margareta Nisser-Dalman 17/4 – 2012, Mailintervju 

Stockholmsvandringar, Jessica Thorell 17/4 – 2012, Mailintervju Livrustkammaren, Margareta Berglund-

Hamngren 26/4 – 2012. 

98
 Intervju Nobelmuseet, Perina Stjärnlöf 24/4-2012 

99
 Mailintervju Kungliga Slottet, Margareta Nisser-Dalman 17/4 - 2012 

100
 Mailintervju Kungliga Slottet, Margareta Nisser-Dalman 17/4 - 2012 

101
 Mailintervju Kungliga Slottet, Margareta Nisser-Dalman 17/4 - 2012 

102
 Mailintervju Stockholmsvandringar, Jessica Thorell 17/4 – 2012 



29 

 

Respondenten på Livrustkammaren sade att det ligger i deras intresse, att ha samt upprätthålla en god 

relation med andra turismaktörer i området. Detta eftersom det gynnar såväl deras verksamhet som 

andra turismaktörer verksamma i Gamla stan. 
103

  

 

4.3  Planering och anpassning 

Till detta avsnitt har samma respondenter intervjuats som i det tidigare temat. Här tillkom även 

respondenter från Trafikkontoret. Den första frågan som ställdes var främst till turismaktörerna. 

Frågan gällde om det finns ett intresse hos turismaktörer att genomföra nya turismprojekt i Gamla stan 

samt vad som kan stå i vägen för sådana projekt. Nobelmuseet sade att det absolut finns ett starkt 

intresse hos turismaktörer att genomföra nya turismprojekt i området. Respondenten uppgav att 

anledningar till detta ligger i att platsen är centralt beläggen och att det är ett attraktivt område utifrån 

sin kulturhistoriska synvinkel. Vidare nämnde respondenten bland annat att ett tecken på detta är att 

Turismcentret i Stockholm expanderar och öppnar en sektion i Gamla stan inför sommaren.
104

Hinder 

som kan förekomma för sådana turistprojekt är exempelvis kulturskyddsregler som exempelvis 

tillstånd; gällande 

 Innehåll - vad som är tillåtet/inte tillåtet att sätta upp 

 Plats - hur pass stora event man kan ha, exempelvis på Stor torget  

 Tid - hur länge eventet får pågå 

 Yta - det rör sig mycket folk/turister så man kan inte göra vad som helst
105

 

Livrustkammaren nämnde att det finns ett intresse att genomföra nya turismprojekt, och att de för 

tillfället satsar sina resurser på den ökade ryska turismen.
106

. Guideföretaget Stockholm Ghost Walk 

uppgav att det alltid finns ett intresse för nya turismprojekt bland turismaktörer, men att de personligen 

inte planerar att genomföra några nya projekt.
107

 Kungliga slottet gav ett likartat svar som Stockholm 

Ghost Walk. Inte heller Stockholmsvandringar har något direkt intresse av att starta nya projekt, dock 

nämner de att det är många butiker som vill att de ska ta med sig sina gäster dit när de guidar. Vidare 

nämnde respondenten att de inte känner till om det finns ett intresse bland andra aktörer att genomföra 

nya turismprojekt i området.
108

 

 

Därefter ställdes frågan om hur kulturskyddet/kulturmärkningen påverkar turismverksamheter när det 

gäller anpassnings och planerings aspekter. Detta berörde saker som exempelvis öppettider, 

framkomlighet etcetera. Stadsmuseet nämnde att det främsta bekymret för dem samt många andra 

verksamheter som är aktiva i Gamla stan är att tillgänglighetsaspekten kan vara ett problem. Enligt 

informanten syftade hon här främst på att det är otillåtet att köra in med turistbussar i Gamla Stan, 

vilket hon menar kanske innebär en inskränkning för turismen.  
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Vidare uppgav informanten att för att biltransport och tillfällig parkering krävs ett godkännande och 

tillstånd från enheter som Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stadsbyggnadskontor och 

Stockholms trafikkontor.
109

  

Nobelmuseet nämner att det som begränsar antalet turister i deras verksamhet är brandföreskrifter över 

hur många personer som är tillåtna i deras lokaler. Däremot nämnde museets respondent att de 

behöver planera sina aktiviteter (tjänster/turistiska aktiviteter) på ett specifikt sätt när de är baserade i 

en kulturskyddad stadskärna.
110

 Det museet har erfarat är restriktioner för utomhusreklam. Exempelvis 

så tillåts inte banderoller uppsatta utomhus på fasaden då det påverkar miljön och den kulturhistoriska 

atmosfären utomhus, dessa har då satts upp inomhus istället. Ett exempel gällande detta var när museet 

var tvunget att ta ner sina reklambanderoller som var uppsatta utomhus, då det betraktades vara 

opassande att ha dem hängandes på fasaden. 
111

 I det stora hela ansåg Nobelmuseet att 

kulturmärkningen/kulturskyddet inte har någon större inverkan på deras verksamhet.
112

 

 

Livrustkammaren uppger att de inte är beroende av att planera sina aktiviteter på något specifikt sätt 

pågrund av kulturskyddet, främst eftersom transportfrågorna inte berör dem då deras gäster sällan 

kommer med buss.
113

 Stockholm Ghost Walk ser inte att kulturskyddet påverkar deras verksamhet på 

något sätt.
114

 Stockholmsvandringar gav ett likstämmigt svar. Dock framlade respondenten att 

aktiviteterna måste planeras på ett sätt så att lokalbefolkningen inte störs, samt att man tänker på att 

inte skräpa ner och därtill hålla sig borta från Västerlånggatan under högsäsong. 
115

  

 

Kungliga slottet resonemang kring detta var att kulturskyddade byggnader alltid har sina 

begränsningar, speciellt gällande tillgänglighet och handikappsanpassning. Samtidigt har historiken 

och arkitekturen en dragningskraft som bidrar till att lyfta samlingarna och locka besökare påpekade 

respondenten. I kombination med en levande verksamhet blir byggnaderna mycket attraktiva. I Slottets 

fall finns även annat som begränsar, bl. a att byggnaden är ett skyddsobjekt och att öppethållandet 

styrs av Konungens representation. 

Konsekvenser som kan uppstå är att verksamheten får anpassa sig efter förutsättningarna. Detta på 

grund av att Slottet är en levande arbetsplats samtidigt som det är ett besöksmål.
116

 Vidare anmärker 

slottets respondent att ett stort problem de har är trafiken och var bussarna skall kunna stå parkerade i 

väntan på besökarna. För att kunna lösa problemet, för slottet diskussioner med polisen och 

Stockholms stad om busskaoset på Slottsbacken.
117

  Motortrafiken är förbjuden mellan 11.00–06.00 i 

de inre delarna av den gamla stadskärnan.  
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Annars är biltrafik tillåtet på Gamla stans gator fram till kl.11.00, för att varuleveranser till butiker och 

restauranger kan göras sade informanten. 
118

 Enligt Trafikkontoret är den största problemdiskussion 

angående trafikfrågor i Gamla stan i relation till turismen den om turistbussarna vid Slottsbacken. 

Respondenter nämner att de anser att situationen är optimal, på grund av att bussarna endast har 

tillåtelse att släppa av och hämta upp turister. Trafikkontoret resonerar att det är viktigt att skapa plats 

kring Slottet och även längre in mot kärnan i Gamla stan. Vidare framlägger respondenterna att det i 

övrigt finns etablerade parkeringsplatser för turistbussar längs Slottskajen och Skeppsbron. Vid 

Skeppsbron finns även parkeringsplatser för sightseeingbussar som Hop-on Hop-off, dessa sätter 

ibland upp egna stolpar och parkerar gärna länge för att locka till sig kunder nämner Trafikkontorets 

respondenter. Enligt Trafikkontoret kan detta leda till en konfliktsituation eftersom ingen ansvarar för 

deras uppsättning av hållplatsstolpar.
119

  

Enligt intervjupersonerna på Trafikkontoret har det förekommit organisationer i Gamla stan som velat 

förändra och bygga om för att underlätta tillgängligheten till deras lokaler – ett exempel är 

barnmorskemottagningen på Johannesgränd. Detta stred dock mot Gamla stans kulturskydd och fick 

därför ett blankt nej. Ett annat exempel är museet Forum för levande historia, som byggde en ny 

handikappshiss. Den fick tas bort i takt med att all fordonstrafik på Stora Nygatan, (där museet ligger) 

förbjöds.
120

 Trafikkontoret uppgav att det finns ett intresse för att minska antalet bilar som passerar 

Gamla stan, och denna fråga kan återkomma i och med det nya Slussen-projektet. Enligt 

respondenterna anordnas efter varje turistsäsong ett möte mellan Trafikkontoret och guideföreningar, 

där det diskuteras för- och nackdelar med säsongen. Poängen med detta möte är att kunna förbättra och 

åtgärda olika aspekter inför nästa säsong.
121

 Här får de olika parterna möjlighet att yttra sig om deras 

värderingar och möjliga förbättringsområden sade respondenterna. 

 

Därefter ställdes frågan vad som kan ha en negativ samt positiv effekt på turismen och den 

kulturhistoriska platsen Gamla stan, och om kulturskyddet/kulturmärkningen påverkar turismen 

negativt/ positivt. Enligt RAÄ kan negativa effekter vara slitage på den kulturhistoriska platsen. Det 

kan enligt respondenten på RAÄ undvikas genom att styra turisternas bruk av miljöerna, rumsligt och i 

tid. Vidare påpekar RAÄ att Gamla stan skulle kunna upplevas mindre attraktiv för turister om t ex 

näringsidkares skyltar alternativt klimatanpassade fönster eller dylikt, vilket gör att miljöerna 

förändras. Luftföroreningar, översvämningar och andra konsekvenser av klimatförändringar skulle 

kunna påverka turismen negativt genom att miljöerna förvanskas. Respondenten Åsa Hofring på RAÄ 

menar att det är pågrund av denna anledning som ett fungerande samarbete mellan dem och andra 

myndigheter är nödvändig. Där parterna gemensamt arbetar för en hållbar turism och där hänsyn tas 

till miljöpåverkan. 
122

  

Positiva effekter av turismen är att miljöerna används och upplevs uppgav RAÄ:s  respondent. Enligt 

den tillfrågade på RAÄ är kulturskyddet/kulturmärkningen i många fall en förutsättning för en hållbar 

turism. Eftersom det borgar för att i viss mening bidra till attraktiva besöksmål. 
123
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Maria Malmlöf på Länsstyrelsen menar på att kulturskydd är en positiv faktor i besökssammanhang.
124

 

När det gäller Gamla stan som exempel anser de att den ökade ”krims-krams”-försäljningen kan dra 

ner Gamla stans attraktivitet.
125

 

 

Anna- Karin Ericsson på Stockholms Stadsmuseum svarade följande på frågan gällande negativa 

effekter på turism och den kulturhistoriska platsen: När ett bygglov ges som avviker från Stadsmuseets 

råd kan det leda till att byggnaden tar skada, och därtill att fasaden förlorar sin unika karaktär. Det 

finns situationer då hyresgäster ges tillstånd att bedriva verksamheter i lokaler, som utifrån en 

kulturhistorisk synpunkt inte är anpassade eller lämpade för känsliga kulturhistoriska miljö. Anna-

Karin Ericsson framlade att det kan ha en negativ inverkan på såväl gatumiljöerna och de 

kulturhistoriska värdena. 
126

Därtill när en eller ett flertal opassande verksamheter, som inte är lämpade 

för en sådan miljö bedrivs inom ett och samma område, kan resultatet bli att turisterna inte uppfattar 

platsen som autentisk. På så vis kan platsen attraktionsvärde påverkas negativt och turismen ta skada, 

påpekade Anna-Karin. Hon anser att risken för att den kulturhistoriska platsen skall drabbas av 

överexploatering inom den snara framtiden, är ytterst liten.
127

  

Stadsmuseet anser att kulturmärkningen/kulturskyddet har en positiv inverkan i den meningen att 

Gamla Stan är ett välbevarat turistmål.  Det skulle inte vara lika attraktivt om de kulturhistoriska 

värdena inte hade värnats, sade Anna-Karin Ericsson.
128

 Därefter ställdes samma fråga till 

turismaktörerna om de upplever att kulturskyddet/kulturmärkningen påverkar turismen negativt/ 

positivt. Nobelmuseet såg endast positiva effekter av kulturskyddet/ kulturmärkningen. Därtill ansåg 

de att kulturskyddet/kulturmärkningen gör att det blir mer intressant att besöka området, samt att det 

bidrar till att fler turister väljer att besöka Gamla stan.
129

 Kungliga slottet hade en liknande åsikt. De 

ansåg att det är kulturskyddet/ kulturmärkningen som bidrar till att platsens attraktionskraft 

upprätthålls, då det är de historiska byggnader och arkitekturen som är självaste dragningskraften med 

Gamla stan.
130

 Även Livrustkammaren, Stockholm Ghost Walk och Stockholmsvandringar såg endast 

positivt på kulturskyddet/ kulturmärkningens syfte och effekter på turismen och Gamla stan.
131

 

Slutligen ställdes frågan om hur de ser på Gamla stans turismutveckling och därtill om de anser att 

turismen i framtida kommer behöva begränsas för att skydda det k-märkta kulturreservatet. 

Riksantikvarieämbetet sade att förutsättningen för en hållbar besöksnäring och en fortsatt 

turismutveckling ser goda ut. Respondenten uppgav att det är platsens läge samt de historier och 

berättelser som är knutna till platsen som kommer bidra till att turismen kommer att fortsätta att 

växa.
132
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Länsstyrelsen ser positivt på Gamla stans turismutveckling, vidare uppgav de att platsen har kapacitet 

att ta emot fler besökare än vad det är i dagsläget.
133

 Stockholms stadsmuseum sade att turismen 

kommer att öka, men att det måste öka ”varsamt”.
134

  

Nobelmuseet ser inte att turismen kommer behöva begränsas, utan att den har möjlighet att utvecklas 

och expandera. Då turismen i Gamla stan till stor del är säsongsbetonad samt att mängden av turister 

som besöker Gamla stan och Stockholm pendlar från år till år, så anses inte turismen behöva begränsas 

menar respondenten.
135

 Respondenten på Kungliga slottet tror starkt på att Gamla stan även i 

framtiden kommer att fortsätta vara en turismmagnet. Enligt respondenten kommer Slottet som 

historisk byggnad och levande arbetsplats fortsätta att locka turister till området.
136

Även Stockholm 

Ghost Walk ser ljust på Gamla stans framtid som besöksmål och dess turismutveckling.
137

 

Respondenten på Stockholmsvandringar ser sig tro att framtiden för turismen i Gamla stan bör vara 

fortsatt god. Dock kan en del problem uppstå för guideföretagen som t.ex., att turisterna allt mer 

efterfrågar andra områden som t.ex. Södermalm och Djurgården påpekade respondenten. 
138
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5.  Analys 

 

5.1 Samarbete/ samverkan 

 

I undersökningen framgick det att tre utav fyra aktörer från institutionell verksamhet indirekt 

samverkade eller samarbetade med turismaktörer i Gamla stan. De institutionella aktörerna 

verksamma i Gamla stan samarbetade eller samverkade främst med aktörer inom samma sektor. 

Samarbetet och samverkan mellan dessa aktörer verksamma inom den institutionella enheten gick 

främst ut på att gemensamt i sitt arbete värna om samt skydda kulturmiljön.  

 

Det samarbete alternativt den samverkan som försiggick mellan dessa aktörer gällde bland annat 

detaljplansärenden och tillsynsärenden etc. Utav samtliga intervjuade aktörer var det de tre aktörerna 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Länsstyrelsen i Stockholm och Stadsmuseet som arbetar med 

kulturmiljövård och det var främst dem som visade sig samverka med varandra bland samtliga av 

aktörerna inom den institutionella enheten. Vi författare tog hjälp av Jonas Grundbergs rapport- 

Kulturmiljövård och turism i Danmark, Skottland och Sverige- en jämförelse för att kunna ge en 

närmare beskrivning på hur organiseringen inom kulturmiljövården är uppbyggd samt gällande vad 

samverkan/samarbetet mellan de ovannämnda aktörerna visade sig gå ut på.  

 

Utifrån den information som framkom i studien gällande vad samverkan/samarbete mellan de 

intervjuade kulturmiljöaktörerna inom den institutionella enheten gick ut på så visade undersökningen 

på följande punkter. De som lägger agendan för hur den svenska kulturpolitiken och därav 

kulturmiljövården skall bedrivas, bestäms utav Kulturdepartementet som har Kulturrådet som 

ansvarsmyndighet under sig. 

  

Därefter kommer RAÄ som har det centrala ansvaret när det gäller bevarandemål och 

kulturarvsområdet och vars främsta uppdrag går ut på att vara övergripande expertorgan för landets 

kulturmiljöverksamhet.
139

  De svarar därtill för kulturmiljövårdens samarbete/samverkan med övrig 

förvaltningsverksamhet, där de bedriver det övergripande utvecklingsarbetet för sektorn och bevakar 

dess intressen. 
140

 De är även det organ som fattar beslut om riksintressen. Länsstyrelsen har i sin tur 

det legala ansvaret för övervakningen och tillsynen av fornminnes-, kulturminneslagen och 

byggnadsminneslagen. Därtill har de det övergripande ansvaret för bevakning i länet med ansvaret att 

hantera förändring, vård och underhåll av kulturarv och kulturmiljöer. Detta arbete innefattar även att 

integrera kulturmiljöarbetet med övrig regional samhällsplanering, för att på så vis se till att 

kulturmiljön värnas inom den kommunala fysiska planeringen.
141

 

 

I detta samverkansarbete är det museerna som står för kunskapsspridning. Stadsmuseet uppdrag i detta 

samverkansarbete inbegriper samordning av kulturhistorisk klassificering, där de samverkar med 

Länsstyrelsen avseende byggnadsminnens skyddande enlig Kulturminneslagen.
142
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Studien visade att Stadsmuseet utför detta samverkansuppdrag genom att sprida kunskap och 

informera allmänheten och fastighetsägare i Gamla stan gällande byggnadsvårds rådgivning, bygglov 

och detaljplanering.
143

 

 

Vidare visade undersökningen på att alla av de intervjuade aktörerna från den institutionella enheten 

upplevde att de hade ett fungerande samarbete/samverkan mellan varandra samt mellan sina respektive 

samarbetspartner. Utifrån författarna More och Weilers perspektiv kan detta uppfattas som någonting 

positivt då det kan bidra till hållbar turism, samt främja bevarandet och skyddandet av kulturhistoriska 

arv och byggnader. Dessa författare menar på att samarbete och partnerskap kan bidra till att öka 

flödet av resurser för att bland annat hantera kulturskyddsområden.
144

 Vidare framlägger de att 

samarbete och partnerkap bidrar till att öka möjligheterna för hållbarhet och turism.
145

 Därtill menar de 

på att partnerskap och samarbeten även kan höja graden av initiativ för bevarandet av kulturskyddade 

miljöer, förnyelse samt främja beslutsfattande och lösningar på exempelvis konflikter som kan 

uppstå.
146

 I undersökningen framgick det att turismaktörerna aktiva i Gamla stan ansåg att 

samarbetet/samverkan mellan dem och andra turismaktörer verksamma i området fungerade väl. 

 

Större delen av de intervjuade turismaktörerna visade sig främst samarbeta eller samverka med 

turismrelaterade företag verksamma utanför Gamla stan. De turismaktörer som främst visade sig 

samarbeta/samverka med andra lokala turismaktörer var museerna samt Stockholmsvandringar och 

Stockholm Ghost Walk. Fyra av de fem intervjuade aktörerna samarbetade med Stockholm Visitors 

board gällande marknadsföring och paketering av besöksmålet.  

 

Därtill samarbetade alla dessa fyra aktörer även med andra bolag gällande paketering och försäljning 

av deras aktiviteter som exempelvis upplevelseprodukter. De turismaktörer som bedrev en mindre 

verksamhet i området visade sig ha en gemensam nämnare, vilket var att de samarbetade med hotell 

och vandrarhem i och utanför Gamla stan gällande marknadsföring av deras produkter och tjänster. Vi 

tolkade det så då det var de mindre turismverksamheterna som uppgav att de samarbetade med hotell 

och vandrarhem. Dessa var Livrustkammaren, Stockholm Ghost Walk, Stockholmsvandringar och 

Nobel museet. Museerna visade sig i huvudsak samarbeta med externa guidebolag som exempelvis 

Stockholms Auktoriserade guider. Vidare framkom det att om man var en liten turismaktör så kunde 

det vara så att man inte samarbetade/samverkade med så många. Vi tolkar att detta möjligtvis kan bero 

på att man som liten enskild aktör saknar resurser i form av tid och ekonomiska medel för att ha en 

möjlighet att kunna samarbeta eller samverka med fler turismaktörer. 

 

- ”Då vi är ett mycket litet företag samarbetar vi inte med så många andra”.
147

  

Därtill visade studien på att inga konflikter existerade mellan aktörer från institutionell och 

turismverksamhet. I undersökningen uppmättes inga konflikter eller spänningar existera i relationen 

mellan aktörer verksamma inom turismnäringen.  
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Vi som författare försökte få en uppfattning om det fanns faktorer, som möjligen kunde ge oss en 

förståelse för varför inga tydliga konflikter och spänningar framgick i undersökningen mellan de 

intervjuade turismaktörerna. Något som bland annat framkom var att turismaktörerna till störst del höll 

på med skilda aktiviteter alternativt att de utbud de erbjöd sina besökare skilde sig åt från aktör till 

aktör. Därtill framgick ytterligare en möjlig förklaring till varför det inte uppges ha förekommit några 

tydliga spänningar och konflikter mellan de intervjuade turismaktörerna. Det framkom bland annat 

genom att en del av dessa turismaktörer anmärkte att det låg i såväl deras samt de öviga 

turismaktörernas intresse, att upprätthålla en god relation med andra turismaktörer verksamma i 

området, då det enligt dem gynnade såväl den egna verksamheten, konkurrenten samt hela 

turismnäringen i området. 

 

-” Alla är medvetna om att samarbeten gynnar besöksnäringen.”
148

   

 

Därmed tolkade vi det som att dessa två framgående mönster möjligen kan ge en förståelse till varför 

de intervjuade turismaktörerna upplevde att det inte förekom några direkta spänningar och konflikter 

sinsemellan dem. Fastän det utifrån resultatet inte tycktes föreligga några direkta 

samarbeten/samverkan emellan de två enheterna turism och institutionell verksamhet i Gamla stan, 

visade resultatet på att självaste relationen mellan dessa enheter var god. Därtill indikerade resultatet 

på att det inte förekom några tydliga konflikter mellan de två enheterna.  Dock kan anmärkas att det i 

ett visst avseende framkom att det ibland kunde förekomma indikationer på konflikter mellan 

kulturmiljövården och fastighetsägare i Gamla stan. Resultatet påvisade att dessa konflikter gällde när 

förändringar gjordes som inte var förenliga med byggnadernas och områdets kulturhistoriska värden. 

 

 I studien framkom några viktiga punkter som möjligen kunde definiera alternativt belysa anledningar 

till varför det förelåg en god relation mellan aktörer verksam inom institutionell och turism 

verksamhet. Dessa punkter var följande: vetskapen om samt förståelsen för att man som turismaktör 

var verksam inom ett kulturskyddat område, alternativt bedrev sin verksamhet i en kulturmärkt 

byggnad, och därmed per automatik var tvungen att anpassa sig efter de regler och beslut som var 

uppsatta för att skydda området och dess byggnader.  

 

Därtill framgick det att turismaktörerna främst de som hade sin verksamhet i en kulturmärkt byggnad 

var klart medvetna och hade kunskap om vad man fick och vad man inte fick göra när denne bedrev 

sin verksamhet i en kulturmärkt byggnad. Vidare visade det sig att museerna verksamma i en 

kulturskyddad byggnad konstant förde en dialog med kulturmiljövården. Vi som författare tolkade 

detta som att genom kunskap, och genom en medvetenhet och respekt att man som turismaktör är 

verksam inom ett kulturskyddat område inser vikten av att förhålla sig till de regler och beslut som 

råder i området. Detta då man inser att det kan gynnar både den egna verksamheten och turismen i 

området. Därtill tolkar vi som författare, att ett sådant handlande som inbegriper en visad respekt 

gentemot kulturskyddet, och en aktivt förd dialog med kulturmiljövården bidrar till att underlätta det 

för turismaktörerna att upprätthålla en god relation till de institutionella aktörerna. 

- ” Om man som vårt museum ligger i en kulturminnesbyggnad så vet man vad man skall förhålla sig 

efter. Detta innebär att museet hela tiden måste föra en dialog med kulturmiljövården gällande 

ärenden kopplade till kulturmiljövård”.
149
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- ”Om kulturmiljövården säger nej till något vi vill genomföra, så gäller det att respektera beslutet och 

hitta en annan lösning som fungerar enligt överenskommelse”. 
150

   

 

De egenskaper som visade sig vara mest framträdande gällande vad för förutsättningar som enligt de 

deltagande aktörerna behövdes för att ett samarbete skulle vara fungerande och hållbart vara följande; 

 

 att parterna hade gemensamma målsättningar 

 att samtliga parter hade ett lösningsorienterat arbetssätt 

 att man hade respekt för varandras roller och kompetens 

  att man lyssnade och visade förståelse för varandras idéer samt satte sig in i den andra 

partnerns perspektiv 

  såg den ömsesidiga nyttan med samarbetet/samverkan 

  en öppenhet för nya idéer 

 Tillit till samarbetsparten  

 

5.2 Anpassning och planering 

 

Studien visade på att turismen och verksamheter aktiva inom turismnäringen i området i sin helhet inte 

upplevde alternativt kände att kulturskyddet påverkade deras verksamhet och de aktiviteter de bedrev 

så avsevärt mycket att det upplevdes som ett problem. Fastän det visade sig vara så att de inte direkt 

upplevde att deras verksamheter alternativt de aktiviteter de bedrev påverkades av 

kulturskyddet/kulturmärkningen i så hög utsträckning att det upplevdes som ett problem, framkom det 

även en viss motstridig information. Denna information visade på att det hade förekommit situationer 

där turismen påverkades av kulturskyddet/kulturmärkningen. Ett exempel på en sådan incident var när 

ett museum (Nobelmuseet) var tvunget att ta ner sina reklambanderoller som var uppsatta utomhus, då 

det betraktades vara opassande eftersom det ansågs påverkar miljön och den kulturhistoriska 

atmosfären utomhus. 
151

  

 

I studien uppmärksammades det aspekter som antydde att turismen i området behövde anpassas och 

planeras utefter kulturskyddet/kulturmärkningens rådande regler i syfte att skydda kulturmiljön. Det 

framkom bland annat att behöriga myndigheter vidtagit åtgärder för att skydda samt minska 

exempelvis slitage på känsliga byggnader som främst uppkommer genom luftföroreningar. Det som 

bland annat har gjorts är att motortrafiken har begränsats i området, vilket har gjorts genom att 

förbjuda den motordrivna trafiken i de inre delarna av den gamla stadskärnan under de mest hektiska 

delarna av dygnet. Däremot kom det sig att billtrafiken i övrigt var tillåten fram tills kl.11 så att 

varuleveranser till butiker och restauranger kan göras.  

 

Vi som författare tolkar detta som någonting positivt för turismen i området, då det möjligen bidrar till 

att det blir säkrare för fotgängande turister och guider att ta sig runt i Gamla stan. En del av 

turismaktörerna i studien gav respons på att de upplevde att kulturskyddet i visa avseenden påverkade 

turisterna genom: att det bland annat i visa fall kunde försvåra tillgängligheten för vissa turister att ta 
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sig till och från museer och sevärdheter, att museer inte fick tillstånd att handikappanpassa byggnader 

för att göra det tillgängligt för alla typer av besökare. Det förbud som råder gällande biltrafiken i de 

inre delarna av stadskärnan kan i vissa fall ha en negativ påverkan på de boende och butikerna samt 

restaurangerna i området när det gäller aspekter som framkomlighet.  

 

För biltransport och tillfällig parkering krävs ett godkännande och tillstånd från enheter som 

Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stadsbyggnadskontor och Stockholms trafikkontor.
152

 

Däremot visade undersökningen på att det arbete som institutionella myndigheter så som 

Trafikkontoret utför, spelar en betydande roll för turismens möjligheter i en kulturskyddad miljö som 

Gamla stan. I studien framgick det att genom att endast tillåta bussar som kommer till Slottsbacken att 

släppa av och hämta upp turister så underlättar man tillgängligheten för andra turistbussar att ta sig till 

och från platsen. Undersökningen visade även på andra situationer där myndighets aktörer i sitt arbete 

jobbade aktivt för att underlätta framkomligheten och öka turismens möjligheter i det 

kulturskyddade/kulturmärkta område. 

 

I Gamla stans fall har detta gjorts genom att etablera parkeringsplatser för turistbussar längs 

Slottskajen och Skeppsbron samt genom att begränsa motordrivna fordon, för att på så vis säkra och 

underlätta framkomligheten. I sin bok The Business of Tourism nämner Christopher Holloway att 

staten, regionala samt lokala myndigheter har en betydande roll för kontroll och vägledning av 

turismen i en stad. Vilket enligt honom kan handla om att förhindra oönskad turismutbredning i ett 

område samt att beskydda attraktioner och områden av kulturhistoriskt värde. Holloway menar på att 

staten, regionala samt lokala myndigheter har den aktiva rollen att fungera som ett hjälpredskap att 

försöka styra upp turismen, ett exempel han nämner kan vara att sätta upp förbud mot trafik, som på så 

vis kan tvinga turisterna att besöka sevärdheter, turistdestinationer till fots eller med hjälp av andra 

miljövänliga fordon för att på så vis skydda ett redan känslig och skört område.
153

  

 

Jonas Grundberg, författare till rapporten Kulturmiljövård och turism i Danmark, Skottland och 

Sverige -en jämförelse, framhåller att kultarv och kulturmiljö idag är definierade som en regional 

resurs för såväl tillväxt och utveckling i Sverige. I sin rapport framlägger han ”att en attraktiv 

kulturmiljö framhålls som en framgångsfaktor både för turism och som lokaliseringsfaktor för både 

boende och företagsetableringar. Vidare nämner han ”att i de regionala tillväxtavtalen pekas 

kulturmiljö och kulturarv ut som potentiella resurser för att utveckla en regions attraktivitet och 

kulturturism”.
154

Utifrån det Holloway och det Grundberg lyfter fram så tolkar vi som författare att det 

arbete som de institutionella aktörerna utför enskilt och gemensamma bland annat bidrar till att 

upprätthålla kulturell hållbarhet samt att det gynnar platsens attraktivitet.  

 

Där det i sin tur som vi vidare uppfattar det bidrar till att främja en hållbar turismutveckling i området. 

Genom vad studien påvisar görs detta genom att Trafikkontoret aktivt i gemenskap av andra aktörer 

inom den institutionella enheten, arbetar gentemot att bland annat minimera risker för slitage och 

förvanskning av de kulturhistoriska värdena som finns i området. Där bland annat det fungerande 

samarbetet/samverkan mellan dessa aktörer bidrar till att underlätta detta arbete. Enligt vad aktörer 

inom kulturmiljövården framlagt är det just därför ett fungerande samarbete mellan dem och andra 
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myndigheter inom institutionell verksamhet är ytters nödvändigt,
155

 där parterna gemensamt arbetar 

för en hållbar turism och där hänsyn tas till miljöpåverkan. 
156

  

 

I Hållbar utveckling -hållbar utveckling i svensk turistnäring framlägger Turismdelegationen att 

kulturell hållbarhet är betydelsefullt då den enligt dem är en förutsättning för en hållbar 

turismutveckling, bland annat eftersom platsens säregenhet och genuinitet bevaras i ett områdes 

arkitektur samt kulturarv.
157

 Här bör tilläggas att det därtill framkom att såväl de intervjuade 

turismaktörerna i viss mån bidrar med att upprätthålla platsens attraktivitet och kulturella hållbarhet. 

Som vi tolkar det görs detta genom att turismaktörerna medvetet väljer att värna om kulturarvet och 

kulturmiljön. Enligt vad studien påvisade görs detta främst genom att turismaktörerna förhåller sig till 

de uppsatta regler och beslut som är kopplade till kulturskyddet. Den främsta anledningen till varför de 

väljer att förhålla sig till kulturskyddet ligger i att den har syftet att skydda kulturarvet och 

kulturmiljön påvisar studien. Resultatet framvisar att kulturarvet och kulturmiljön är viktig att skydda 

då kulturarvet och kulturmiljön är självaste navet för att dessa aktörer skall kunna bedriva 

turismverksamhet över huvudtaget taget. 

 

-” Skyddet är i många fall en förutsättning för turism eftersom det borgar för att i viss mening bidra 

till attraktiva besöksmål.”
158

  

-” Förutsättningar för en hållbar turism ökar genom skydd”.
159

  

Majoriteten av de intervjuade aktörerna i enheterna institutionell och turismverksamhet visade sig 

förhålla sig positivt till turismen och dess framtid i området. Däremot visade det sig att majoriteten av 

de intervjuade inte hade några planer eller önskemål att starta nya turismprojekt i Gamla stan i 

dagsläget, dock framkom indikationer på att det finns ett intresse hos turismaktörer att möjligen starta 

nya turismprojekt i området i framtiden.  

 

Turismaktörer verksamma i området uppgav att det som eventuellt kunde skapa hinder för att 

exempelvis ett nytt turismprojekt kunde äga rum antingen inom eller utomhus, var tillstånd: gällande 

självaste innehållet i projektet (vad turismprojektet rörde sig om), den tid och plats det tar upp, 

samt yta och rörelse av turister.
160

 

 

Studien visade att de intervjuade aktörerna som valde att ge sin syn på Gamla stans framtida 

turismutveckling såg positivt på platsens framtida utveckling, vilket visade sig vara majoriteten av 

respondenterna.  
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Här framkom bland annat att platsen även fortsättningsvis har goda förutsättningarna för en hållbar 

besöksnäring med anledning av den väl utbyggda infrastrukturen, sitt centrala läge, samt att det är en 

kulturmiljö.
161

  

Aktörerna verksamma inom kulturmiljövården som RAÄ och Stockholms stadsmuseum ser inte att 

turismen kommer behöva begränsas i framtiden. I motsatts framgavs det istället att platsen har 

kapacitet att ta emot ett större besöksantal än vad som finns i dagsläget. Turismaktörerna visade sig 

vara av samma åsikt. Här uppgav en aktör att då turismen är säsongsbetonad och på grund av att 

besöksantalet pendlar från år till år över hur mycket turister som besöker Gamla stan så anses det vara 

en liten risk att turismen skulle behöva begränsas, eller att åtgärder skulle behöva införlivas för att 

skydda området.
162

 Fastän kulturmiljövården upplevde att platsen har kapacitet att ta emot fler 

besökare, så framlade de att en ökning bör ske i en takt som är förenlig med platsen kapacitet. 

Det syntes finnas en enad syn mellan de intervjuade turismaktörerna gällande synen på kulturskyddet 

och kulturmärkningen. Dessa aktörer framhävde att de endast såg positiva effekter av detta utifrån sin 

verksamhets syn. Här framkom att de upplevde att kulturskyddet gör att det blir mer intressant att 

besöka området, samt att det i sin tur bidrar till att fler turister väljer att besöka Gamla stan.
163

  

 

-” Det är kulturskyddet/ kulturmärkningen som bidrar till att platsens attraktionskraft upprätthålls, då 

det är de historiska byggnader och arkitekturen som är självaste dragningskraften med Gamla 

stan”.
164

  

 

Det fanns faktorer som respondenterna upplevde skulle kunna hota eller ha en negativ inverkan på 

platsens attraktionsvärde som turistmål. Det som nämndes var luftföroreningar, översvämningar och 

andra konsekvenser av klimatförändringar som kunde bidra till slitage, samt att om byggnaderna 

förvanskas så att de förlorar sin unika karaktär, vilket skulle kunna påverka platsen negativt. 
165

 Andra 

negativa effekter som kunde ha en negativ inverkan på Gamla stans attraktivitet upplevdes vara det 

ökade antalet souvenirbutiker.
166

 Enligt Stadsmuseet kan resultatet bli att turisterna inte uppfattar 

platsen som autentisk när en eller ett flertal mindre lämpliga verksamheter bedrivs i en sådan miljö där 

de inte anses vara lämpade. Turismdelegationen framlägger i sin rapport att när samhället genomför en 

alltför stor turistanpassning av stadsmiljön, i form av exempelvis butiker och restauranger, kan detta 

medföra att kulturen och platsens säregenhet går förlorad. Effekten kan därmed bli att turister och 

dagsbesökare som efterfrågar genuina miljöer möjligen väljer att avstå från att besöka platsen.
167
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6. Resultat 

 

6.1 Slutsatser 

 
Utifrån den analytiska diskussionen har tydliga mönster framkommit. I temat samarbete/samverkan 

påvisade resultatet att de institutionella aktörerna främst hade ett direkt samarbete med varandra, men 

där inget samarbete/samverkan med någon enskild turismaktör i Gamla stan förekom. De 

institutionella aktörerna är endast knutna till turismindustrin när det gäller exempelvis 

samverkansuppdrag som till störst del dirigeras och leds av regeringen. Här bör tilläggas att detta 

samverkansuppdrag inte pågår mellan institutionella aktörer och turismaktörer i Gamla stan utan på ett 

regionalt plan.  

 

Samarbetet eller samverkan mellan aktörer verksamma inom den institutionella sektorn och deras 

samarbeten och samverkan med andra institutionella aktörer rör främst samarbetes och 

samverkansfrågor så som skyddande av byggnadsminnen, bygglov, ärenden gällande gatumark, 

detaljplansärenden samt tillsynsärenden. I och med att resultatet visade på att det inte existerade något 

direkt samarbete/samverkan mellan någon enskild institutionell aktör och turismaktör, kunde inte 

frågan besvaras gällande hur myndigheter (institutionella aktörer), samt turistaktörer samarbetar eller 

samverkar i Gamla stan, samt gällande frågan vad samarbetet eller samverkan i så fall gick ut på. Det 

kan förekomma förhandlingar och diskussioner mellan turismaktörer och institutionella aktörer, men 

inte rena samarbeten. Det kan exempelvis gälla avtal, tillstånd och andra förhandlingar, men inte 

långvariga samarbeten, samverkan och relationer mellan enheterna. 

 

Turistaktörerna verksamma i Gamla stan samarbetar alternativt samverkar till störst del med andra 

turismrelaterade aktörer främst utanför Gamla stan. De aktörer de samarbetade/samverkade med var 

Stockholm stad, Utbildnings- och Kulturdepartement, Stockholm Visitors Board, Visit Sweden, 

Stockholms auktoriserade guider, hotell och vandrarhem i Stockholm, rederier, sponsorer rese-och 

guidearrangörer, events och konferens, andra museer och affärsidkare verksamma i Gamla stan. Alla 

av de tillfrågade aktörerna inom turismsektorn uppgav att de inte ingår i något samarbete med någon 

institutionell aktör. När det gällde samarbeten eller samverkan mellan de intervjuade turistaktörerna 

och deras samarbetes, samverkansparter gick det främst ut på följande saker: guidning, förvaltning av 

lokaler, annonseringar, evenemang och marknadsföring. Det var främst museerna och de mindre 

turismföretagen verksamma i området som samverkade/samarbetade med andra lokala turismföretag 

och turismrelaterade verksamheter. 

 

Något som vi som författare kom att uppmärksamma vid datainsamlingen var att det fanns många 

organiseringar av samarbeten/samverkan och olika typer av samarbets-, samverkansformer som sker 

mellan de intervjuade turistaktörerna och deras respektive samarbetsparter. Resultatet visade därtill på 

att samtliga av de intervjuade upplevde att deras respektive samarbeten/samverkan fungerade. I 

undersökningen framkom det att både de institutionella – och turismaktörerna var eniga om vilka 

egenskaper som är en förutsättning samt grunden för ett hållbart och fungerande samarbete alternativt 

för en samverkan. De mest förekommande egenskaperna som nämndes var: ha gemensamma mål, att 

respektera varandras roller och kompetens, ha kompetens i det man gör, vara lyhörd, lyssna på 

varandras idéer, att vara välunderrättad, försöka förstå den andra partens perspektiv, ha ett 

lösningsorienterat arbetssätt, en öppenhet, ha ömsesidig respekt och tillit till samarbetsparten.  
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När det gällde konflikter och spänningar i samarbetet mellan turistaktörerna och deras samarbetsparter 

indikerades nästintill inga sådana. Inte heller de institutionella aktörerna som intervjuades i temat 

samarbeten/samverkan upplevde att några direkta konflikter eller spänningar existerade. Resultatet 

visade på att inga konflikter i dagslägget existerar mellan turistaktör och institutionella aktörer 

verksamma i Gamla stan. De institutionella aktörerna som uppgav dessa svar i detta tema kom från 

kulturmiljövården. Undersökningen visade att anledningarna för en avsaknad av konflikter och 

spänningar sinsemellan samtliga intervjuade aktörer och deras samarbetes, - samverkanspartnerparter 

berodde på följande saker: att de håller på med vitt skilda aktiviteter vilket minskar risken för 

konkurrans och därmed konflikter, att alla samarbetsparter eller samverkansparter inser den 

ömsesidiga nyttan med att få samarbetet att fungera.  

 

Ytterligare en möjlig förklaring för konfliktlöshet påvisades i resultatet, vilket gällde 

samarbetet/samverkan mellan visa turismaktörer vilket främst var museerna i Gamla stan. 

Anledningen var den att många samarbeten var bundna till kostsamma avtal vilket innebar att det 

lönade sig bäst för samtliga parter att få samarbetet att fungera . Dock framkom det information om att 

fastän det inte må ha förekommit några direkta konflikter mellan de två sektorerna, bör de ändå alltid 

sträva efter att aktivt jobba på att få samordningen och samarbetet att fungera bättre. I temat 

anpassning och planering utvisade resultatet på att majoriteten av turistaktörerna verksamma i Gamla 

stan inte upplevde att kulturskyddet inskränkte på hur de bedrev sina aktiviteter. Resultatet visade på 

att kulturskyddet påverkar museernas möjlighet att förbättra handikappsanpassningen i sina lokaler. 

Till viss del visade det sig att tillgänglighetsaspekten kunde vara ett bekymmer för många av de 

intervjuade turistaktörerna i området. Här framkom det bland annat att vissa museer hade problem med 

trafiken samt var bussarna skulle kunna stå parkerade i väntan på besökarna. Visa museer uppgavs att 

kulturskyddet/ kulturmärkningen inverkade på deras verksamhet när det gällde utsmyckningen av 

lokalernas fasader. Där de inte tilläts ha banderoller uppsatta utomhus på fasaden då det ansågs 

påverkar miljön och den kulturhistoriska atmosfären utomhus. 

 

Resultatet påvisade att kulturskyddet/kulturmärkningen även hade en inverkan på lokalbefolkningens 

levnadsmiljö, butikerna samt restaurangerna i området genom att motortrafiken var förbjuden stora 

delar av dagen.  I undersökningen framkom det att efter varje turistsäsong anordnar Trafikkontoret 

tillsammans med guideföreningarna verksamma i Gamla stan ett möte, där det diskuterar för- och 

nackdelar med säsongen. Syftet med dessa möten har varit att hitta åtgärder och lösningar på hur de 

gemensamt skulle kunna förbättra olika aspekter inför nästkommande säsong, när det gällde turismen 

och framkomligheten i området. 

 

Utifrån de svar vi fick in från de tillfrågade turismaktörerna framkom det att ingen enskild aktör i 

dagslägget hade planer på att starta upp något nytt turismprojekt i området. Trots detta visade 

undersökningen på att det fanns ett starkt intresse att genomföra nya turismprojekt i området hos såväl 

turismaktörer verksamma i, och utanför Gamla stan. Förklaringen till det starka intresset ligger främst 

i platsens centrala läge och dess levande och fysiska kulturhistoriska värde utvisade resultatet. När det 

gällde frågan om kulturskyddet/ kulturmärkningen påverkar turismen samt möjligheterna för nya 

turistprojekt, visade undersökningen på följande punkter som möjligen kunde hindra eventuella 

turistprojekt/event inom- och utomhus; dessa var polisiära regler samt tillstånd. Det som kunde 

inverka på om ett evenemang/turismprojekt kunde äga rum berodde på exempelvis 

eventet/turismprojektets storlek, var i Gamla stan det skulle äga rum, när och hur länge det skulle pågå 

samt vad det skulle vara för typ av event/ turismprojekt.  

 



43 

 

I resultatet framgick det att aspekter som kan ha en negativ effekt på den kulturhistoriska platsen samt 

för turismen var; slitage som turismen för med sig, miljömässiga faktorer som exempelvis 

översvämningar och luftföroreningar, svartbyggen, att befintliga byggnader förändras så att de tar 

skada eller bidrar till att miljön inte ses och upplevs som äkta av besökaren. Till vis del visade 

resultatet på att de institutionella aktörerna i Gamla stan hade en positiv syn på turismen i Gamla stan. 

Resultatet visade även på att majoriteten av de tillfrågade respondenterna från de institutionella 

verksamheterna var eniga om att kulturskyddet/ kulturmärkningen var en förutsättning för en hållbar 

turism.  

 

Det framgick därtill att majoriteten av de tillfrågade turismaktörerna upplevde att kulturskyddet 

spelade en betydande roll för turismens fortlevnad i Gamla stan. Studien visade även på att en större 

del av de intervjuade turismaktörerna verkade visa hänsyn, och respekt gentemot 

kulturskyddet/kulturmärkningen. Det framkom bland annat i en del svar från exempelvis 

Nobelmuseet.  Utifrån data kan detta förklaras med att majoriteten av turismaktörerna var medvetna 

om att de verkar i ett kulturskyddat område, och där det är viktigt att värna om det som 

kulturskyddet/kulturmärkningen var till för.  

 

Resultatet visade även på att en stor del av de intervjuade turismaktörerna ansåg att 

kulturskyddet/kulturmärkningen bidrar till att det blir mer intressant att besöka området, och att det 

bidrar till att fler turister väljer att besöka Gamla stan. Vi som författare tolkar detta som att 

turismaktörerna i Gamla stan ser vikten av att värna om och respektera 

kulturskyddet/kulturmärkningen, då det anses vara en bidragande orsak till att turismen och platsens 

attraktionskraft upprätthålls.  Det bidrar till en plats där varje enskild turismverksamhet i området ser 

att de enskilt gynnas av turismen, om de värnar om samt respekterar kulturskyddet/kulturmärkningen. 

 

Undersökningen visade på att samtliga respondenter hade en positiv och hoppfull syn på Gamla stans 

turismutveckling. Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Stockholms stadsmuseum alla tre 

verksamma inom kulturmiljövården var eniga om att Gamla stan har kapacitet att ta emot fler besökare 

än vad platsen har i dagsläget. Studien visade dock på att dessa ovannämnda aktörer från 

kulturmiljövården var eniga om att turismens expansion bör ske i en takt som är förenlig med platsens 

kapacitet att ta emot en växande turism.  Turistaktören Nobelmuseet ansåg dock att en 

turismexpansion aldrig skulle vara en fara för platsens överlevnad, då turismen ses vara 

säsongsbetonad. Slutligen har vi utifrån resultatet kunnat konstatera att de involverade enheterna 

institutionell verksamhet och turismverksamhet i väldigt få fall har ett direkt samarbete eller 

samverkan med varandra. I de få fall då det har förekommer något som liknar ett samarbete eller 

samverkan, så har det ofta skett i lösare former där dessa oftast varit kortvariga och tillfälliga.  

 

6.2 Rekommendationer till vidare forskning 

 

Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara om de resultat som framkommit är typiska för 

Gamla stan eller om det är någonting som har en djupare förklaringsgrund.  I studien gavs även 

indikationer på att turismaktörerna till störst del samarbetar och med utomstående turismrelaterade 

verksamheter utanför Gamla stan. Det skulle vara intressant att studera om detta påverkar utsikten för 

det lokala näringslivet i området och i så fall på vilket sätt. I och med att det nya Slussen bygget som 

kommer träda i kraft inom en snar framtid, så anser vi att det skulle vara intressant utifrån ett 

forskningsperspektiv, att se hur detta kommer påverka framkomligheten för turister och turistbussar, 

samt platsens attraktionsvärde.  
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Därtill vore det relevant att göra ytterligare en undersökning om ett antal år för att se om den 

undersökningen möjligen kommer utvisa samma resultat som denna studie. Detta för att se om det 

uppkommit skillnader i resultatet och för att se om man kan hämta kunskap från denna studie. Vidare 

rekommenderas att forskning bör göras kring om platsen upplevs vara för kommersialiserad, utifrån 

turisters och lokala turistföretags perspektiv. Det för att se om denna uppfattning delas mellan de tre 

kategorierna eller om åsikterna går isär. På så vis skulle man kunna se om platsens upplevs som 

kommersiell och hur detta möjligen påverka turismen i området. 
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7 Kvalitetssäkring och kritisk granskning 

 

7.1 Metod och källkritik 

 

När datasamlingen var avslutad märktes en del bortfall i vissa av e-postintervjusvaren, detta 

kompenserades dock av att andra respondenter givit svar på dessa frågor. Fastän e-postintervjuer har 

flera nackdelar, har den två stora fördelar som är flexibilitet och snabbhet. Det är ofta ekonomiskt och 

tidssparande, och ingen utvecklad transkription krävs. Intervjusvar via e-post kan dock i vissa fall inte 

visa samma engagemang och utförlighet, som ett intervjusvar i ett personligt möte skulle ge.
168

 Då tal 

och skrift är två olika språk, kan svaren även yttra sig olika på detta vis: talet sammankopplas ofta som 

ett språk med garanti för närvaro och äkthet, medan det skriftliga språket ger ett mer distanserat och 

tillgjort intryck.
169

 Det vi kan relatera till detta i vår situation, var att vissa av respondenterna gav 

väldigt kortfattade svar och inte gick in på djupet i frågorna. Vi var från början medvetna om att detta 

kunde ske utifrån tidigare erfarenhet, och valde därför att använda oss av fler respondenter för att på så 

vis försöka få en mer djup och nyanserad data i studien.  

 

En brist med e-post-kommunikation är att vissa svar på frågorna kan uppfattas som stela, och om 

svaret är alltför informellt kan det vara svårt att använda det i en vetenskaplig studie. Kortfattade eller 

redigerade e-post svar kan även vara svårtolkade, på ett annat sätt än muntliga svar.
170

 Det var något vi 

författare kom att erfara i vår undersökning, då en del svar visade sig vara för kortfattade och därmed 

svårtolkade. Det resulterade i att det blev ett visst bortfall i svaren. Sekundära källor har större 

benägenhet att klassas som mindre pålitliga i förhållande till de primära. Förklaringen till detta ligger i 

att ju fler led som informationen passerar, desto mindre värde har källan.
171

  

 

Primära källor som exempelvis intervjuer har större trovärdighet som källmaterial än sekundära källor, 

eftersom den ursprungliga informationen kommer direkt från respondenten, och inte passerar några 

mellanled.
172

   I vårt fall var det viktigt att de primära källorna skulle ha större betydelse än de 

sekundära, detta eftersom vår undersökningspunkt är aktuell i dagsläget. Rådande förhållanden kan 

komma att ändras om en liknande studie skulle genomföras om t.ex. ett årtionde. Sekundära källor i 

form av litteratur kan ge ett gap av information, om de exempelvis är skrivna för flera årtionden sedan, 

och därför inte är uppdaterad inom någorlunda moderna förändringar. 

 

Sekundära källor har bland annat används i teoriavsnittet i form av böcker, vetenskapliga artiklar samt 

internet sidor. Vi har försökt utgå ifrån de källkritiska principerna som Torsten Thurén lyfter fram i sin 

bok Källkritik. Dessa kriterier är: äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfrihet. Här har vi främst 

utgått utifrån kriterierna äkthet och oberoende. 
173

Kriteriet äkthet står för att källan ska stå för det den 

utger sig för att vara och kriteriet oberoende står för att källan skall vara som Thurén nämner ”stå för 
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sig själv”. Rättare sagt källan ska ej vara ett referat eller en avskrift av en annan källa. Genom att ha 

utgå från dessa två nämnda kriterier har vi försökt minimera risken för att mindre pålitlig källor har 

används i studien.  

 

Vi är medvetna om att det har passerat en tid sedan insamlingen av data från vårt tidigare arbete, och 

därmed har vi analyserat och bearbetat de gamla intervjusvaren, från exempelvis Stadsmuseet, 

Nobelmuseet, Trafikkontoret och Stockholm Ghost Walk. Vid de nya intervjuerna med Stadsmuseet, 

Nobelmuseet samt Stockholm Ghost Walk repeterade vi frågor som vi redan fått svar på i det tidigare 

arbetet. Detta gjordes för att få reda på om våra tidigare svar fortfarande var korrekta. Den information 

som vi valde ut från dessa intervjuer var då sådana företeelser som inte är särskilt förändringsbara.  

 

7.2 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet handlar om hur vi observerar uppgiften vi tagit oss an, vilket även beskriver betydelsen om 

hur giltigt resultatet är. Reliabilitet innebär hur pålitlig informationen i en undersökning är. I en 

kvalitativ forskningsinriktning kan tillförlitligheten inte uppskattas med siffror. Här handlar validitet 

samt reliabilitet om att kunna skildra informationen, samt att data samlats och bearbetats på ett 

rättroget, ärligt och systematiskt sätt. Det brukas andra överlappande begrepp inom den kvalitativa 

forskningen.
174

 Dessa innebär följande bedömningsformer och termer; pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet samt konfirmering.
175

 

 

De grundläggande kriterierna som är relevanta för en kvalitativ undersökning är främst trovärdighet 

(reliabilitet) och äkthet (validitet). Trovärdigheten innebär att informationen måste vara tillförlitlig, 

överförbar, pålitlig samt kan styrkas. Äktheten innebär att informationen ger en rättvis bild av olika 

åsikter och uppfattningar, samt att den bidrar med autencitet på ett ontologiskt, pedagogiskt, 

pådrivande och taktiskt plan. 
176

 

 

Vi uppskattar studiens reliabilitet (pålitlighet) vara hög då vi noggrant redogjort och beskrivit 

tillvägagångssätt och därtill varje steg av vårt arbete. Det är viktigt att göra detta menar Guba och 

Lincoln som Bryman hänvisar till, då en studies reliabilitet stärks genom att forskaren skapar en 

fullständig redogörelse över alla faser av forskningsprocessen.
177

 Som tidigare nämnt bestod större 

delen av råmaterialet av e-post intervjuer vilket innebar att råmaterialet var nästintill 

färdigtranskriberad när vi fick in det. Intervjuutskriftens reliabilitet kan anses vara hög eftersom vi i 

stor utsträckning slapp utföra någon transkribering av råmaterialet då det till störst del kom in till oss 

skriftligt via e-post respondenter. För vår del underlättade det tolkningen av råmaterialet och minskade 

risken för en möjlig feltolkning vid sammanställningen av data. 

 

Den interna reliabiliteten i undersökningen kan klassas som hög. Detta eftersom vi vid 

sammanställningen av det empiriska materialet granskade och gjorde en överrenskommelse angående 

tolkningen av materialet. När det gäller studiens externa validitet (överförbarhet) kan det utgöra ett 

problem. Detta eftersom studien har ett begränsat urval av respondenter samt att situationer kan se 
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olika ut från plats till plats. Vilket möjligen skulle betyda att det skulle vara svårt att generalisera vår 

studie till exempelvis andra liknande miljöer.  

Bryman hänvisar till Geertz som istället menar på att en kvalitativ studies överförbarhet ligger 

(validitet) i dess djupa och detaljrika innehåll.
178

 Vidare hänvisar Bryman till Guba och Lincoln som 

menar på att en djup och detaljerad redogörelse av det studerade fenomenet förser läsaren med något 

de kallar databas, och med dess hjälp kan läsarna själva bedöma/fasställa hur överförbara resultaten är 

till en annan miljö.
179

 Vi kan därmed inte med säkerhet konstatera studiens överförbarhet fastän den 

må vara djup och detaljrik. Detta eftersom det är få personer som tagit del av studien för att kunna 

bedöma och fasställa hur pass överförbara resultaten är till en liknande studie. Vi som författare anser 

dock studiens validitet vara hög när det gäller den data vi tillhandahållit från våra respondenter. Detta 

eftersom samtliga av studiens respondenter är insatta och har kännedom samt kunskap gällande det de 

frågats om, samt om det som behandlas i studien.  
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Intervju källor 

 

Personlig intervju med Perina Stjernlöf marknadschef på Nobelmuseet, den 24 april 2012 kl. 

10.00 perina.stjernlof@nobelmuseum.se  

 

 

Mailintervju med Riksantikvarieämbetet via Åsa Hofring, antikvarie den 2 maj 2012 kl. 11:23  

asa.hofring@raa.se 

 

Mailintervju med Länsstyrelsen Maria Malmlöf Länsantikvarie Kulturmiljöenheten den 22 maj 

2012  kl. 14:05 maria.malmlof@lansstyrelsen.se 

 

Mailintervju med Margareta Nisser-Dalman (förste intendent) på Kungliga slottet den 17 april 

2012 

kl. 9.54 margareta.nisser-dalman@royalcourt.se  

 

Mailintervju med Margareta Berglund Hamngren på Livrustkammaren den 26 april 2012 kl. 

08.50 

Margareta.Berglund@lsh.se  

 

Mailintervju med Peter Segelström på Stockholm Ghost Walk den 17 april 2012 kl. 15.16 

info@stockholmghostwalk.com 

 

Mailintervju med Jessica Thorell på Stockholmsvandringar den 17 april 2012 kl. 22.26 

jessica.thorell@martinskolan.se  

 

Mailintervju med Sara Claesson kommunikationschef samt Anna-Karin Ericson chef på 

kulturmiljöenheten på Stockholms Stadsmuseum den 13 maj 2012 kl. 14.57 

sara.claesson@stockholm.se 

 

Personlig intervju med Stig Gustavsson trafikplanerare i Gamla stan och Per-Åke Tjärnberg 

trafikplanerare i City på Trafikkontoret den 20 maj 2010 

per-ake.Tjarnberg@tk.stockholm.se  
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9. Bilagor 

 

Intervjufrågor till aktörer inom turism och institutionell verksamhet 

 

 Intervjufrågor till turismaktörer: 

 

SAMARBETE/SAMVERKAN 

 

 

1. Vilka är de huvudsaliga faktorerna för ett fungerande samarbete alternativt samverkan anser 

ni? 

2. Därtill vad krävs för att ett samarbete/samverkan skall vara hållbart på längre sikt?  

3. Vilka myndigheter och turismaktörer samverkar ni med? 

4. Vad går samarbetet alternativt denna samverkan ut på? 

5. Anser ni att det finns ett fungerande samarbete/samverkan mellan er och de myndigheter, samt 

de turismaktörer ni samverkar/samarbetar med i ert arbete? 

6. I så fall vad är det som gör att detta samarbete denna samverkan fungerar anser ni? 

7. Upplever ni att det ibland kan existerar/uppstå konflikter mellan er och myndigheter/ 

organisationer eller andra turistaktörer i området?  

8. Vad ger upphov till att de uppstår/ alternativt vad grundar de sig i? 

9. Rent konkret vad för konsekvenser/ effekter kan konflikten/spänningar ge turismen på 

besöksmålet? 

 

PLANERING/ANPASSNING 

1. Finns det intresse hos aktörer att genomföra nya turismprojekt i Gamla stan? 

2. Vad finns det för hinder för detta? Beror det på exempelvis kulturskyddsregler, efterfrågan, 

finansiella medel, eller andra faktorer? 

3. Upplever ni att kulturskyddet/kulturmärkningen påverkar turismen negativt/ positivt, i så fall 

hur? 

4. Vad anser ni att konsekvensen av detta blir för er, samt turismnäringen i området? 

5. Behöver ni planera era aktiviteter (tjänster/turistiska aktiviteter) på ett specifikt sätt när de är 

baserade i en kulturskyddad stadskärna? 

6. Krävs det ett godkännande från några högre instanser/involverade aktörer när detta görs? 

Vilka är dessa i så fall? 

7. Hur ser ni på Gamla stans framtida turismutveckling? 

8. Vad anser ni är det största problemet med att ha en verksamhet i Gamla stan? 
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 Intervjufrågor till institutionella aktörer: 

 

SAMARBETE/SAMVERKAN 

 

1. Vilka är, enligt er, de huvudsaliga faktorerna för ett fungerande samarbete alternativt 

samverkan?  

2. Vad har ni för inflytande över kulturskyddet i Gamla stan? 

3. Förekommer det samarbeten/samverkan och diskussioner med turismrelaterade aktörer/och 

andra myndigheter verksamma i området?  

4. Hur ser detta ut och vad går det ut på?  

5. Upplever ni att det ibland kan existerar/uppstå konflikter och spänningar mellan de två 

sektorerna (de som har hand/värnar om kulturskydd och självaste turismindustrin) och i så fall 

vad är upphovet till dessa konflikter? 

 

6. Rent konkret, vilka konsekvenser och effekter kan konflikter alternativt spänningar inom 

samarbeten/samverkan ge turismen och den kulturhistoriska platsen Gamla Stan? 

 

7. Rent generellt hur upplever ni att samverkan/samarbetet fungerar mellan turismindustrin och 

myndigheter verksamma inom kulturmiljövården i Stockholm samt Gamla stan (bra/dåligt)? 

 

8. Finns det något i denna samverkan/ detta samarbete som kan förbättras, i så fall vad? Vad är 

det för konkreta insatser som behövs för att ett samarbete skall förbättras?   

 

PLANERING/ ANPASSNING 

 

1. Upplever ni att kulturskyddet/kulturmärkningen påverkar turismen negativt/ positivt, i så fall 

hur?  

2. Vad anser ni att konsekvensen blir för turismnäringen i området?   

3. Hur ser ni på Gamla stans framtida turismutveckling och därtill anser ni att turismen i 

framtiden kommer att behöva begränsas för att skydda det k-märkta kulturreservatet? 

4. Hanskas ni med turism relaterade verksamheter? 

5. Vad anser ni är det största problemet med att handskas med turismverksamheter i Gamla stan?  
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Fallstudier  
 

York 

 

Staden York har stor historisk betydelse, först som romersk befästning och senare som vikingastaden 

”Jorvik”. York har erfaret kulturhistorisk bevarande sedan 1960-talet och den medeltida stadskärnan 

tar emot ett stort antal turister och erhåller en högklassig status för både invånare och besökare. York 

har behållit sin medeltida arkitektur och byggnaderna har ett stor kulturhistoriskt värde, och sitt 

medeltida gatrutnät. Allt detta hålls samman inom stadsmuren, och en modern järnväg hjälper området 

att behålla sin betydelse som modern järnvägscentra. Den första intressevågen av bevarande av staden 

kom från invånarna, och de första byggnaderna började bevaras och det utfördes även systematiska 

utfyllnader. Lokalbefolkningen började protestera mot vägbyggen som skulle hota bevarandet av de 

medeltida byggnaderna, och privata grupper började samla in ekonomiska medel för att finansiera 

rättstvister. Det är för att Yorkborna lade ett så stort intresse i att bibehålla stadskärnan som gör att den 

är så pass välbevarad idag.  

 

Efter detta startade initiativet ”The Town Scheme” vars främsta mål var att utforma bevarande 

områden i historiska städer. York lyckades erhålla över 2 miljoner pund i offentliga bidrag för 

restaurationer, samt ytterligare 10 miljoner pund från privata sektorer. Dessa bidrag möjliggjorde 

högkvalitativa restaurationer och bidrog till ett bra partnerskap mellan staten och lokala myndigheter. 

Stadsrådet ansvarar för bevaranden av stadskärnan, och ger hjälp och tips angående restaurering och 

renovering, men på alla håll är lokalbefolkningen involverad. York har en stark turismpotential om 

den behandlas på rätt sätt.  

 

Shoppingstråken är kantade av souveniraffärer och butiker och är därför ett utmärkt exempel på bra 

stadsbevarande efter en avsiktsbelagd modell. Yorks kulturvärde är en fråga som intresserar hela 

nationen, men en sådan fläckfri bevarande kan ibland kväva staden. Nya byggnader måste imiteras för 

att likna de historiska byggnaderna, och nya centran har fått försiktig modern handel med 

kulturhistoriska fasader. För att ta emot ett stort antal turister, behöver en historisk stad gågator, 

parkeringsplatser, samt marknadsföring som täcker stadens behov. Det har skett försök att locka 

turister som stannar längre och spenderar mer, vilket bl.a. görs genom att arrangera konferenser och 

konventioner. Konkurrensen är stark från närliggande större städer, som ofta kan ta emot ett större 

antal turister. För att dessa närliggande städer inte skall ta över de historiska städernas turister behöver 

historiska städer hålla upp sin standard samt marknadsföra sig effektivt och tillräckligt.
180

 

 

Dubrovnik 

 

Dubrovnik ligger i södra Kroatien och bildades på 600-talet då det styrdes av bysantiner, och har 

under historien varit kontrollerad av flera europeiska stater, som Ungern och Frankrike. Staden har ett 
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rikt kulturarv, och började tidigt ta hand om turister i form av härbärgen. Den gamla staden i 

Dubrovnik blev 1994 klassificerad som världskulturarv av Unesco. 
181

Den kommunala myndigheten 

kallas ”The city of Dubrovnik” och ansvarar för fysisk och urban planering, ekonomisk utveckling, 

infrastruktur, byggnadsmiljö m.m. Staden står för en stor del av landets turism. Då Dubrovnik blivit 

utsatt för en hel del skador, genom jordbävningar och attacker under Jugoslavienkriget 1990-1991
182

 

har många byggnationer blivit återuppbyggda och renoverade. Dock är de delar av den gamla staden 

där lokalbefolkningen bor, i behov av renovering och inte lika ren och välhållen. Dubrovniks 

byggnationer har därmed blivit uppsnyggade för turisternas skull. 

 

Arbetet med restaurationerna är ofta väl dolt och fokuserat på fasaderna. Restaurationerna utförs av 

Institute for Restoration som hävdar att det även bör skapas regler för antalet besökare i staden. 

Trängsel har blivit ett stort problem, och vid vissa tillfällen har det lett till att framkomligheten i staden 

är problematisk. Denna synpunkt delas inte av turistrådet då de vill ha in ännu mer turister till staden. 

Tydligt blir här att det finns motsättningar mellan aktörerna, då det ligger en fokus på intäkter från 

turismen hos vissa aktörer, medan andra aktörer fokuserar mer på konsekvenserna av detta. 

Konsekvenserna kan vara skador på den fysiska miljön och byrån som ansvarar för fysisk planering 

anser att detta kan bli ett problem i framtiden, men att i nuläget kan det inte påverkas. 

 

 Dubrovnik är nämligen alltför beroende av inkomsterna från turismen, då staden saknar industri eller 

andra vinstgivande instanser. En annan tydlig motsättning mellan aktörerna är de 

infrastruktursatsningar som kan påverka lokalbefolkningen negativt, då de tvingats överge hus som 

skall rivas för olika trafikprojekt. En del aktörer vill här betona vikten av lokalbefolkningen, då de är 

basen för en destinations potential för att utvecklas. Här är det dock alltid de kommunala 

myndigheterna som har det sista ordet. Sammanfattningsvis kan det sägas att en hel del motsättningar 

finns mellan aktörerna, då fokus ligger på intäkter och lokalbefolkningen samt det kulturella värdet får 

stå för negativa konsekvenser som kan skada staden i framtiden.
183

  

 

 

Edinburgh 

 

Edinburgh är huvudstaden i Skottland och står för den största delen av turismen i landet. I den Gamla 

staden i Edinburgh var byggnaderna nedgångna, ett resultat orsakat av fordonstrafik, och affärerna 

gick trögt. För att förbättra utseendet och potentialen för god turism skapades ett projekt med 

partnerskap, kallat the Edinburgh Old Town Renuwal Trust. I detta projekt lades fokus på att renovera 

byggnader för att skapa en mer attraktiv stadsdel, samt att skapa en mer lukrativ affärsrörelse kring 

små lokala verksamheter samt turismrelaterad affärsrörelse. Detta gjordes exempelvis genom att 

förlänga öppettider för turistattraktioner, anordna festivaler samt att marknadsföra kampanjer.  

 

Man arbetade även med att förbättra kvaliteten på vissa tjänster, utöka säkerhet och avlägsna de syner 

som ansågs anskrämliga. Detta var ett framgångsrikt projekt i den gamla staden, och orsakades inte 

endast utav offentliga investeringar. Det hade mycket att göra med en förändring i attityden hos 
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politiska och ekonomiska aktörer, som insett vikten av kulturhistoriskt arv, turismens inverkan på 

ekonomi, samt vikten av turismmiljön. Gågatorna i den gamla staden är nu en av de mest attraktiva i 

landet pga. att principerna i hållbar turism har värderats.
184

 (Se modell 1 för tillvägagångssätt) 

 

Under 1960-talet startade en plan på att göra en motorväg i innerstaden, vilket skulle innebära rivning 

av bostäder i den gamla staden. Detta projekt lades ner under 1980-talet då det skapade mycket 

kontroverser och man valde att följa policyn som prioriterade att bevara den befintliga fysiska 

planeringen och bostäderna. Den gamla staden har ett rikt kulturarv som är en stor dragningskraft för 

turister, men relationen till lokalbefolkningen förblir spänd. Lokalbefolkningen kritiserar ofta 

turismens negativa effekter på området, såsom trängsel, förlust av nödvändiga affärer (som ersätts av 

turistshoppar och restauranger) samt en allmän känsla av inkräktning. Turisternas behov har i detta fall 

prioriterats, och myndigheterna anser att i det stora hela så är konsekvenserna mestadels positiva.
185
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Presentation av aktörer 
 

 Institutionella aktörer 

  

Riksantikvarieämbetet (RAÄ): Är en av de centrala nationella myndigheterna som lyder under 

Kulturdepartementet. RAÄ är en central statlig förvaltningsmyndighet som behandlar och ansvarar för 

frågor som rör kulturarv och kulturmiljö. De är den instans som har den högsta tillsynen över 

kulturminnesvård i landet.
188

 Länsstyrelsen (LS) i Stockholm är en regional myndighet som har 

huvudansvaret för rådgivning och tillsyn av kulturmiljövården i länet, enligt kulturminneslagen. Deras 

uppgift går ut på att bevaka kulturmiljöfrågor inom samhällsplanering, därtill ansvarar de för att 

kulturmiljön värnas inom den kommunala fysiska planeringen. Detta görs vid t.ex. ombyggnad, 

detaljplanering av miljöer. Vid situationer då väggar, ombyggnad, eller andra större 

anläggningsarbeten planeras i länet, utgår LS uppgift på att bevaka kulturmiljövårdens intressen samt 

se till att betydelsefulla miljöer skyddas.
189

 Stadsmuseet i Stockholm är en remissinstans till 

Stadsbyggnadskontoret, avseende kulturhistoriska värden i aktuella bygglov. Deras huvudansvar 

inbegriper samordning av kulturhistorisk klassificering, därtill arbetar de med byggnadsvårds 

rådgivning, bygglov och detaljplanering. Stadsmuseets huvudsakliga uppgifter går ut på att sprida 

kunskap, informera allmänheten och fastighetsägare i Gamla stan.
190

 

 

Stadsbyggnadskontoret (har ej intervjuats) är en kommunal verksamhet, som ansvarar under 

stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret uppdrag går ut på att ta fram planer och bevilja 

bygglov. Däribland ansvarar de för planprocesser, detaljplaner, och behandlar bygglov- och 

bygganmälningsärenden. Övriga ansvarsområden som ingår i deras verksamhetsområde inbegriper, att 

ta fram kunskapsomfattande underlag som behövs för stadsbyggnad. De arbetar även med 

Trafikkontoret angående trafikfrågor. Deras huvuduppdrag inbegriper följande punkter: ” att verka för 

en attraktiv och välfungerande stad, med vackra ändamålsenliga byggnader och stadsmiljöer, oavsett 

om det rör sig om mindre eller stora projekt” 
191

 

 

Trafikkontoret är en fackförvaltning, som verkställer trafik- och renhållningsnämndens beslut. De 

ansvarar för vägghållandet i staden, och de deltar bland annat i stora infrastrukturprojekt. 

Trafikkontoret arbetat främst med att utveckla staden genom att planera för ny infrastruktur. Deras 
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uppsatta mål är att hålla huvudstaden ”ren, snygg och trygg att vistas och bo i”.
192

 De arbetar med 

utformning av gator, torg och kajer, därtill sköter de om parkeringsövervakning, belysning, 

trafikinformation, och ser till att staden har en fungerande avfallshantering.  

De lägger därtill lång- och kortsiktiga planerings resurser på att utveckla stadsmiljön och 

trafikinfrastrukturen för att på så vis skapa en god framkomlighet och säkerhet.
193

 

 

Turismaktörer  

 

Nobel Museet är en verksamhet vars arbete går ut på att sprida kunskap, väcka intresse och skapa 

debatt kring vetenskap och kultur genom kreativ pedagogik, modern teknik och elegant design.
194

  

Därtill är det ett privatägt museum.
195

 Stockholm Ghost Walk är ett guideföretag, vars verksamhet 

inriktar sig på att sälja guidade vandringsturer i Gamla stan med spök- och historia som tema
196

  

Stockholmsvandringar är ett guideföretag som säljer och håller guidade turer i Gamla stan och runt om 

i Stockholm
197

 Livrustkammaren är ett museum och tillhör myndigheten Livrustkammaren och 

Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH).  LSH tillhör kulturdepartementets 

ansvarsområde. 

 

 Deras mål går ut på att förvalta samt tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Utifrån museernas 

samlingar utvecklar samt förmedlar myndigheten kunskap om och upplevelser av kulturarvet, för att 

därmed ge ett perspektiv på samhällsutvecklingen. Livrustkammarens uppgift är därtill att spegla 

Sveriges kungliga historia, från Gustav Vasa fram till idag.
198

 Kungliga slottet ett av de elva slotten 

under svenska statens ägo - Består av Representationsvåningarna, tre museer med kunglig historia – 

Skattkammaren med riksregalierna, Museum Tre Kronor som skildrar slottets medeltida historia och 

Gustav III:s antikmuseum med skulpturer från antiken. Därtill hålls även guidade visningar.
199
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