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Förord 

iksantikvarieämbetet har haft regeringens 
uppdrag att utveckla, samla och sprida goda 

exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och 
bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsam-
hällen i Bergslagen (Gruvuppdraget). 

Regeringen framhöll i uppdraget, som är en 
del av Sveriges Mineralstrategi, att de historiska 
spåren efter gruvnäringen är värdefulla delar av 
kulturlandskapet och av grundläggande betydelse 
för många människors livsmiljöer. Miljöerna är 
också viktiga för besöksnäringen. När både aktiva 
och historiska gruvor finns i samma område leder 
det till ökat intresse hos både boende och besö-
kare. Att det finns historisk förankring är också 
positivt för möjligheterna att utveckla dagens 
gruvnäring. Det handlar dels om att kulturarvet 
är en viktig del av varumärket för Sveriges gruv-
näring, dels om att det i bygder som under lång 
tid präglats av bergsbruk finns stora kunskaper 
om gruvnäringen och stor förståelse för de vill-
kor som gäller vid hantering och bearbetning 
av metaller och mineraler. Gruv- och mineral-
näringen, liksom samhället i stort, har mycket att 

R vinna på att ta tillvara det kulturarv som byggts 
upp under århundraden.

Uppdraget har genomförts under 2014–2016 
och organiserades i ett projekt bestående av flera 
olika delar. Dessa har genomförts i samverkan 
med andra intressenter och aktörer som på olika 
sätt verkar i Bergslagen. Varierande utgångs-
punkter och olika lokala, regionala, nationella 
och internationella förutsättningar har bidragit 
till goda exempel för att skapa attraktivitet; för att 
vistas, verka och växa i. Samverkansformerna har 
också vidareutvecklat de tvärsektoriella arbetssätt 
och arenor där kulturmiljöarbetet befinner sig. 

Genom den här skriften vill Riksantikvarie-
ämbetet inspirera till att använda kulturmiljö och 
kulturarv i arbetet med att skapa en hållbar sam-
hällsutveckling. 

Lars Amréus
 
riksantikvarie
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Sammanfattning
 

Unesco har i tio stycken How-to-guider 
 presenterat ett systematiskt arbetssätt för 

världsarv som vill uppnå hållbar turism. Vägled-
ningen har utgjort basen i ett pilotprojekt som 
Riksantikvarieä mbetet initierat och fungerat som 
processledare för. Utvecklingsarbetet har   syftat 
till att ta fram en strategi för hållbar turism för 
några industrihistoriska miljöer i B ergslagen, 
samtidigt som vi i projektet har prövat och ut- 
vecklat Unescos metodik. Med denna skrift vill vi 
presentera det vi gjort. Skriften avser att komplet-
tera How-to-guiderna genom att: 

• Lyfta fram de erfarenheter vi gjort genom att
praktiskt pröva guiderna 1–4 inom ett pilotprojekt. 

• Ge exempel på metoder och tillvägagångssätt 
som kan bidra till att konkretisera och tillämpa 
guiderna. 

• Visa att guiderna är relevanta för alla 
destinationer – inte enbart världsarven. 

• Visa hur kulturmiljö och turism kan vara 
ömsesidiga resurser i en hållbar besöksnäring. 

Guiderna kopplar samman och balanserar alla 
tre dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social 
och ekonomisk. Unesco lyfter fram nödvändig-
heten av ett destinationsperspektiv för att kunna 
förstå och hantera den mångfald av frågor och 

Engagera 
lokal

samhället 

Organisera 
och styra 

Förstå 
turismen 

Utveckla 
strategi 

Unescos How-to-guider kompletterar 
och samspelar med varandra. 

relationer som arbetet med hållbar turism inne-
fattar. Ett väl fungerande samspel mellan olika 
intressen ses som en förutsättning. Genom en 
öppen arbetsprocess och bred dialog kan också 
utvecklingen ske i samklang med lokalsamhällets 
behov och önskemål. För att lyckas menar Unesco 
att det behövs ett strategiskt och systematiskt 
arbetssätt, baserat på hög förståelse om turismen 
och dess förutsättningar.

Guiderna utgår från destinationens värden,
till exempel i form av landskapets karaktär – dess 
natur- och kulturmiljöer. Men också de berät-
telser, sägner eller traditioner som är knutna till 
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Sammanfattning 

området. För att förstärka och utveckla destina-
tionens attraktionskraft behöver förändringar ta 
sin utgångspunkt i dessa värden.

Vi tror att du som är involverad i destinations-
utveckling, där kultur- och naturvärden ligger till 
grund för attraktiviteten, kommer att ha nytta av 
denna skrift.  

Skriften har fokus på de fyra första stegen som 
utgör den strategiska plattformen i Unescos How
to-guider. Dessa handlar om att: 

•  Förstå turismen. 
•  Utveckla en strategi för framåtsyftande  

förändring.  
•  Utveckla effektiv organisation och  

styrning.  
•  Engagera lokalsamhället. 

Var medveten om att processen att ta fram en 
strategi för hållbar turism inte är linjär. I prakti-
ken råder ett dynamiskt förhållande mellan olika 
perspektiv. Hållbar turism är en ständig utveck-
lingsprocess.  

Läsanvisning  
För att få en bättre översikt och underlätta 
orienteringen är de olika delarna i skriften  
färgkodade. Skriften består av fyra delar: 

  Del 1: Introduktion   
– hållbar turism för natur och kulturmiljöer 
I denna del introduceras Unescos How-to-guider
och vad de kan tillföra arbetet med hållbar 
turism. Här beskrivs även hur ett utvecklings-
projekt i Bergslagen fungerat som ”pilot” för att 
pröva tillvägagångssätt och samla erfarenheter. 

  Del 2: Grunda för ett framgångsrikt arbete 
Här lyfter vi fram vikten av förberedelser och till-
varatagandet av tidigare erfarenheter inför ett 
utvecklingsarbete. I denna del föreslår vi ett ”för-
steg” till Unescos How-to-guider som kan behövas 
för att identifiera och skapa en gemensam förstå-
else för destinationens värden och attraktivitet. 

 Del 3: Vårt arbete med guiderna 1–4 
Respektive textavsnitt i den här delen har följande 
struktur; Det inleds med en kort beskrivning av 
Unescos huvudbudskap – vad det är som ska uppnås 
genom arbete med just den här guiden. Därefter 
följer en redovisning av hur vi gick tillväga i pilot-
projektet, med exempel på vad övningarna resulte-
rade i. Därefter sammanfattas våra erfarenheter och  
lärdomar från arbetet med respektive guide. 

  Del 4: Unescos How-to-guider 1–10  
Här finns alla tio How-to-guider, översatta till 
svenska och till viss grad bearbetade efter svenska 
förhållanden. 
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 DEL 1 | Introduktion – hållbar turism för natur- och kulturmiljöer
 

Det finns flera olika stöd och kvalitetssäk-
ringssystem kring hur hållbar turism kan 

bedrivas på företags- och verksamhetsnivå, till 
exempel Swedish Welcome eller Corporate Social 
Responsibility (CSR) har utvecklat egna standar-
der för hållbarhetsuppföljning. 

Stöd för att arbeta med turism och hållbar-
hetsfrågor utifrån ett destinationsperspektiv är 
där emot mindre vanligt. Ett exempel är G lobal 
 Sustainable Tourism Council destinationskriterier 
(GSTC-D), vilka är ett resultat av ett världsom-
spännande arbete för att ta fram grundläggande 
standarder för hållbar turism och g emensam 
förståelse för hållbar destinationsutveckling. 
K riterierna organiseras under fyra r ubriker: 
h ållbar förvaltning, socioekonomiska effekter, kultu
rella konsekvenser och miljöpåverkan.1 Dessa har 
varit en viktig utgångspunkt i utformandet av 
Unescos  How-to-guider.  

Unescos How-to-guider 
De mer än 1 000 världsarv som utnämnts av 
Unesco uppvisar en stor mångfald av landskap, 
miljöer och värden. Skillnader finns också i deras 
relation till det omgivande samhället och till de 



Motstående sida: Falu gruva. Foto: Olle Norling. 

möjligheter och utmaningar som turism innebär. 
Balansen mellan den attraktion som världsarvens 
värden erbjuder och deras sårbarhet kan vara svår 
att hantera. 

I sina tio How-to-guider presenterar Unesco 
därför ett systematiskt arbetssätt för världs-
arv som vill uppnå hållbar turism. Viktiga fram-
gångsfaktorer för att lyckas i arbetet är att utgå 
från platsernas karaktäristiska värden samt att 
samverka med många olika aktörer på ett stra-
tegiskt och kontinuerligt sätt. Det handlar om 
att identifiera ömsesidig nytta med turismen och 
se hur olika aktörers intressen och drivkrafter 
kan mötas, för att göra den mer hållbar. Unesco 
poängterar just betydelsen av att gemensamt ta 
till vara och värna natur- och kulturmiljöer. 

Denna grundläggande syn på ett värde- och 
dialogorienterat arbetssätt är intressant för många 
fler destinationer än världsarven. Det kan hjälpa 
alla oss som ser värdet i ansvarsfull turism och 
besöksnäring. How-to-guiderna adresserar håll-
barhetsfrågor av allmängiltig relevans och beskri-
ver tillvägagångssätt som är tillämpbara för alla 
destinationer som vill arbeta med hållbar turism-
utveckling. 

1. https://www.gstcouncil.org/images/Dest-_CRITERIA_and_INDICATORS_6-9-14.pdf 
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Strategiska grunder 

Guide 5 
Kommunika

tion 

Guide 1 
Förstå 

turismen 

Guide 2 
Strategi för 

framåtsyftande 
förändring 

Guide 3 
Organisation 

och 
styrning 

Guide 4 
Engagera 

lokal
samhällen 

Nyckelleveranser (fungerar bara om steg 1–4 genomförts) 

Guide 6 Guide 7 
Infrastruktur Skapa 

för turism mervärden 

Guide 8 Guide 9 
Hantera Finansiering 

besöksflöden 

Guide 10 
Följa upp 

förändring 

 

Tio guider – och nyckelområden - för hållbar turism. De vägleder systematiskt, steg för steg, användarna genom att lyfta 
fram centrala utmaningar och möjligheter i arbetet med hållbar turism. Källa: Unesco2. 

Eftersom natur- och kulturmiljöer starkt 
bidrar till att skapa attraktivitet är det centralt att 
aktörerna inom kulturmiljöförvaltningen också 
är engagerade i arbetet med turism. Kompetens 
i att bedöma eventuell påverkan på värdena och 
finna kreativa lösningar för dess användande och 
utveckling är väsentligt i ett hållbarhetsarbete. 
Unesco menar till och med att dessa aktörer bör 
vara drivande i arbetet för att kunna styra turis-
men i hållbar riktning. 

Nyckelfrågor för hållbar turism 
How- to-guiderna är uppdelade i tio olika steg, 
där de fyra första utgör en plattform som de efter-
följande utgår ifrån. De olika stegen samverkar 
och bygger på varandra – och innehåller strate-
giska frågor för hållbar turism.  

Sammantaget ska de stödja ett ansvarsfullt och 
framgångsrikt turismarbete baserat på den att-
raktivitet som natur- och kulturarv har eller kan 
genera i kombination med besöksnäringens och 

2. http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/how-use-guide 

http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/how-use-guide
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lokalsamhällets behov. Detta förutsätter i sin 
tur ett väl fungerande samarbete mellan olika 
intressenter. Begreppet hållbarhet innefattar all-
tid såväl miljömässiga, sociala och ekonomiska 
dimensioner. 

Destinationsperspektiv 

Destinationer är mer än bara summan av 

sina delar och att förändra strategin för en 

destination kräver aktivt stöd och åtagande 

från en rad intressenter. Unesco 

Enligt Unesco är det är viktigt att arbeta uti-
från ett destinationsperspektiv. För att kunna för-
stå och hantera de komplexa sammanhang och 
relationer som arbetet med hållbar turism inne-
bär behöver man bland annat identifiera ”rätt” 
samarbetspartners. Därigenom kan man bättre 
bedöma både de risker och möjligheter som turis-
men medför. 

Ett utvecklingsprojekt i Bergslagen 
är grunden för den här skriften 
Den här skriften är ett resultat av ett utvecklings-
projekt som Riksantikvarieämbetet initierat inom 
Gruvuppdraget. I pilotarbetet, där vi fungerat 
som processledare, har guiderna använts i ”skarpt 
läge”.3 Genom att ta fram en strategi för hållbar 
turism i Bergslagen har vi velat visa hur kultur-
miljöarbete kan bidra till attraktivitet både för 

besökare och för besöksnäringen. Rent konkret 
ville vi främja utveckling av en turism förankrad 
i Bergslagens kulturhistoriska värden och berät-
telser. Vi ville också undersöka hur Unescos idéer 
och guider skulle kunna tillämpas inom destina-
tioner som inte är världsarv. 

Pilotprojektet har genomfört Unescos fyra 
inledande steg för att bygga en långsiktigt hållbar 
turism. Dessa utgör en strategisk plattform och 
handlar om hur vi kan: 

• Steg 1: Förstå turismen. 
• Steg 2: Utveckla en strategi för framåtsyftande 

förändring. 
• Steg 3: Utveckla effektiv organisation och 

styrning. 
• Steg 4: Engagera lokalsamhällen. 

En insikt genom pilotprojektet är att How-to
guiderna inte ger mycket vägledning vad gäller 
det praktiska tillvägagångssättet att genomföra de 
olika stegen. Vi har därför behövt tolka guiderna 
och anpassa våra arbetssätt till svenska förhållan-
den och utifrån pilotprojektets förutsättningar. 
Genom den här skriften vill vi därför komplettera 
Unescos How-to-guider, inte ersätta dem. 

Arbetsgruppen har bestått av representanter 
från ett antal besöksmål i Bergslagen. Det som 
förenar dem är deras geografiska läge, relativt 
nära varandra, samt deras historiska bakgrund i 

3. Riksantikvarieämbetet svarar för innehållet i skriften och det är myndighetens erfarenheter och slutsatser som kommer 
till uttryck om inget annat anges. 
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Destinationen 
Flygplats 

Tågstation 
Närmaste stad/ort 

Hotell/logi 

Nöjesaktiviteter 

Andra kultur- 
och naturmiljöer 

Affärer/ 
detaljhandel 

Taxi 

Världsarvet 

Mat och 
dryck 

Guide
företagare 

Principmodell som visar olika delar som behövs för att arbeta utifrån ett destinationsperspektiv 
och skapa en hållbar och fungerande helhet. Källa: Peter DeBrine, Unesco. 

brytning och utvinning av metallerna järn, kop-
par och silver. Förutom besöksmålen har arbets-
gruppen bestått av representanter från Intresse- 
 föreningen Bergslaget, Länsstyrelsen i Västman-
lands län, Region Dalarna och Västmanlands 
kommuner och landsting. Unesco, Tillväxtverket 
och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) 
har följt och stöttat processen med sina kunskaper 
och erfarenheter. 

Vem är denna skrift till för? 
Skriften riktar sig till aktörer som arbetar med 
eller är involverade i turismutveckling eller 
besöksnäring där kulturmiljö- och naturupplevel-
ser är, eller har potential att bli viktiga byggstenar 
i destinationen. Även offentliga och privata aktö-
rer som förvaltar och utvecklar kultur- och natur-
miljöer är en viktig målgrupp, tillsammans med 
regionala- och lokala turistorganisationer. 
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Kulturarvet är en källa för upplevelser och lärande 

Turism handlar inte bara om att besöka andra 
platser, utan även att kunna sätta sig in i och få 
förståelse för den verklighet som är andra män
niskors vardag. För att berika mötet, förståel
sen och upplevelsen är de historiska perspek
tiven centrala. Riksantikvarieämbetets arbete 
med turism tar sin utgångspunkt i människors 





vilja och lust att lära om landskaps och plats
ers historia och kulturarv. Den bygger på att 
besökarna görs delaktiga och skapar en egen 
relation och känsla för platsen. Väl planerade 
kulturmiljöer som erbjuder utmanande och 
överraskande berättelser har en stor potential 
som framtida attraktiva besöksmål.  



Avestaverket. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 
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 DEL 2 | Grunda för framgångsrikt arbete
 

Förberedelser 
Som initiativtagare till arbetet med att utveckla 
en strategi för hållbar turism behöver du fundera 
igenom vilka sakägare som det initialt är viktigt 
att engagera. Försäkra dig/er om att ni har kom-
pletterande kompetenser i arbetsgruppen. Finns 
det till exempel tillräcklig kompetens för att 
bedöma turismens påverkan på kulturarv och 
miljö? Behöver ni tillföra kompetens angående till 
exempel plats- eller affärsutveckling? Möjligheter 
finns att bygga ut gruppen efter hand i takt med 
att förståelsen för destinationens behov och utma-
ningar ökar. 

En erfarenhet från pilotprojektet är att det är 
viktigt att tidigt klargöra mandat och rollfördel-
ning mellan olika aktörer. Det underlättar både 
arbetet med att ta fram strategin och att genom-
föra den. Fundera på vem/vilka som kommer att 
ha det formella ägandeskapet till strategin, vilka 
som inte är sakägare men som ingår i en vidare 
krets av nyckelintressenter samt vilka som i övrigt 
är berörda eller viktiga för turismens utveckling i 
det omgivande samhället. 

Motstående sida: En konferens i Avestaverket om interpretation 
startade strategiarbetet i Bergslagen. Foto: Lena Johansson/RAÄ. 

Omgivande samhälle 

Nyckelintressenter 

Sakägare 

Inför ett strategiarbete är det viktigt att skapa 
tydlighet i ansvar och roller mellan olika aktörer. 

I pilotprojektet uttrycktes bland deltagare en 
osäkerhet om arbetets konkreta resultat. Fram-
tagandet av strategin är en process där delta-
gande organisationer bidrar till och delar ansva-
ret för innehållet. Det underlättar att så långt som 
möjligt klargöra förutsättningarna för arbetet och 
vad som förväntas av de samverkande organisatio-
nerna, till exempel: 



16 

�  DEL 2 | Grunda för framgångsrikt arbete

 
 
 
 
 
 
  

 

•  Att arbetsprocessen kräver ett aktivt och 
ansvarsfullt engagemang.  

•  Att överblicka och sätta sig in i Unescos  
How-to-guider. 

•  Att arbetet kräver kontinuerlig dialog och  
återförande av resultat under arbetets gång,  
såväl inom den egna organisationen som med 
nyckelintressenter och det omgivande  
samhället. 

•  Att leva med en viss ”ovisshet” är en  
förutsättning för utvecklingsarbetet. 

•  Att skapa förutsättningar för och satsa på  
ett gemensamt lärande.	 

Fundera på hur ni på ett enkelt och pedago-
giskt sätt kontinuerligt kan följa vilket lärande 
som sker hos deltagarna i gruppen. I pilotprojek-
tet använde vi en ”piltavla”, som delades in i de 
kategorier som vi ville få feedback på eller skapa 
lärande kring. Gruppen värderar och kommuni-
cerar sin upplevelse genom att markera ”träffar” 
på tavlan. Exempelvis: Hur fungerade tillämpad 
metod och struktur? Bra eller dåligt? Hur mycket 
inspiration gav dagen? Lite eller mycket? Ju när-
mare mitten av piltavlan desto högre poäng. Ge 
också gruppen möjligheter att kommunicera och 
motivera sina val, både verbalt och skriftligt. Ni 
får genom detta en tydlig och gemensam avstäm-
ning av läget. 

Diskutera medverkande aktörers behov och förväntningar på strategiarbetet i ett så tidigt skede 
som möjligt av processen. I pilotprojektet landade diskussionen i ett antal olika motiv: 

• Identifiera gemensamma värden och berättelser. 

• Hela värdekedjan. Hela urvalet av tjänster och produkter. Allt måste hålla och hänga ihop. 

• Att få syn på sig själv i en helhet. 

• Vård och underhåll av kulturmiljö. Prioritera och lösgöra resurser. 

• Utveckla argument för ökad samverkan med regionala tillväxtaktörer och politiker. 

• Gemensamma prioriteringar och beslut i frågor som berör oss alla. 

• Mötesplats och ”korsbefruktning” mellan turism och kulturmiljövård. Strategiarbetet en 

arena för detta. 


• Utvecklade besöksmål i Dalarna och Västmanland genom samarbete. 
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I nspir a tion 

Piltavla – rubrikerna kan varieras efter det behov 
som finns av individuellt och gemensamt lärande. 

Struktur och metod 

Vi-känsla 

1 

3 
4 
5 
6 

6

7 

7

8 

8

9 

9

2 

5 
4 
3 
2 
1 

Lä
r d

om
ar

 

M
itt

 eget b
id

ra
g 

4. Tillväxtverket, 2015: En destination är både en geografiskt som funktionellt avgränsat område med ett större eller mindre 
antal aktörer (offentliga, privata och civilsamhällets) som är beroende av varandra för att destinationen ska kunna fungera. 

5. Carter, J. 2001 & Ham, S. 2013. 
6. Det finns flera rapporter och skrifter om interpretationsteman och dess användningsområden. Se till exempel 

Riksantikvarieämbetet, 2015: Interpretation för utveckling av kulturmiljöer och Centrum för naturvägledning (CNV). 2016. 
Platsens berättelser. Metodhandledning för interpretation. Riksantikvarieämbetet. 

För ett lyckat slutresultat är det också viktigt att
göra en gemensam uppskattning av förväntad tids-
och resursåtgång och att schemalägga mötesda-
tum i god tid. Skapa gärna en Facebookgrupp eller
annat forum för att kunna kommunicera och stödja
varandra mellan workshops eller seminarier. 

Lär känna destinationens natur- och kulturvärden 
Som destination är Bergslagen inte klart avgrän-
sad och det har saknats en samlad idé om vad den 
är och kan stå för.4 Det fanns vid starten av pilot-
projektet därför ett behov av att gemensamt iden-
tifiera och tolka de natur- och kulturvärden som 

kännetecknar och särskiljer Bergslagen från andra
destinationer. Arbetet mynnade ut i ett slags ”för-
steg” till guiderna. Det är värdena som skapar att-
raktivitet och pekar ut riktningen för en hållbar
destinationsutveckling. Det är först när det finns
en förståelse för värdena hos alla aktörer (sakägare,
nyckelintressenter och omgivande samhälle) som
det finns förutsättningar för ett gemensamt ansvar. 

Arbeta med interpretation 
Genom att samla en stor bredd av aktörer med 
intresse av kulturmiljö och turism fick vi många 
inspel och perspektiv på vad som är speciellt med 
Bergslagen. Vårt arbetssätt utgick från interpre-
tation, en kommunikationsteori med metoder 
för att få människor att engagera sig i och skapa 
en personlig relation till ett områdes natur- och 
kulturvärden.5 

Ingången till arbetet om Bergslagens värden 
och berättelser togs genom ett gemensamt arbete 
med frågan; ”Efter vårt besök i Bergslagen skulle 
jag vilja att min vän visste att … ” parat med frå-
gan ”Vad skulle du då vilja visa?”. Dessa frågor gav 
underlag för att arbeta vidare med interpreta-
tionsteman för att tydliggöra budskap som syftar 
till att väcka tankar under och efter ett besök i 
Bergslagen. Det finns flera anledningar till att 
pröva interpretationsteman:6 
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• De bidrar till att utmana och inspirera till 
tankar, snarare än att förmedla fakta. 

• De kan skapa mer berikande upplevelser och 
personliga möten med natur- och kulturmiljöer. 

• De kan öka lärandet och ansvarstagandet för 
natur- och kulturmiljön.  

• De hjälper dig att planera för kommunikationen 
på en plats eller inom destinationen. 

Med aktörernas hjälp togs det fram en bruttolista 
med teman.  Deltagarna fick sedan bedöma för-
slagen och markera sina favoriter utifrån vad som 
kännetecknar starka teman. Sådana ska bland 
annat vara enkla att förstå och koppla till belagd 
kunskap om destinationen. De ska engagera besö-
karen, vilket underlättas om de kopplar till all-
mänmänskliga tankar och känslor som till exem-
pel kärlek, glädje och sorg. De bör också kort 
och kärnfullt, gärna med någon form av drama-
tik, uttrycka vad som är speciellt eller unikt med 
destinationen. Det är även viktigt att fundera över 
vilka målgrupper som temat avser att möta.

Arbetet med interpretation gav möjlighet att 
diskutera hur kvaliteten i besökarupplevelsen kan 
förbättras genom att sammanföra kunskap om 
områdets kultur- och naturvärden och besöks-
näringens kundorienterade och efterfrågestyrda 
synsätt. För att kvalitetssäkra och förankra bud-

skapen är det väsentligt med bred samverkan och 
inbjudan till samskapande. Inte minst är det vik-
tigt att forskare kan bidra med den senaste veten-
skapliga kunskapen om destinationen. En erfa-
renhet är att det är klokt att överlåta den slutliga 
formuleringen av teman till en eller ett par perso-
ner med intresse av att kommunicera på detta sätt. 

Tanken på ett enda samlande tema kan vara 
tilltalande, men det är inte alltid möjligt att 
uppnå eftersom det riskerar att ge ett alltför gene-
rellt och utslätat innehåll. Fundera därför på om 
ni har mest nytta av ett övergripande tema. Alter-
nativt om ni har större användning av flera teman 
som gemensamt ringar in destinationens känne-
tecknande värden. I pilotprojektet valde vi till slut 
flera teman som går att kombinera på olika sätt. 
Samverkande teman kan fungera som en ram för 
att organisera vad destinationen berättar och på 
vilka sätt. I Bergslagen påbörjades genom stra-
tegiarbetet utvecklandet av ett koncept för att 
länka platser till varandra och göra det möjligt att 
följa berättelsespår mellan olika besöksmål inom 
destinationen. Genom att utgå från gemensamma 
teman kan de olika besöksmålen lyfta fram olika 
men komplementära berättelser. Ambitionen är 
att få besökarna intresserade av att besöka flera 
av platserna, förstärka helhetsupplevelsen och 
meningsskapandet. 
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I pilotprojektet var interpretationstemana i huvud
sak skrivna för interaktion med besökare som vill 
introduceras till Bergslagen och dess värden – inte i 
första hand för besökare med befintlig specialkun
skap om bergsbruk. Om interpretationstemana kan 
tillämpas även för den sistnämnda gruppen är detta 
naturligtvis bra, men det är inte alltid möjligt att 
kombinera dessa båda intressegrupper. 

Följande tre förslag på övergripande teman 
för Bergslagen togs fram:   
1.	 Dramatiska geologiska händelser för miljon

tals år sedan skapade en unik samling av under
jordiska rikedomar i Bergslagen. Under mer än 
tusen år har en mångfald av människor med 
hårt arbete, energi från skog och vatten och tek
nisk snillrikhet omvandlat bergets tillgångar till 
metaller och mineraler. Med dessa har vi - på 
gott och ont – byggt vår värld, och fortfarande 
upptäcker vi nya sätt att använda dem på. 

2. Framställningen av metaller är hårdvaluta – såväl 
på exportmarknaden som för politisk makt
kamp. Med berget som ekonomisk resurs skapa
des maktstrukturer, lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. Svenskt stål har bitit i konflik
ter mellan länder i århundraden. 

3. Århundranden av slit och innovationer inom 
bergsbruket har format landskap och samhälle. 
Bergsbruket gav kraft till genomförandet av 
modernistiska framtidsidéer. Det är basen i Sve
riges ekonomiska och sociala välfärd. Nu ställer 
Bergslagen utmanande frågor om vad vi idag vill 
att vårt samhälle ska vara, industrins roll och det 
förflutnas betydelse i formandet av framtiden. 

Nya Lapphyttan i Norbergs kommun. Foto: Kenneth Sundh. 
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Guide 1 Förstå turismen  

UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 1 
Understanding tourism at your destination 

Unescos första guide innebär 
att klargöra förutsättningarna 
och villkoren för hållbar turism 
inom destinationen. En förstå-
else för turismen på destina-
tionsnivå är nödvändig för att 

kunna göra rätt val och prioriteringar i strategi-
arbetet. För att förstå utmaningarna och möjlig-
heterna behöver relevant information och fakta 
samlas in och göras tillgänglig om bland annat; 
destinationens tillgångar, vad besökarna efter-
frågar samt turismens miljömässiga, ekonomiska 
och sociala påverkan. För att skapa en helhetsbild 
poängterar Unesco behovet av att lyssna in hur 
lokalsamhället uppfattar turismen. 

Gemensam tolkning av hållbar turism  
I strategiarbetet gjorde deltagarna tillsammans en 
lokal/regional tolkning av begreppet  hållbar turism. 
För att konkretisera och fylla b egreppet med inne-
håll och gemensam mening skapades en illustra-
tion utifrån de medverkande organisationers olika 
intressen och drivkrafter. Detta arbetsmoment kan  
ses som en komplettering av U nescos Guide 1.  

Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 

Miljövänlig Affärsutveckling 
gruvbrytning – lönsamhet 

Bevara 
mineraler Naturresurser – grund Bergsbrukets 

för verksamheten ekonomiska Återvinning 
möjligheter 

Kvalitetsmärkning 
Ekoprodukter 
och närodlat
 

Attityder 

Ansvar för natur- Använd platsens gentemot 

och kulturmiljö möjligheter gruvnäringen 

NöjdaBerättelser – stimulera 
besökare människors tankar 

Delaktighet i Rättvis 
kulturmiljöarbete fördelning 

Trygghet 

Lokal 

samhälle 
Inkluderande 

stolthet 

Social hållbarhet 

För att stödja diskussionen om hållbar turism byggde vi en 
tankemodell med de tre hållbarhetsdimensionerna som bas. 
Pilotprojektets olika aktörer visualiserade sina olika perspektiv 
och målbilder genom nyckelord eller korta satser. 

Vi reflekterade kring tankemodellen utifrån 
följande frågor: 

• Finns det motsättningar mellan olika 
intressen och perspektiv? 

• Finns det fler relevanta perspektiv på hållbar 
turism som inte presenteras i tankemodellen? 

Motstående sida: Flogbergets besöksgruva. Foto: Ekomuseum Bergslagen. 
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•  Vilken skala och räckvidd har olika frå-
gor/utmaningar? Vilka är lokala hållbarhets-
utmaningar, vilka är regionala?  Vilka har 
 nationell eller till och med global räckvidd?   

•  Hur påverkar tankemodellen förståelsen om 
hållbar turism? 

Övningen gav en ökad förståelse för de olika orga-
nisationernas uppdrag och drivkrafter samt var
intressen möts och var eventuella målkonflikter kan 
uppstå. Modellen tydliggjorde också den komplexi-
tet som en helhetssyn på hållbar turism kräver.

En ingång till att fånga upp olika intressen och 
drivkrafter är att utgå från medverkande organi-
sationernas uppdrags- och målskrivningar och 
försöka bryta ner dessa i olika hållbarhetsdimen-
sioner. I arbetet med strategin togs till exempel 
de nationella målen för kulturmiljöarbetet som 
utgångspunkt för att för att översiktligt ringa in 
vad som kan betraktas som hållbar turism. 

Skapa en ”faktakarta” över turismen 

Kunskap är aldrig perfekt eller färdigt; det är en 

process där ni lär er och hittar den information 

som är viktig. Unesco 

Utifrån befintlig statistik och kunskap, och för att 
få överblick av turismen inom destinationen upp-
rättade vi en karta. För att ta fram relevant infor-
mation skickades frågor ut före workshopen för 

att ge medverkande organisationer tid att ta fram 
underlagsmaterial.

För en så komplett bild som möjligt valde vi i 
pilotprojektet att ställa frågor till såväl de enskilda 
besöksmålen med platsspecifik kunskap som till 
de regionala turismaktörerna. Exempel på frågor 
var: 

• Hur många turister besöker er på ett år? 
• När på året? 
• Vilka är de? 
• Hur anländer turisterna till er destination och 

hur rör de sig inom den? Vilka är knutpunkterna 
för transport och ankomst? 

• Var har de varit innan de besöker er? 
• Vilka sevärdheter/platser/museum besöker de? 
• Var bor de? Var äter de? Var shoppar de? 
• Hur länge stannar de? 
• Vart åker de sedan? 
• Hur står ni er i förhållande till andra jämförbara 

destinationer? 

Vi lät de medverkande organisationerna göra 
kortfattade presentationer. Information med geo-
grafisk koppling visualiserades på en stor utprin-
tad karta. På post-it lappar angavs statistik om till 
exempel besökare till destinationen och enskilda 
besöksmål. Utifrån den färdiga ”faktakartan” dis-
kuterades relationer och förhållanden till andra 
destinationer, besöksmål, hotell med mera samt 
möjliga synergieffekter som kan bidra till en mer 
hållbar turism.  



23 

� DEL 3 | Vårt arbete med guiderna 1–4 Vårt arbete med guiderna 1–4 | DEL 3   �

 

Falu 
koppargruva 

Koppar
Shopping
 

Järnvägsknut 

Flygplats
 

Natur/rekreation 

Järn 

Järnvägsknut 

Natur/rekreation 

Avestaverket 

Norberg och 
Nya Lapphyttan 

Engelsbergs 
bruk 

Natur/ 
rekreation 

Strömsholms kanal 
– järnets väg 

Silver 

Sala silvergruva Arlanda flygplats 

Shopping 

Västmanlands 
läns museum 

Mälaren 

Exempel på en ”faktakarta” över turismen.  Kartan är omarbetad efter Sverigekartan, Lantmäteriet. 

  
 

 

 

Dalarna 
ca 14,4 miljoner 
övernattningar. 
6,7 miljarder i 
omsättning. 

Besökarnas 
drivkraft är främst 
natur- och 
kulturupplevelser. 

Boende (ca): 
– Hotell, 20 % 
– Stugbyar, 25 % 
– Camping, 20 % 
– Vandrarhem, 3 % 
–Stugor och 

lägenheter, 31 % 

Transport: 
ca 95 % kommer 
till området med 
egen bil. 

Västmanland 
ca 750 000 
besökare. 

Drygt 1,8 miljarder 
omsättning, 2011. 

Liten men starkt 
växande turism. 

Utlandsgäster från 
främst Danmark, 
Norge, Tyskland 
& Holland. I 
Västmanland även 
Storbritannien. 

Besökare från 
Stockholm och 
Mälardalsregionen. 

Antal besökare 
vid enskilda 
besöksmål (ca): 

Sala silvergruva 
29 000 betalande 
under jord 

Avestaverket 
30 000 

Falu gruva 
50 000 betalande 
och 250 000 besök 
totalt. 

Nya lapphyttan 
Norberg 
4 500 besök. 

Fagersta kommun 
ca 4 000 guidade 
visningar i 
Engelbergs bruk. 

Strömsholms 
kanal, 2 000 besök. 

Ekomuseum 
Bergslagen 
61 platser i nätverk, 
600 000 besök. 
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Göra 

• Äkta/autentiska 

upplevelser 

• Besöka kulturarv 

•  ”Att lära genom att  

´göra” 

• Storytelling 

• Spänning 

• Bada 

Resa 

•  Bra vägar 

•  Soptunnor + sopsortering 

•  Rastplatser med fräscha 

toaletter 

•  Bensinmackar 

•  Tillgänglig och enkel 

information om t. ex. 

tidtabeller, bra ställen att 

pausa, bo och äta. 

•  Laddningsstationer för 

elbilar 

Bo 

•  Camping 

•  Familjerum 

•  Prisvärt 

•  Betalar mer för 

”upplevelseboende” 

•  Ekologiskt 

•  Värdskap viktigt 

Äta 

•  Eko/krav/närodlat 

•  Tillgängligt 

(öppettider, säsong) 

•  Varierat och bra 

utbud i olika 

prisklasser 

•  Upplevelse 

(konceptuellt) 

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 

 

Sammantaget gav övningen en övergripande
förståelse av den turism som äger rum inom desti-
nationen. Ni kommer säkerligen att bli förvånade
över hur mycket ni vet! Men ta er tid att fundera
över vad som faktiskt är belagd kunskap och vad ni
tror er veta. Ta med denna reflektion till den senare 
övningen om att identifiera kunskapsluckor. 

Sammanställning och bedömning 
av tillgång, efterfrågan 
”Faktakartan” över turismen bildade utgångs-
punkt för sammanställning av destinationens till-
gångar för turism och besöksnäring och vad besö-

karna efterfrågar i kategorierna ”göra, resa, bo och 
äta”. En samlad bedömning av tillgångarna gjor-
des avseende: 

Infrastruktur – kvalitet, kapacitet och lokalisering 
av hotell, researrangörer, restauranger, shopping, 
vägar med mera 

Attraktioner och aktiviteter – vad erbjuder ni idag? 

Utifrån sammanställningarna och bedömning-
arna diskuterades hur tillgång och efterfrågan 
matchar varandra och på så sätt kunde vi identi-
fiera glapp som behöver åtgärdas. 

Exempel på sammanställning av vad besökarna efterfrågar sorterat efter resa, 
bo, äta och göra. Tabellen läses uppifrån och ner. 



25 

� DEL 3 | Vårt arbete med guiderna 1–4 Vårt arbete med guiderna 1–4 | DEL 3   �

 

  

  

 

 

 

Analys och bedömning av hållbarheten 
Unesco pekar på betydelsen av att göra en 
meningsfull bedömning av hur hållbar turis-
men är på destinationen. Vi utgick därför ifrån ett 
antal frågor hämtade ur Guide 1 för att få en upp-
fattning av läget: 

• Vilken kunskap har ni idag om lokalsamhälle-
nas syn på och upplevelser av turismen? 

• Hur spenderar era besökare sina pengar? 
Vem gynnas av detta? Vem gynnas inte? 

Övning för att identifiera och prioritera fakta- och kunskapsluckor. 

• Hur påverkas kultur- och naturvärden av 
turismen? Vem betalar kostnaderna för att 
bevara, använda och utveckla miljöerna? 

• Förstår besökarna era kulturhistoriska värden 
och berättelser? Vad tar de med sig från besöket? 

• Hur många personer kan er destination ”klara 
av” på ett hållbart sätt? 

Syftet med övningen var framför att öka förstå-
elsen om, och problematisera kring turismens 
påverkan och möjliga konsekvenser. 

Identifiera fakta- och Specificera vilken När och av vem? Prio 
kunskapsluckor som typ av fakta/kunskap 
behövs för att förstå behövs för att fylla 
turismen inom er region/ luckan? 
destination 

Statistik för antal 1. Antal betalande 
 behövs på kort sikt 

1. 

besökare inom noder

na för destinationen 

2. Uppskattat antal 
 behövs på lång sikt X 

Vem/vilka ansvarar för att ta fram: 

Besöksmålen 

Vem/vilka finansierar: 

Preliminärt Bergslags

satsningen tillsammans 

med besöksmålen 
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Identifiera och dokumentera  
kunskapsluckor om hållbar turism 

Alla destinationer bör åtminstone mäta 

hur nöjda besökarna är. Unesco 

I samtal med politiker och berörda intressenter är
det är viktigt att ha stöd av kvantitativt/kvalitativt
mätbar och kvalitetssäkrad information om turis-
men. En övning kopplad till Guide 1 var att lista
relevant fakta och information som saknas eller 
är ofullständig samt vem/vilka som kan komplet-
tera denna. En prioritering gjordes därefter utifrån
bedömning av relevans, hur lätt/svårt är det att ta
fram den nödvändiga informationen och avgöra
om den behövs på kort eller längre sikt. 

Våra erfarenheter av arbetet med Guide 1 
Erfarenheten från pilotprojektet är att det finns 
många frågor och perspektiv att ta hänsyn till 
vad gäller hållbar turism. Men också många 
osäkerhetsfaktorer – vad är säkerställd kunskap 
och vad är det man endast tror sig veta? Det är 
lätt att hamna i beskrivningar av önskade lägen 

snarare än att spegla aktuella förhållanden inom 
destinationen. 

I processer som omfattar flera besöksmål och 
aktörer är de fakta som kommer fram antagligen 
inte till alla delar jämförbara, utan bottnar exem-
pelvis i besöksundersökningar av olika slag som 
behöver kvalitetssäkras. Att tillsammans få en 
bild av turismen kräver ett systematiskt arbete. 
Momentet att identifiera fakta- och kunskaps-
luckor resulterar i form av en åtgärdsplan. Vänta 
inte med att fylla dessa luckor. Det är sannolikt 
inte möjligt att börja med allt på en gång, men 
börja någonstans.

Vi fick upp ögonen för många gemensamma 
intressen bland aktörerna och hur dessa kan 
kombineras. Men också utmaningar. Eller som en 
av deltagarna uttryckte det: ”Jag har fått en bättre 
bild av turismen. Vet mer om vad som är svårt.” 

Som ett komplement till Guide 1 framkom att 
det också är viktigt att se på aktuella trender för 
att på så sätt anlägga ett framtidsperspektiv på 
besöksnäringens utveckling och vad besökare kan 
komma att efterfråga. 
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Guide 2 Strategi för framåtsyftande förändring 

UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 2 
Developing a strategy for progressive change 

Er strategi bör besvara frågorna 

”vem?”, ”vad?”, ”när?”, ”varför?” 

och ”hur?” för att uppnå 

önskade förändringar. Unesco 

Omvärlden och turismen är under ständig för-
ändring. För att skapa bättre möjligheter att 
kunna agera proaktivt och göra turismen mer 
hållbar behövs ett strategiskt arbete över tid. 
Unesco lyfter fram betydelsen av att kunna 
genomföra nödvändiga förändringar. Proces-
sen bör präglas av öppenhet och transparens och 
inkludera lokalsamhället. 

Arbeta med SWOT, tematisering 
och nyckelfrågor 
Enligt Unescos rekommendation genomförde vi 
i pilotprojektet en SWOT-analys med utgångs-
punkt i resultat från arbetet med Guide 1. 

Övningen utfördes i tre steg.7
1. SWOT-analys.
2. Tematisering av SWOT i fokusområden. 
3. Formulering av nyckelfrågor/utmaningar.       

SWOT-analys är en beprövad metod för att kart-
lägga och analysera styrkor (strengths), svagheter 
(weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot 
(threats). Styrkor och svagheter bedöms vanligt-
vis som specifika förutsättningar, för till exem-
pel en destination, medan möjligheter och hot 
snarare utgör omvärldsförutsättningar. Analysen
bör omfatta samtliga hållbarhetsdimensioner. 

7. Inspiration har hämtats från metoder och verktyg för att integrera hållbarhetsfrågor i fysisk planering: Ekelund, B, 
Norell Bergendahl, A, Troglio, E, Lindberg, F, Jansson K & Ellmén H, 2015 och Energimyndigheten. 2011. 
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STYRKOR 

(Destinationsspecifika) 

• Två världsarv som representanter för 

bergsbrukets unika värden. 

• Industrihistoriska miljöer som kan 

åskådliggöra och berätta om hela 

processkedjan för metallerna järn, silver och 

koppar över tid. 

• De industrihistoriska besöksmålen tål många 

besökare (ej känsliga för slitage). 

• Lokalproducerad mat. 

• Olika nyskapande evenemang nyttjar de 

industrihistoriska miljöerna.  

• Utbyggt järnvägsnät. 

SVAGHETER 

(Destinationsspecifika) 

• Övergripande berättelse som binder samman 

de industrihistoriska besöksmålen saknas. 

• Generellt dåligt utbud och kvalitet på 

restauranger/caféer. 

• Fler engagerade entreprenörer behövs. 

• Öppettider (tillgänglighet till mat, shopping 

och besöksmål under året). 

• Bilturism dominerar. 

• Laddningsstationer för elbilar saknas. 

• Generellt svårt att få lönsamhet vid 

industrihistoriska besöksmålen.   

• Statistik om besöksmålen är inte jämförbara. 

• Brist på tillgång till guider. 

MÖJLIGHETER 

(Omvärld) 

• Världsledande industrier inom och kopplat 

till mineralnäring. 

• Stort ideellt engagemang kopplat till att 

vårda och visa kulturarv. 

• Närhet till Stockholm och Arlanda.  

• Internationell turism från främst Tyskland, 

Holland, Norge och Danmark. 

• Genusperspektivet – möjligheter att utveckla 

kvinnors besökande. 

• Appar och ny teknik som gör det möjligt att 

länka människor till varandra och platser.  

HOT 

(Omvärld) 

• Klimatförändring. 

• Resurser till vård och underhåll av 

industrihistoriska besöksmål behöver 

frigöras. 

• Utflyttning/urbanisering. 

• Kort turistsäsong. 

• Förankring av strategin hos alla berörda 

parter. 

• Hantera miljöskulden från gruvnäringen. 

• Privata markägare som inte är intresserade 

att öppna upp sina marker till turister. 

Exempel från pilotprojektets  SWOT-analys för hållbar turism i Bergslagen. Arbetet med SWOT:en visade att det finns flera 
destinationsspecifika förutsättningar som utgör styrkor att arbeta vidare på, men också svagheter som kan behöva hanteras. 
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Genom att tematisera SWOT:en i olika områden framkom en struktur med 
relevanta och strategiska fokusområden: 

Engagera lokalsamhället och 

företag i kulturarv 

• Stort ideellt engagemang kopplat till att 

vårda och visa kulturarv. 

• Fler engagerade entreprenörer behövs. 

• Privata markägare som inte är intresserade 

att öppna upp sina marker till turister. 

Kommunikation & marknadsföring 

• Industrihistoriska miljöer som kan åskådliggöra 

och berätta om hela processkedjan för 

metallerna järn, silver och koppar över tid. 

• Brist på tillgång till guider. 

• Statistik om besöksmålen är inte jämförbara. 

Utveckla infrastrukturen för turism 

• Utbyggt järnvägsnät. 

• Bilturism dominerar. 

• Laddningsstationer för elbilar saknas. 

• Resurser till vård och underhåll av 

industrihistoriska besöksmål behöver frigöras. 

• Lokalproducerad mat. 

• Närhet till Stockholm och Arlanda.  

• Internationell turism från främst Tyskland, 

Holland, Norge och Danmark. 

• De industrihistoriska besöksmålen tål många 

besökare (ej känsliga för slitage). 

• Generellt dåligt utbud och kvalitet på 

restauranger/caféer. 

Utveckla hållbara produkter, 

upplevelser och tjänster 

• Olika nyskapande evenemang nyttjar de 

industrihistoriska miljöerna. 

• Genusperspektivet - möjligheter att utveckla 

kvinnors besökande. 

• Två världsarv som representanter för 

bergsbrukets unika värden. 

• Appar och ny teknik som gör det möjligt att 

länka människor till varandra och till platser.  

• Kort turistsäsong. 

Exempel på tematisering i fokusområden. Begränsa gärna antalet områden till max 5-6 stycken. 
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Vi gjorde ytterligare en bearbetning och formulerade utmaningar/nyckelfrågor kopplade till respektive 
fokusområde. På så sätt kunde vi mejsla ut strategiska frågor för hållbar turism i Bergslagen. 

Engagera lokalsamhället och företag •  Hur engagera fler entreprenörer och verksamheter 

som kan tillföra och förstärka kvaliteter till de 

industrihistoriska besöksmålen i Bergslagen? 

•  Uppmuntra socialt företagande inom besöksnäringen. 

•  Hur balansera professionella besöksmål med ideellt 

engagemang kring kulturmiljön? 

Kommunikation & marknadsföring • Hur knyta ihop Bergslagen industrihistoriska besöksmål 

med en övergripande berättelse? 

• Hur kan besöksmålen gemensamt paketera produkter? 

Utveckla infrastruktur för turism • Hur ge en bättre samlad upplevelse, genom samordning 

av besöksmål, förtäring och kommersiella aktörer? 

• Hur koppla ihop de industrihistoriska besöksmålen med 

samtida gruvnäring? 

• Hur kan vi underlätta för miljövänligare bilturism? 

Utveckla hållbara produkter, • Hur förlänga turistsäsongen? 
upplevelser och tjänster • Fler måltidsentreprenörer med bra råvaror och god 

måltidsupplevelse 

Exempel på utmaningar/nyckelfrågor kopplat till fokusområden. 
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 8. Kairos Future, 2015. 
 9. Fri bearbetning från: http://www.kunskapsguiden.se/ebp/implementeringsstod/  
Att-leda-en-evidensbaserad-praktik/Ta-fram-en-vision/Sidor/default.aspx 

 
 

Utveckla visions- och målbild 
Det efterföljande arbetet för att utveckla en 
visions- och målbild utgick från: 

• Den information/fakta om turismen som sam-
manställts och analyserats i arbetet med guide 1. 

• SWOT-analysen med tematisering i fokus-
områden och utmaningar/nyckelfrågor. 

• Material om rådande trender inom turism och 
besöksnäring.8 

Händelser i omvärlden och trender 
inom turism och besöksnäring 

Förflyttning 

Hur ta oss från nuläge 
till önskat läge? 

Nuläge Önskat läge 

Är det hållbart? Är det hållbart? 

Visions- och målbilden visar vart ni vill ta er. 
Strategin ska visa vägen dit. 

Det gäller att hitta en bra balans mellan en vision
som ska ge inspiration och framtidstro och de mål
som konkretiserar vad som ska uppnås. I pilotpro-
jektet behövdes ett par frågor klaras ut för att hitta
”rätt” fokus i det fortsatta arbetet. För det för-
sta; för vilka skriver man? För det andra; hur långt 

fram i tiden ska strategin sträcka sig? Är visionen
på kort eller lång sikt? Tidshorisonten sätter ramar
för ambitionsnivån och för hastigheten i föränd-
ringsarbetet. Vi prövade olika förslag till visions-
formuleringar med denna enkla checklista: 

Vår vision är:  Ja  Nej 

1.  Framåtblickande och långsiktig. 

2.  Eftersträvansvärd, visar vart vi vill 
 nå, en strävan. 

3.  Engagerande och starkt kopplad 
 till era grundläggande värderingar. 

4.  Ger en bild av vad som kommer 
 att se annorlunda ut. 

5.  Utmanande och krävande att nå. 

6.  Har ett känslomässigt inslag. 

7.  Levande eller töjbar, omvärlden 
 förändras och visionen måste 
 följa med. 

8.  Tydlig och lätt att beskriva och 
 formulera. Är inte alltför detaljerad.  

En vision bör vara engagerande för att kunna ena många 
krafter och intressen att arbeta i samma riktning. I pilotprojektet 
prövade vi hur förslag till visionskrivningar mötte ovanstående 
påståenden.9 

http://www.kunskapsguiden.se/ebp/implementeringsstod
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Som ett led i återförandet av resultat fick 
arbetsgruppen inom pilotprojektet i hemuppgift
att diskutera förslag till vision och mål inom res-
pektive organisation och med nyckelintressenter. 
Uppgiften utgick från följande frågeställningar: 

1.	 Pröva förslag till visions- och målbild inom 
din egen organisation. Diskutera hur den kan 
förväntas bidra till den egna organisationens 
vision och mål. Till exempel: Hur kan just ni 
bidra till att förverkliga strategin? Finns det 
några målkonflikter eller hinder. 

2. Pröva förslag till visions- och målbild i 
dialog med det egna besöksmålets/verksam-
hetens tre viktigaste externa nyckelintressenter. 
Sammanfatta deras kommentarer och reflek-
tioner. 

Som stöd för arbetet med att formulera mål och 

åtgärder tog vi inför övningen fram en mall. 

Uppgiften genomfördes i mindre grupper. 

I denna ingick att reflektera över och försöka 

specificera hur respektive mål förväntas bidra 

till hållbar turism. 


Fokusområde (rubrik)  

Mål 
 
Hur bidrar målet till hållbar turism genom: 

Miljömässigt ansvarstagande 
 
Socialt ansvarstagande 
 
Ekonomiskt ansvarstagande 

 
Åtgärder/aktiviteter – Hur ska målet uppnås? 

Åtgärd 1 

Genomförande – När ska åtgärden vara 
genomförd, och av vem/vilka? 
 
Uppföljning – Hur ska målet/åtgärden följas upp? 
Är det möjligt att ange indikatorer? 
 

Förslag till övning för mål och åtgärder. 
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I pilotprojektet skapades en bruttolista med för-
slag till mål, åtgärder och insatser. För att komma 
vidare behövde vi prioritera och funderade på vil-
ken metod vi skulle använda oss av. För att göra 
en mer säker och nyanserad prioritering kan 
flera aspekter/variabler behöver vägas in, som till 
exempel: 

• Vad är viktigast att göra först? Hur bråttom är det? 
• Hur stor effekt har målet eller ger åtgärden? 
• Hur lätt eller svårt är målet att nå eller är 

åtgärden att genomföra? Vilka hinder finns?  
• Vad är kostnaden för att nå målet eller genom-

föra åtgärden? 

I en PICK-graf ställs förväntad effekt/påverkan av en insats i 
relation till en bedömning av den kostnad/ansträngning som 
krävs för att genomföra aktiviteten. 

Vision 

(Fokusområde) (Fokusområde) (Fokusområde) (Fokusområde) 
Mål och Mål och Mål och Mål och 
åtgärder åtgärder åtgärder åtgärder 

– Organisation	 – Uppföljning 
– Styrning	 Förutsättningar    och utvärdering 

för genomförande – Förankring	 – Bevarade natur- 
– Finansiering	    och kulturarv 

Miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
ansvarstagande 

Det går att likna strategiarbete med ett husbygge, där olika delar 
behöver stödja varandra. Hållbarhet är ett grundfundament och 
behöver beaktas i varje del. Det är centralt att ”rätt” förutsättningar 
skapas för att förverkliga strategin. I detta ligger även att natur- 
och kulturmiljöer vårdas och sköts på ett sådant sätt att de kan 
utvecklas som besöksmål. 
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Vision – Järn Koppar Silver 

I pilotprojektet har representanter för de 
starkaste besöksmålen i regionen formulerat 
en gemensam vision mot vilken det fortsatta 
arbetet syftar. Den gemensamma visionen 
kommer att vara ett viktigt strategiskt verktyg 
för arbetet inom järn-koppar-silver-regionen de 
kommande åren. 

Visionen är att järn, koppar, silver-regionen 
ska bli Sveriges mest innovativa och utma
nande besöksregion. Med metallerna järn, 

En prioritering av olika insatser kan göras med 
hjälp av en ”fyrfältare” eller graf, eller i en kom-
bination av dessa. I pilotprojektet testade vi den 
så kallade ”PICK-grafen” som verktyg för att 
gemensamt bedöma förslagen.10 

Identifiera och lista nyckelintressenter 
Unesco har höga ambitioner kring att skapa bred 
delaktighet och gemensamt ansvarstagande i 
utveckling av hållbar turism. Nödvändigheten 
av att föra dialog och samspela med såväl invå-
narna som ett brett spektrum av intressenter 
lyfts genomgående fram i guiderna. Det är bra 
att tidigt scanna av nyckelintressenter, men det 
finns också möjligheter att komplettera listan 

koppar, silver som drivkraft levandegörs vår 
historia och utmanar med en ny berättelse om 
Sverige. 

Bergsbrukets besöksnäring ska präglas av 
äkthet, kvalitet och hållbarhet och ska synlig
göra kulturmiljö och turism som ett hållbart, 
långsiktigt och strategiskt utvecklingsområde. 
Genom att utveckla det gemensamma kultur
arvet ska vi skapa stolthet, kraft, energi och 
framtidstro i regionen. 

allt eftersom inriktning och mål med arbetet 
konkretiseras. 

I pilotprojektet listades de nyckelintressenter 
som aktivt behöver stödja strategin: ”Vem eller 
vilka organisationer/kompetenser bör ingå i ert 
samarbete som skulle medföra positiva föränd-
ringar för hållbar turism i er destination?” 

Vi gjorde därefter ett försöka att skilja mellan 
de nyckelintressenter som skulle ha stor betydelse 
för att ta fram strategin och de som kunde tänkas 
vara centrala i ett framtida genomförande av stra-
tegin. Samtidigt gjorde vi bedömningen att det i 
detta skede var viktigare att utveckla samarbetet i 
den befintliga arbetsgruppen än att vidga samver-
kan till att omfatta fler aktörer. 

10. http://www.metodbanken.se/2013/06/11/pick-graf-pick-chart-prioriteringsverktyg/ 

http://www.metodbanken.se/2013/06/11/pick-graf-pick-chart-prioriteringsverktyg
http:f�rslagen.10
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Våra erfarenheter av arbetet med Guide 2 
Vår erfarenhet är att arbetet med denna guide är 
omfattande och bör läggas upp över en tid. För 
att skapa stöd och komma fram till önskade för-
ändringarna behöver innehållet prövas, diskute-
ras och antagligen revideras ett par gånger innan 
inriktning och formuleringar landar på ett bra 
sätt. Ett sätt att öka förståelsen och insynen för 
arbetet är att kunna visa upp och motivera hur 
ni kom fram till er vision och mål. Det är där-
för viktigt att arbetet, som startades i och med 
guide 1, dokumenteras på ett sådant sätt att det 
går att följa.

Inför arbetet med vision och mål är det vik-
tigt att noggrant ha sammanställt material från 
guide 1 som handlar om att förstå turismen på 
destinationen. Detta behövs för att kunna foku-
sera på vad som är viktigast i arbetet med att 
utveckla en strategi. En av deltagarna uttryckte; 
”Att tänka i förflyttning underlättade”. När det 
väl fanns skrivningar att förhålla sig till ökade 

också gruppens kreativitet och underlättade för 
deltagarna att presentera och reflektera över det 
strategiska arbetet i andra forum.

I pilotprojektet formulerade vi mål före visio-
nen. Utifrån denna erfarenhet är vår rekommen-
dation att vända på ordningen för att med en 
vision få en tydligare övergripande inriktning i 
målarbetet. Det kan också bidra till att inte for-
mulera för många fokusområden eller mål. 

Inom destinationen finns antagligen redan eta-
blerade samarbeten som på olika sätt kopplar till 
turismutveckling. Med erfarenhet från pilotpro-
jektet är det betydelsefullt att även schematisk 
kartlägga och åskådliggöra de samarbeten, nät-
verk, klusterbildningar eller partnerskap som är 
relevanta för ert arbete med hållbar turismut-
veckling. Hur ser bilden ut? Vilka olika samarbe-
ten ingår ni i och varför? Vilka samarbeten bör ni 
koppla upp er emot och engagera i strategiarbetet? 
Ni kommer sannolikt att ha stor nytta av att ha 
denna bild klargjord för ett framgångsrikt arbete. 
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 Guide 3 Organisation och styrning11  

UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 3 
Developing effective governance 

Nyckeln är att ha en organisation  

eller samarbete med kapaciteten,  

kunskapen, färdigheterna och enga

gemanget att genomföra positiva  

förändringar för destinationen. Unesco 

Unesco påpekar att samspelet mellan olika intres-
senter och aktörer på destinationsnivå, för att 
utveckla hållbar turism, behöver avspeglas i val av 
organisationsform för arbetet. Det krävs en öppen 
och inkluderande organisation med utrymme för 
kontinuerlig dialog och återföring av information 
och resultat - istället för ett arbetssätt där man i 
efterhand försöker mobilisera stöd från samhälle 
och intressenter.  

Hur får man ett strategiarbete att landa? 
I pilotprojektet identifierades tidigt ett behov 
av att skapa ”ägarskapet” hos alla m edverkande 
parter. Som ett ömsesidigt kontrakt mellan 
d eltagarna gjordes en gemensam plan för att 
parallellt med utveckling av strategin också arbeta 
med förankring av den. I detta ingick att kom-
municera och diskutera arbetsgruppens förslag 

 

 

 

    

 

 

till innehåll och styrning på ”hemmaplan” för att 
vidga deltagandet. Representanterna återkopplade 
sedan till arbetsgruppen om de synpunkter, idéer 
och önskemål som framkommit.  

Lösningar för effektiv styrning 
Det fanns också behov av att lära sig mer om hur 
man kan uppnå en effektiv styrning av det strate-
giska arbetet. En samverkanslösning kan vara mer 
eller mindre fördjupad och formaliserad beroende 
på om tyngdpunkten ligger på.12 

• samordning (koordination, bevarad självstän
dighet, begränsad styrning, praktiska fördelar), 

•  samarbete (mer intensivt, nära, problemlösning, 
mindre grupper, bygger på engagerade personer) 

-

eller 
• samverkan (mer strategiskt, mer formaliserat, 

organisationerna involverade). 

Det finns olika sätt för många intressenter att till-
sammans organisera sig för hållbar destinations-
utveckling. Exempel på former för samverkan 
är till exempel nätverk, partnerskap och innova-
tionssystem: 

11. Unesco använder begreppet ”Governance”, vars fulla betydelse är svår att fånga i en svensk översättning. Det handlar dels om den styrning som sker 
med stöd av lagar, regler, policys etc. i en organisation. Men begreppet är vidare än så. Det omfattar också att kunna leda samverkan med andra som man 
själv inte har bestämmanderätt över. Governance innebär därför att mobilisera och motivera andra aktörer att gå i en viss riktning och att ta ett gemensamt 
ansvar. Läs mer i Brevir, M, 2010. 

12. Svensson, L. Presentation av powerpoint på workshop den 12–13 april, 2016. 
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•  Nätverk karaktäriseras av informell, f rivillig 
samverkan i jämlika former för gemensam 
nytta. Fördelar med nätverk är bland annat att 
det ger flexibilitet, skapar energi och engage-
mang, ger bra möjligheter att utnyttja expert-
kunskap samt underlättar lärande och reflek-
tion. Nackdelar är bland annat att de är svåra att 
organisera och driva, att fokus ligger på samtal 
snarare än samhandling, att de tenderar till att 
bli bekräftande och stödjande och inte ifråga-
sättande samt att lärandet framför allt sker på 
ett individuellt plan.13  

•  Ett partnerskap är ett mer eller mindre forma-
liserat, ej juridiskt bindande, samarbete m ellan 
offentliga och privata aktörer. Parterna har tyd-
liga åtaganden och ”äger” uppgiften tillsam-
mans.14 Partnerskap kännetecknas bland att av 
att det finns överlappande intressen eller gemen-
samt problemområde, att det har mandat att 
fatta beslut, jämlika relationer mellan aktörerna, 
bygger på tillit och i som i bästa fall är utveck-
lingsinriktade och innovativa.15   

•  Ett innovationssystem är lösare i konturerna och 
saknar en styrning av helheten. Det består av en 
samling aktörer och institutioner, i en komplex 
väv av formella och informella nätverk och part-
nerskap, som är ömsesidigt beroende av och kan 

 13. Svensson, L. Presentation av powerpoint på workshop den 12-13 april, 2016.
 14. Andersson, M, Svensson, L, Wistus, S & Åberg, C. 2005. 
 15. Svensson, L. Presentation av powerpoint på workshop den 12-13 april, 2016.
 16. https://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation#Innovationssystem
 
 17. Tillväxtanalys 2012:09.
 
 18. Svensson, L. Presentation av powerpoint på workshop den 12-13 april, 2016.

förstärka varandra.16 Tillväxtanalys menar att 
destinationsutveckling är en innovationsprocess 
med många olika aktörer inblandade när den 
fungerar som bäst.17    

Hållbara och lärande organisationer 
En utmaning i pilotprojektet var att hantera över-
gången från en process för att ta fram en strategi, 
till en långsiktig och effektiv organisation för att 
nå uppsatta mål. Hur ska till exempel besluts-
fattandet organiseras mellan olika organisationer 
och intressen? 

Forskning visar att en organisation som på ett 
bra sätt lyckas med att balansera ägarskap, styr-
ning och ledning ger bättre förutsättningar för ett 
framgångsrikt och långsiktigt utvecklingsarbete. 
Ingen länk i en kedja får vara för svag, men heller 
inte för stark. Det handlar om att ”kombinera ett 
uppifrån- och underifrån drivet utvecklingsarbete 
på ett sätt som både tillåter styrning och en hög 
grad av delaktighet och lärande”.

Strategiska processer och utvecklingsprojekt 
är förenade med ett viss mått av oförutsägbarhet 
eller osäkerhet eftersom det i komplexa proces-
ser inte går att planera eller förutse alla händelser. 
Medel, mål och förutsättningar bör därför analy-
seras och omprövas kontinuerligt.18  

 

 

 

http:kontinuerligt.18
http:varandra.16
https://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation#Innovationssystem
http:innovativa.15
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  Sätta ramar 
 Följa utvecklingen 

 Implementera 
resultat Strategiska 

beslut i samspel 
med ägarna 

Pröva idéer 
och genomföra 

förändringar 

Organisera nätverk: 
 Engagera 
 Motivera 

 Föra dialog 

Professionell 
styrning 

Engagerade 
deltagare 

Krävande 
finansiärer 

Brukare med 
inflytande 

Kompetent 
ledning 

Aktivt 
ägarskap 

Idealbild för hållbar organisation i utvecklingsprojekt. En organisation där olika nivåerna stödjer varandra 
utan att ta över någon annans ansvar eller roll är en framgångsfaktor. Källa: Lennart Svensson. 

Resultat + effekter 

Strategiska processer är inte linjära. Det är viktigt att vara öppen för de möjligheter och indirekta effekter 
som kan uppstå under resans gång utan att tappa fokus på slutmålet. Källa: Lennart Svensson. 
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Arbetsgruppen fick i uppgift att reflektera över vilken nivå och form för samarbetet som de, 
utifrån ett destinationsperspektiv och deras rådande förutsättningar, ansågs som lämpligast. 
Detta är den organisation och styrning som de vill ha just nu. 

Vår gemensamma strategi är att bilda en sam
arbetsorganisation i form av Järn Koppar Silver-
Rådet (JKSR). Rådet styrs av en styrgrupp med 
representanter för huvudaktörerna inom Järn 
Koppar Silver samt en representant för Nätverk 
Järn Koppar Silver. 

Styrgruppen leder samarbetet och formerar 
arbetsgrupper med huvudansvariga och repre
sentanter som planlägger, koordinerar och utför 
samarbetsaktiviteter inom de egna organisatio
nernas ramar. Styrgruppen har också regelbundna 
kontakter med nyckelintressenter som represente
rar turistorganisationer och regioner. Rådets sam
mankallande funktion kommer att utföras genom 

ett vandrande värdskap mellan representanterna i 
styrgruppen på årsbasis. 

Som komplement till samarbetet mellan huvud
aktörerna bildas ett nätverk bestående av andra 
aktörer inom besöksnäringen. Detta är helt nöd
vändigt då besöksnäringen består av många delar 
av det som skapar vårt kulturarv och formar berät
telsen om Järn Koppar Silver. Att komplettera 
huvudaktörerna inom Järn Koppar Silver med ett 
nätverk som riktar sig mot alla besöksmål, men 
även aktörer som arbetar med näringsliv, han
del, tillgänglighet och teknik gör regionen till 
ett attraktivt besöksmål och stärker Bergslagens 
identitet. 

Styrgrupp Järn Koppar Silver-Rådet 

VC Falu Gruva (Koppar)
 
VD Sala Silvergruva (Silver)
 

Gemensamma representanter (Järn) 
Avesta Verket, Bergslagens Medeltidsmuseum, 
Ekomuseum Bergslagen 

Gemensam representant för Nätverk Järn, Koppar, Silver 
Intresseföreningen Bergslaget (kommuner) 

Nyckelintressenter 

Världsarvskansliet Falun 
Representanter för turistorganisationer (Region Dalarna, 
Visit Dalarna och Västmanlands kommuner och landsting, VKL) 
Kommunala turismchefer 
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Länsstyrelsen 
i Dalarnas län 
Riksantikvarieämbetet 

Nätverket JKS 
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En öppen och lärande ansats är central för 
att kunna hantera problem och balansera olika 
intressen så att dessa kan bedömas och analyseras 
utifrån destinationens förutsättningar och villkor 
för en hållbar turismutveckling. Fokus bör ligga 
på resultat men också på de effekter, såväl förvän-
tade som oväntade, som arbetet bidrar eller ger 
upphov till.

 Det är vanligt att det som är viktigt just för
stunden tar överhand på bekostnad av strategiska
överväganden. Även i pilotprojektet fanns en utma-
ning att gå från ”vardagsproblem” till gemensam
långsiktig och hållbar turismutveckling. Handling
är centralt, men behöver kombineras med reflek-
tion. Strategin är ett viktigt redskap för att hålla
fokus på vad arbetet ska resultera i på lång sikt. 

Våra erfarenheter av arbetet med Guide 3 
Erfarenheten av att arbeta med Guide 3 är att 
den är förhållandevis allmänt hållen, vilket inne-
bar att vi kände ett behov av att reda ut och för-

stå skillnader mellan olika organisationslösningar 
och vad dessa innebär i praktiken. Vi anlitade 
experthjälp för att lära oss mer om detta.

I pilotprojektet hade vi redan i förberedelse-
arbetet – och under arbetet med Guide 1 och 2 
– kommit in på frågor om organisation och styr-
ning. Utmaningarna var därför kända när vi gav 
oss i kast med Guide 3. I och med arbetet med 
guiden ökade insikterna om att ha organisation 
och styrning på plats. Att frågor om represen-
tation, ägarskap, ledning, mandat och besluts-
fattande är avgörande. Vi ställer oss dock bakom 
Unescos förslag att börja med innehållet och inte 
i formen för genomförandet av hållbar turism-
utveckling, då man behöver veta vilka utma-
ningar och möjligheter som behöver hanteras för 
att kunna skapa en effektiv organisation.   

En kommentar från arbetsgruppen var att 
arbetet med Guide 3 gav; ”många insikter om 
vad för förutsättningar som krävs för att nå hela 
vägen”. 
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G  uide 4 Engagera lokalsamhället  

UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 4 
Engaging local communities and businesses 

Bygg besökarupplevelsen kring  

lärande om, upplevelse av och  

respekt för värdsamhällets  

kunskap, värden, berättelser,  

kultur och aktiviteter. Unesco 

Guide 4 lyfter fram betydelsen av att bygga rela-
tioner med invånare och lokala företag för att 
turismen ska kunna bli hållbar. För detta behö-
ver forum etableras för att kunna föra dialog med 
representanter för lokalsamhället. Att endast för-
ankra en strategi är inte tillräckligt för att väcka 
engagemang och skapa en positiv utvecklings-
spiral. Det är här viktigt att föra dialog om de 
ekonomiska möjligheter och andra fördelar som 
turismen kan ge upphov till, men också att lyssna 
in eventuella problem och svårigheter. Det är vik-
tigt att omsätta lokalsamhällets uppfattningar 
om turismen i handling - visa att ni menar allvar 
när ni pratar om hållbar turismutveckling. Det 
är också viktigt att vara tydlig med spelreglerna 
kring områdets natur- och kulturmiljöer - vad är 
tillåtet att göra och vad är inte tillåtet. 

Insatser för att engagera lokalsamhället 
I arbetet med Guide 4 låg fokus på att hitta sätt 
att engagera lokalsamhället som sedan kunde 
arbetas in i strategin för hållbar turism. Vi ville 

göra detta genom att fortsätta där vi hade startat – 
i arbetet med att identifiera och tolka Bergslagens 
speciella värden.

Idén var att se om de gemensamma interpre-
tationsteman som utarbetats i förberedelsearbe-
tet kunde fungera som en inspirationskälla och
ingång för att bygga relationer med invånare och
lokala företag. Lokalsamhällena kan till exempel
göras delaktiga genom att deras berättelser kom-
pletterar, breddar eller fördjupar ett interpreta-
tionstema. Med utgångspunkt i destinationens
värden och berättelser kan företag och entreprenö-
rer utveckla verksamheter och ta fram nya produk-
ter, exempelvis kopplat till hantverk, design, utbud
i butiker eller vilken mat och dryck som serveras
på restauranger och caféer. På detta sätt kan också
kvaliteten i besöksupplevelsen förbättras.

I pilotprojektet fick arbetsgruppen komma med 
exempel, idéer och förslag på insatser utifrån ned-
anstående frågor. En del av det som framkom har 
vävts in i strategin för hållbar turism. 

• Hur kan arbetet med turism stärka lokalsam-
hällena – och vice versa – på ett miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt sätt? Lista fördelarna/
nyttorna? 

• Hur kan ni föra dialog med lokalsamhällen 
och företag och göra dem delaktiga i arbetet för 
hållbar turism? Ge exempel. 

• Ge exempel på hur ni kan kommunicera med 
besökarna att ni arbetar med hållbar turism? 
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Samla in idéer 
för hållbar turism 

Engagemang och samtal 
genom renovering/skötsel 
av natur- och kulturmiljö 

Kommunicera 
att servitrisen och 


taxichauffören

 är lika viktiga som 


kommunalrådet
 

Socialt företagande 
t. ex. praktikanter, 

nyanlända och 
sjukskrivna på väg 

tillbaka 

Skapa 

oväntade möten
 

– ”cross-over events” 

Speeddating 
med näringslivet 

Produktutveckling 

och varumärkesbyggande
 

utifrån gemensamma 
teman/berättelser 

Arbeta med 
interpretationsteman 

för att skapa 

brett värdskap. 


Gemensamma möten 

i gemensamma 


berättelser. 


Bjuda in sig själv 
till förenings- eller 
företagsfrukostar 

Välkomstpaket 
för 

nyinflyttade 

Utställningar 

Idémoln – exempel på sätt att engagera och kommunicera med lokalsamhället hämtat från pilotprojektet. 

• Hur kan övergripande teman för Bergslagen 
användas i dialogen med lokalsamhället? 
Ge exempel. 

• Till vad kan företag och entreprenörer använda 
de övergripande temana i utvecklingen av sina 
produkter och tjänster? Kom med idéer. 

• Hur kan ni dokumentera och använda er av 
invånarnas berättelser? Ge exempel. 

Våra erfarenheter av att arbeta med Guide 4 
Det är viktigt att skaffa sig en gemensam förstå-
else för hur turism och social hållbarhet är bero-
ende av varandra. En styrka med turism base-
rat på kultur- och naturvärden är att den bygger 
vidare på människors intresse och engagemang 
för sin närmiljö. Är lokalsamhället delaktigt 
kommer med stor sannolikhet inte turismen att 
kännas ”påklistrad”, utan istället bidra till att 
besökarna upplever autenticitet och ”äkthet”.  
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Unesco pekar, med all rätt, ut höga ambitioner 
för att integrera lokalsamhället i turismutveck-
lingen. Det bör ses som en rättighet att erbjudas 
möjlighet att vara med och påverka sin egen livs-
miljö. Det kan dock vara lätt att börja misströsta 
över omfattningen av de anspråk som ställs. Det 
kan därför vara klokt att fundera igenom vilken 
relation med lokalsamhället, utifrån destinatio-
nens förutsättningar och tillgängliga resurser, 

som är önskvärd och realistisk. För att hitta en 
bra balans kan det vara bra att känna till olika 
former av delaktighet och vad de syftar till, se 
nedan. 

Det är i kommunikationen med lokalsamhället 
centralt att vara tydligt med vilket inflytande och 
handlingsutrymme som människor i realiteten 
har. För att bygga upp nödvändig tillit är också 
återkoppling till lokalsamhället av vital betydelse. 

Former av delaktighet Kännetecken Lokalsamhället får Exempel på metoder 

Information Envägskommunikation Veta Tidning 
Frågor och svar Webb 

Stormöte 
Öppet hus 

Konsultation Inhämta synpunkter Tycka Enkät 
Ofta punktinsats Fokusgrupp 

Områdesvandring 
Medborgarpanel 

Dialog Utbyte av tankar Resonera Verksamhetsråd 
Ofta flera tillfällen Dialogseminarium 

Open space 

Samarbete Aktiviteter planeras och Genomföra Arbetsgrupp 
genomförs tillsammans Framtidsverkstad 

Medbestämmande Gemensamt Bestämma Rådslag 
beslutsfattande 

Delaktighetsspektrum. Källa: Lindholm, T & Moritz, M, 2012. 
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Foto: Lars Lundqvist. 
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Välkommen till Unescos verktygslåda för hållbar turism vid världsarv 

Hållbar planering och förvaltning av turism är idag en av Världsarvskonventionens 

viktigaste utmaningar för framtiden och är i fokus för Unescos program för världs

arv och hållbar turism. Dessa guider vänder sig till världsarvssamordnare och andra 

nyckelaktörer för att göra det möjligt för lokalsamhällen att utveckla förvaltningen av 

sina besöksmål på ett framåtsyftande sätt. 

Kommentar till den svenska översättningen 

Unescos verktygslåda med tio guider för en visningar till forumet. Vi har vidare valt att stryka 

hållbar turism är ett webbaserat verktyg som resonemang som främst har bäring på förhållan

handlar om världsarv och är skrivet för en den i utvecklingsländer, det rör sig exempelvis 

internationell publik. På guidernas hemsida* finns om fattigdomsbekämpning och om behovet av 

ett forum för diskussion och återkoppling. I sam- grundläggande respekt för mänskliga rättigheter. 

band med att Riksantikvarieämbetet översatt De har inte känts tillämpliga för svenska 

guiderna till svenska har vi också försökt att förhållanden. 

anpassa dem för svenska förhållanden. Detta har 

medfört en del avvikelser från originalen. Fall- Förkortningar 

studierna som varje originalguide avslutas med, OUV = Outstanding Universal Value 

och förekommande hänvisningar till dem, har DMP = Destination Management Planning 

inte tagits med. Vi har heller inte tagit med hän- DMO = Destination Management Organisation 

* http://unescost.cc.demo.faelix.net/how-use-guide 

http://unescost.cc.demo.faelix.net/how-use-guide
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Strategiska grunder 

Guide 1 Guide 2 Guide 3 Guide 4 
Förstå Strategi för Organisation Engagera 

turismen framåtsyftande och lokal
förändring styrning samhällen 

Nyckelleveranser (fungerar bara om steg 1–4 genomförts) 

Guide 5 Guide 6 Guide 7 Guide 8 Guide 9 Guide 10 
Kommunika- Infrastruktur Skapa Hantera Finansiering Följa upp 

tion för turism mervärden besöksflöden förändring 

 

 

 

 

Hur ska guiderna användas? 
Guiderna lyfter fram ett arbetssätt för att skapa 
en hållbar ekonomisk utveckling genom turism. 
Guiderna är de första i sitt slag och de ger råd och 
vägledning till samordnare vid besöksmål/desti-
nationer samt till andra aktörer, för att hjälpa 
dem att hitta de lämpligaste lösningarna utifrån 
rådande lokala förutsättningar. De hjälper också 
till att bygga upp en allmän förvaltningskompe-
tens på destinationen.

Guiderna förmedlar kunskap om den bästa 
praxisen till alla berörda aktörer på destinatio-
nen. Syftet är att samordnare, verksamma inom 
besöksnäringen och antikvariskt verksamma 
inom bevarandearbetet ska förstå möjligheterna 
med hållbar turism och vilka dess knäckfrågor är. 

De här guiderna är särskilt värdefulla för 
världsarvssamordnare, vilka ofta saknar verk-
tygen och kunnandet för att effektivt förvalta och 
maximera vinsterna med turismen och samtidigt 
minimera de negativa effekterna av den.

Serien av guider har strukturerats som en 
steg-för-steg-process.

Guide 1–4 lägger grunden för hållbar turism. 
Guide 5–10 är anpassade till mer specifika frågor, 
vilka kan vara mer relevanta för vissa platser än 
för andra. Som samordnare bör man dock för-
djupa sig i samtliga guider, då hållbar turism är en 
holistisk process där många frågor behöver hante-
ras samtidigt, på ett strategiskt sätt. 
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 Målet 
Målet är att stimulera och stödja lösningar i 
lokalsamhället genom att bygga kompetens inom 
de bästa arbetssätten. Världsarvens varierande 
storlek och innehåll, tillsammans med begrän-
sade personella och ekonomiska resurser, gör att 
detta är viktigare nu än någonsin. Världsarvs-
samordnare och andra intressenter inom besöks-
näringen har nytta av den här sortens hållbarhets-
verktyg för att kunna utveckla och åstadkomma 
goda resultat.

Helst ska världsarvssamordnarna och andra 
användare börja med att orientera sig i själva 
strukturen för guiderna och tillägna sig de 
grundläggande idéerna. Strukturen möjliggör för 
användarna att därefter fördjupa sig i de aktuella 
ämnena som ligger i linje med deras intressen, 
behov och ambitioner. 

Målet är att guiderna ska möjliggöra tillväxt 
och utveckling för hela samhället kring ett 
världsarv, att de ska möjliggöra positiva föränd-
ringar för hela destinationen och en proaktiv för-
valtning inom de olika områdena. 

Drivkraften bakom guiderna är dels att öka 
förståelsen för vissa nyckelidéer om hållbar turism 
på ett tydligt och kortfattat vis, dels att förmedla 
viktiga kunskaper och processer inom en lästid på 
under 20 minuter per område. 

Komma igång 
Självklart är det så att det finns en stor variation 
av lokalsamhällen som är värdar för världsarv, 
samt att världsarvssamordnarna dagligen möter 
många komplexa utmaningar. Tanken är att upp-
muntra varje världsarv att genomföra de flesta av 
uppgifterna, eller åtminstone många av dem, som 
ingår i guiderna, även om de kan förefalla över-
väldigande eller till och med omöjliga när man ser 
dem alla på en gång.

Verktyget ska ses som en källa till vägledning 
och inspiration. Det är en meny av idéer. Använ-
darna av verktyget kan välja vilka av idéerna som 
ska genomföras i praktiken för att hjälpa sitt 
världsarv att bli mer hållbart för nuvarande och 
framtida besökare. 

Råden i guiderna stödjer utvecklingen av en 
bättre egenförvaltning och ökad hållbarhet vid 
ert världsarv. Världsarvssamordnarna bör läsa ige-
nom guiderna noggrant och börja tänka på vilka 
steg som bör tas för att genomföra förändring-
arna. Var dock medveten om att resultaten kom-
mer att variera mellan platserna och att man all-
tid måste ta hänsyn till omständigheterna i den 
lokala miljön och i lokalsamhället. 



48 

� DEL 4 | Unesco:s How-to-guider 1–10

Foto: Lars Lundqvist. 
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Guide 1 
UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 1 
Understanding tourism at your destination 

Förstå turismen 

Den här guiden kommer att hjälpa er att förstå varför turism spelar roll 
och ge er några nyckelfrågor, som ni kan behöva ställa, och besvara, om 
turismen på just er plats. Guiden ger också tips om några sätt att fylla 
luckor där det saknas empiriska data, evidens, såsom hur man kan dra 
nytta av resurser som andra samarbetspartner har. 

Varför detta är viktigt 
Alla handelsutbildningar i världen lär ut att ”om 
du inte kan mäta det, kan du inte hantera det”. 
Ni kan inte förvalta turismen eller hjälpa till att 
forma den på ett framåtsyftande sätt utan en 
grundläggande förståelse för vad turism är, hur 
den påverkar människor och platser, och vad 
den skulle kunna bli med några inspirerande och 
framåtsyftande insatser.

För att säkerställa att de knappa resurserna 
som är tillgängliga för turismutveckling och 
kulturarvsskydd används på bästa sätt, är det bra 
om det finns en gemensam förståelse i branschen 
om vad som är framgångsrikt, vad som inte fung-
erar och vilka hållbara möjligheter som finns för 
tillväxt eller utveckling. All turism är inte bra 
turism. En del former av turism är betydligt mer 
hållbara, medan andra kan ha en negativ påver-
kan på den omgivande miljön om den inte orga-
niseras och styrs ordentligt. 

Alla handelsutbildningar i världen lär ut att ”om 

du inte kan mäta det, kan du inte hantera det”. Ni kan 

inte förvalta turismen eller hjälpa till att forma den 

på ett framåtsyftande sätt utan en grundläggande 

förståelse för vad turism är, hur den påverkar 

människor och platser, och vad den skulle kunna bli 

med några inspirerande och progressiva insatser. 

Nästan alla potentiella turistmål främjas av bättre 
evidens, det vill säga belagda och dokumenterade 
iakttagelser, detta är inte bara en fråga för förvalt-
ningen, utan en fråga för hela destinationen. Det 
är nödvändigt att ni samlar in den här informa-
tionen. 

1. Börja med grunderna, definiera era villkor 
Var tydlig med var och vad er ”destination” är. En 
destination är den fysiska plats där en turist till-
bringar sin semester. Den inkluderar hela urvalet 
av tjänster, produkter och upplevelser: 
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• Sevärdheterna och attraktionerna de besöker. 
• Boendena där de bor. 
• Knutpunkterna för transport och ankomst. 
• Ställena för mat och dryck som de besöker. 
• Butikerna där de handlar. 
• Museerna och utställningarna de besöker. 
• Till och med staden, byn eller hemmen där 

lokalbefolkningen bor. 

Ett världsarv kan vara en destination i sig. Oftast 
är det dock beläget vid, eller är en del av, en större 
plats och utgör huvudattraktionen, eller en av 
huvudattraktionerna, på den aktuella platsen. 
Unescos program för världsarv och hållbar turism 
bygger på behovet av att förvalta turism på desti-
nationsnivå, att enbart hantera frågorna inom 
ramarna för besöksmålet skulle vara ineffektivt. 

Att definiera den bredare destinationen är oer-
hört viktigt när man lägger grunden för en håll-
bar turism. Denna guide ger vägledning åt 
besöksnäringens utmaningar på destinations-
nivån. Därför är det viktigt för er att veta och för-
stå er plats, var den börjar, men också var den slutar. 

Förvånande nog är det få världsarv som samlar in 

aktuella data om nyckelindikatorerna för turism. 

Bra information är avgörande för att såväl kunna 

identifiera hot mot platsen eller lokalsamhället, som 

att säkerställa att insatserna blir effektivt riktade. 

2. Hur mycket vet ni om destinationen? 
Här är några grundläggande frågor som ni 
behöver kunna besvara om er destination. Det 
kan vara användbart att lista svaren i ett separat 
dokument för att återkomma till dem senare. Kan 
ni besvara följande frågor? 

• Hur många turister besöker er på ett år? 
• Hur länge stannar de på er destination? 
• Vilka är era turister? Var kommer de från? 
• Lockar ni de mest intressanta segmenten av 

turistmarknaden? Hur står ni er jämfört med 
andra jämförbara destinationer? 

• Hur anländer turisterna till er destination och 
hur rör de sig inom den? 

• Vart åker de efteråt? 
• Vad motiverar dem att komma? Vad vet de om 

ert besöksmål? 
• Vad bryr de sig om? Förstår de ert ”outstanding 

universal value” (OUV)? 
• Vilka är de positiva och negativa sociala, 

ekonomiska, kulturella och ekologiska effek-
terna av besökarna? Hur påverkar de förvalt-
ningen av kulturarvet på platsen? 

• Var, och av vem eller vad, upplevs den här 
påverkan? 

• Hur många personer kan er plats/destination 
klara av och hantera på ett hållbart sätt? 

• Förstår ni vilken nivå, kvalitet, kapacitet och 
belägenhet er infrastruktur för turism har 
(hotell, restauranger, researrangörer, mat och 
dryck, avkoppling, shopping)? 
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• Hur spenderar era besökare sina pengar? Vem 
gynnas av detta? Vem gynnas inte? 

• Vem betalar kostnaderna för kulturmiljön? 
• Vem eller vilka behöver ingå i ett samarbete för 

att åstadkomma positiva förändringar för er 
destination? 

Om ni inte kan besvara de här frågorna, eller lik-
nande frågor som är specifika för er plats, behöver 
ni avsätta tid till att försöka komma fram till sva-
ren innan ni försöker göra några förändringar. De 
här svaren kommer att hjälpa er att samla in den 
nödvändiga informationen för att börja förvalta er 
turism på destinationsnivå. 

Det första steget mot att förvalta er plats mer
effektivt är att förstå själva turismen. Förvånande
nog är det få världsarv som samlar in aktuella data
om nyckelindikatorerna för turism. Bra infor-
mation är avgörande för att såväl kunna identi-
fiera hot mot platsen eller lokalsamhället, som att
säkerställa att insatserna blir effektivt riktade. Föl-
jande fyra ämnen är centrala för att fullt ut förstå
möjligheterna för turismen på er destination. 

1) Utbud och resurser 
För att effektivt förvalta turismen, måste destina-
tionerna förstå den delen av processen som hand-

lar om utbud och resurser, vilket inbegriper att en
inventering behöver göras av befintliga tillgångar
och befintlig infrastruktur för att kunna bedöma
utrymmet för tillväxt och förändring över tid. En
destinations effektivitet bygger på att man säkrar
intäkter och den är starkt beroende av lokalisering,
skala, kapacitet och kvalitet på boende, transport-
system, mat och dryck, shopping, fritidsupp-
levelser och besöksattraktioner. Varje destination
behöver ha en enkel och uppdaterad överblick av
sina turismtillgångar och besöksattraktioner. 

2) Efterfrågan 
• Hur många personer vill besöka platsen/

destinationen? Ökar eller minskar efterfrågan? 
• Vilka är besökarna och när kommer de? 
• Varför kommer de och hur länge stannar de? 
• Hur mycket spenderar de och vad köper de? 
• Var kommer de från? 
• Vad vill de uppleva och hur lär de sig om 

platsen, dess värden och om lokalsamhället? 
• Är besökarna nöjda med upplevelsen? 
• Hur förändras allt detta över tid och lockar 

destinationen de för besöksmålet mest 
fördelaktiga besökarsegmenten? 

Den här informationen är viktig då ni kan 
komma att behöva den senare för att skapa nya 
investeringsmöjligheter och ny eller uppdaterad 
infrastruktur. Alla destinationer bör åtminstone 
mäta hur nöjda besökarna är. 
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För att effektivt förvalta turismen, måste destina

tionerna förstå den delen av processen som handlar 

om utbud och resurser, vilket inbegriper att en 

inventering behöver göras av befintliga tillgångar 

och befintlig infrastruktur för att kunna bedöma 

utrymmet för tillväxt och förändring över tid. 

3) Samhällsröst – samhällseffekter 
Destinationen behöver noggrant tänka igenom 
vilka potentiella positiva och negativa effekter 
som turism kan ha på lokalsamhället. Kom-
municera med lokalsamhället för att förstå dess 
behov, funderingar och önskemål. En grundläg-
gande faktor i hållbar turism är att lokalsamhället 
ska en röst i utformningen av de turismprocesser 
som påverkar dem. Det finns en tendens att tänka 
på lokalsamhällets önskemål först efter att allt 
redan har beslutats, detta är ett stort misstag som 
sannolikt skapar misstänksamhet och likgiltighet 
hos lokalbefolkningen. 

4) Inverkan på kulturarvet, kulturen, 
det sociala och ekologin 
Den kanske viktigaste frågan, när man talar om 
världsarv, är att förstå själva världsarvet. Vad får 
och vad får inte hända i närheten av det. Varje 
plats bör ha en förvaltningsplan för världsarvet, 
som tydligt anger såväl vilken påverkan och vilka 
möjligheter turismen har och ger, som vilka 
problemområdena är som måste bemötas. Det är 

viktigt för en effektiv besöksmålsförvaltning att 
personalen och medarbetarna på destinationen 
förstår och följer turismens tidigare, nuvarande 
och möjliga framtida miljömässiga, ekonomiska 
och sociala påverkan. Många platser har redan 
sätt att hållbart förvalta turismen och dess tillväxt 
på, men samordnaren måste också inse när påver-
kan blivit alltför destruktiv och kräver ett ingri-
pande. Det är viktigt och värdefullt att analysera 
i vilken grad som besöksnäringen erbjuder lokala 
arbetstillfällen (med rättvisa löner), jämlika möj-
ligheter och arbetsplatssäkerhet. Tänk noga på 
såväl ”livskvalitet”, som besökarupplevelse. Det är 
också viktigt att följa risker och negativ påverkan 
över tid, så att problemområdena kan hanteras på 
lämpligt vis vid lämplig tidpunkt.

Ovanstående fyra åtgärdsområden är centrala
för en effektiv förvaltning av destinationen. 
Varje världsarvsdestination behöver utvärdera 
sin kunskap och förståelse i dessa frågor. Detta 
är inte bara en bevarandefråga. Det handlar lika 
mycket om att utveckla och förvalta destinatio-
nen för lokalsamhällets och det lokala närings-
livets bästa, som om att öka medvetenheten om 

Gör en enkel inventering av tillgänglig evidens 

om turismen på destinationen. Detta besparar 

intressenterna en hel del tid och är en nyttig övning 

för såväl kulturmiljövårdarna och förvaltarna som 

för företagen. 
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vad som får eller inte får hända vid platser som 
erkänns som viktiga kulturmiljöer. 

4. Samla in nyckeldata och evidens   
 om er destination på ett ställe 
Gör en enkel inventering av tillgänglig evidens 
om turismen på destinationen. Detta besparar 
intressenterna en hel del tid och är en nyttig 
övning för såväl kulturmiljövårdarna och förval-
tarna som för företagen.

Kunskapen om, respektive förståelsen av, plat-
sen är kraftfull, så sprid den inom destinationen. 
Den mesta makroinformationen kring turism 
är inte marknadskänslig. Den kan vanligtvis 
delas och analyseras offentligt utan några nega-
tiva effekter för destinationen (även om den kan 
avslöja vissa svagheter eller svårigheter om desti-
nationen gör saker mindre bra än den borde). 
Förvånansvärt få besöksmål kan besvara någon 
eller samtliga dessa frågor utan stödjande bevis. 
Det är rekommendabelt att befintlig evidens 
om destinationen samlas in och görs tillgänglig, 
då den kommer att stärka företag och andra att 
tänka strategiskt kring besöksnäringens uttryck. 

5. Gör en objektiv bedömning huruvida 
man vet tillräckligt om turismen inom 
er destination 

Vilka luckor finns i er kunskap och evidens? Det 
kommer relativt snabbt att bli uppenbart vilka 
nyckelfrågorna är som ni inte kan besvara med 

befintlig evidens. Gör en enkel lista över de frågor 
ni kan och förstår. Fortsätt med en lista över dem 
ni inte kan men som ni tror skulle kunna vara 
användbara att kunna. Denna lista är viktig för 
de steg som följer eftersom ni kommer att kunna 
involvera andra parter för att hjälpa er att täcka de 
kunskapsluckor som ni hittar. 

6. Vem/vilka kan fylla data-/evidensluckorna? 
Identifiera, koppla ihop och förena olika intres-
senter som har intresse av en bättre turism. Det 
finns många sätt att samla in data på utan att 
behöva lägga ut mycket pengar. Många världsarv 
kommer att kunna etablera relationer såväl med 
universitet och högskolor och skolor, som med 
privata företag, som är villiga att lägga tid, arbete 
och resurser på att förstå turismen och frågor som 
knyts till den med stödjande evidens. Om allt 
annat misslyckas, anlita praktikanter eller volon-
tärer för att använda enkla men pålitliga enkät-
tekniker som kan bringa klarhet om turistmark-
naden för destinationen som helhet. 

Poängen är att andra organisationer ofta gärna 
vill använda destinationen som ett undersök-
ningsobjekt eller en forskningsplats vilket skapar 
en ömsesidigt förmånlig relation för alla inblan-
dade parter. En del destinationer har redan eta-
blerat forum kring evidens och påverkan för 
intresserade specialister och akademiker. Om 
dessa tillfrågas skulle säkert flera vara intresserade 
av att hjälpa er att utföra denna research. 
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7. Några sätt att komma igång 
Förfäras inte över allt det ni inte vet, bara påbörja 
er evidensinsamling och analys. Ni kan till 
och med börja besvara några av nyckelfrågorna 
genom att helt enkelt köpa en skrivplatta och 
gå ut och börja ställa några artiga frågor till 
besökarna. Ställer ni ”rätt” frågor till ett tillräck-
ligt stort antal besökare kan ni sedan börja for-
mulera insikter om turismen på er destination. 
Likaså om ni tar kontakt med ett antal turistföre-
tag, genom personintervjuer eller en webb-enkä-
ter, kan ni börja skapa er en bild av vad som hän-
der på er destination, vad som fungerar och vad 
som inte gör det. Enkla observationer kan avslöja 
mycket. Skaffa en karta och markera observatio-
ner av trängsel, skräp, bristande vård i den histo-
riska miljön eller dåliga besökarerfarenheter. Ert 
arbete kanske inte uppnår den högsta samhälls-
vetenskapliga standarden, men just det är till en 
början oviktigt. 

En del destinationer har gott om resurser för 
att anlita professionella team med experter som 
utför en ordentlig analys av de här frågorna, och 

Förfäras inte över allt det ni inte vet, bara påbörja 

er evidensinsamling och analys. Ni kan till och med 

börja besvara några av nyckelfrågorna genom att 

helt enkelt köpa en skrivplatta och gå ut och börja 

ställa några artiga frågor till besökarna. 

det uppmuntras där det är möjligt, men de flesta 
av destinationerna måste göra sitt bästa med 
praktiska lösningar, själva eller i samarbete med 
andra. Det är inte nödvändigt med en helt perfekt 
analys. Det är viktigare att någon form av analys 
görs överhuvudtaget. Om ni saknar resurser kan 
ni uppmuntra besökare att fylla i en kort enkät 
när de bokar hotell eller på resebyråer eller lämna 
den på deras hotellrum. Om de får en uppmunt-
ran, som kanske möjligheten att vinna biljetter 
till en lokal föreställning eller en gratis middag, 
är människor, har det visat sig, betydligt mer 
benägna att fylla i sådana enkäter. De mest lycko-
samma eller välskötta platserna/destinationerna 
kanske redan har en förvaltningsorganisation 
som gärna leder ett datainsamlingsprojekt kring 
turism. Deras arbete behöver kanske bara få lite 
input från en kulturmiljövårdare för att bredda 
färgspektret.

Gör ny evidens offentlig. Hur små era urval 
eller hur trevande era slutsatser än är, bör ni 
offentliggöra dessa så att andra kan haka på och 
hjälpa er att bredda ert underlag eller helt enkelt 
komma med andra perspektiv och ersätta infor-
mationen med något bättre. Kunskapen är ald-
rig perfekt eller slutgiltig, det är informationsin-
hämtningen och lärandeprocessen som är viktig. 
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Gör ny evidens offentlig. Hur små era urval eller hur 

trevande era slutsatser än är, bör ni offentliggöra 

dessa så att andra kan haka på och hjälpa er att 

bredda ert underlag eller helt enkelt komma med 

andra åsikter och ersätta informationen med 

något bättre. Kunskapen är aldrig perfekt eller 

slutgiltig; det är informationsinhämtningen och 

lärandeprocessen som är viktig. 

8. Gör en bedömning av hållbarheten, kan 
turismen på er plats någonsin bli hållbar? 

När ni nu samlar in och analyserar data, överväg 
om det finns andra sätt än turism att dela med er 
av platsen på och ge lokalsamhället en god livs-
kvalitet. Den globala miljön står inför stora utma-
ningar på grund av vårt beroende av resor och 

konsumtionen av resurser på ohållbara nivåer. 
Flygplan, tåg, bilar och andra transportmedel 
bidrar i betydande utsträckning till klimatföränd-
ringar genom förbränningen av fossila bränslen. 
Det är nu viktigare än någonsin att ni bedömer 
huruvida ni kan rättfärdiga turismen. Om ni fak-
tiskt kan det, bedöm vilken sorts turism som kan 
erbjudas som inte påverkar situationen negativt, 
direkt på lokal nivå eller genom yttre förhållan-
den (till exempel koldioxidutsläpp) på global nivå.

Vi behöver en ny sorts turism som inte bidrar 
till miljöskador, klimatförändringar, föroreningar
och förlust av ekosystem. En del platser har redan 
fattat det svåra beslutet att inte ge besökarna full 
tillgänglighet. Istället har de valt att dela sina 
berättelser och värden genom en större närvaro på 
nätet eller erbjuda begränsad tillgång till platsen 
med medföljande berättande guider. 
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Guide 2 
UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 2 
Developing a strategy for progressive change 

Strategi för framåtsyftande förändring 
Denna guide presenterar hur ni utvecklar en strategi för er destination 
som kompletterar såväl besöksmålets känsliga miljö, som en socialt 
hållbar och ekonomiskt lönsam turism. 

Varför detta är viktigt 
Destinationen är mer än summan av sina delar 
och att förändra strategin för destinationen krä-
ver aktivt stöd och åtagande från en rad intressen-
ter. Det måste finnas en förståelse och beredskap 
för dominoeffekten, då vissa förändringar kan 
få oförutsedda konsekvenser. Med det i åtanke 
måste det också finnas såväl åtgärder på plats för 
oförutsedda händelser, som ett visst mått av flexi-
bilitet i den valda strategin.

För att säkerställa intressenternas samtycke 
och förståelse, är det centralt att det finns en 
förvaltningsstrategi för att göra turismen inom 
destinationen mer hållbar. Denna insikt är cen-
tral, både för strategins framgång och för varak-
tigheten av själva världsarvet. 

1. Identifiera nyckelintressenter 
Börja med att lista nyckelintressenterna på desti-
nationen i sin helhet. Denna inkluderar besöks-
näring, kulturmiljövård, samhällsrepresentanter 
samt andra grupper och individer som är invol-

Destinationen är mer än summan av sina delar 

och att förändra strategin för destinationen kräver 

aktivt stöd och åtagande från en rad intressenter. 

Det måste finnas en förståelse och beredskap för 

dominoeffekten, då vissa förändringar kan få 

oförutsedda konsekvenser. 

verade i samhälle, miljö och ekonomi, liksom i 
skyddet av själva  världsarvet. Detta behöver inte 
medföra någon extra kostnad. Allt ni behöver är 
tid och arbete, en penna och papper. Det finns 
ingen ursäkt för att inte göra detta. När ni har 
gjort er lista kan ni börja med en enkel kartlägg-
ning och analys av intressenternas roller, ansvars-
områden och resurser. 

Lista i syfte att ringa in era resurser. Förutom 
nyckelorden inkludering, respekt och lyssnande, 
är det viktigt att göra en prioritering bland resur-
serna för att kunna utveckla er strategi. En del 
intressenter behöver ni träffa personligen, andra 
kan träffa i grupp. 
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2.  Identifiera de viktigaste strategiska  

Strategier kan vara på hundratals sidor, framtagna 

av specialistteam till en betydande kostnad, eller 

relativt enkla dokument som kan tas fram till en låg 

kostnad eller gratis. Båda alternativen kan fungera 

beroende på er situation och era resurser. Om ni 

inte har någon befintlig strategi, blir det ett steg 

framåt och något värdefullt att bara utveckla en 

enkel strategi. Ju mer kortfattad den är, desto mer 

sannolikt är det att folk kommer att läsa den. 

Lyssna till olika frågor, utmaningar och ambi-
tioner. Hållbar turism kräver samtycke och stöd 
från både lokalsamhälle och näringsliv, så ett av 
de första stegen är att utbyta idéer med hela spek-
trat av intressenter i samhället, såväl med närings-
livssektorn som med kulturmiljösektorn. I vissa 
fall kommer detta att kräva djupgående intervjuer 
på tu man hand, medan det i andra fall kan upp-
nås genom ett befintligt forum eller en konsulta-
tion online. 

Syftet med detta är att identifiera ambitioner, 
funderingar, möjligheter, utmaningar, roller och 
resurser hos de olika intressenterna. Detta är ett 
nödvändigt steg i processen och kan inte genom-
föras i efterhand. Det kommer att ta en del tid. 
Det behöver dock inte bli dyrt och den informa-
tion som ni samlar in kommer säkerligen att vara 
värdefull. Utan att lyssna kommer ni inte att få 
förtroende eller medhåll. Det är i den här proces-
sen som konstruktiva idéer uppstår. 

frågorna och pröva dem på intressenterna 
Utveckla en enkel SWOT-analys utifrån fråge-
ställningarna: 

•  Vilka är de huvudsakliga funderingarna  
hos intressenterna? 
Vilka är de huvudsakliga riskerna eller hoten? •  

•  Vilka är de huvudsakliga ambitionerna hos 
enskilda företag/intressenter/destinationen  
som  helhet? 

•  Vilka är de mest överhängande riskerna? 
•  Vilka möjligheter finns för att göra  

saker bättre? 

Skriv ner frågorna kortfattat och diskutera med 
intressenterna. Nyckeln i denna övning är att 
identifiera de huvudsakliga frågorna som intres-
senterna behöver för att fokusera sina insatser, 
men det handlar även om att identifiera andra 
resultat som också kan uppnås. De bästa strategi-
erna handlar inte bara om att leverera sådant som 
är bra för kulturmiljövården, utan också sådant 
som är bra för lokalsamhället och företagen.

Anordna ett offentligt möte eller ett forum för 
planering av destinationens förvaltning (Desti-
nation Management Planning, DMP) för att 
beskriva vad det strategiska fokuset kommer att 
behöva läggas på. I bästa fall deltar många och 
kommer med konstruktiva idéer. Även om närva-
ron är blygsam och ni får en del negativ feedback 
så är detta ändå ett viktigt steg i att såväl bredda 
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Anordna ett offentligt möte eller ett forum för 

planering av destinationens förvaltning 

(Destination Management Planning, DMP) för att 

beskriva vad det strategiska fokuset kommer att 

behöva läggas på. I bästa fall deltar många och 

kommer med konstruktiva idéer. Även om närvaron 

är blygsam och ni får en del negativ feedback så 

är detta ändå ett viktigt steg i att såväl bredda 

förståelsen och ge möjlighet till feedback, som att 

skapa transparens och ansvarsskyldighet. 

förståelsen och ge möjlighet till feedback, som att 
skapa transparens och ansvarsskyldighet.

Använd forumet för att komma överens om 
de grundläggande prioriteringarna för hållbar 
turism på destinationen. Det finns olika sätt att 
uppnå konsensus på, så för detta finns inte någon 
enskild metod som passar alla. Den enkla verk-
ligheten är att destinationen behöver förvaltning 
och att denna har begränsade resurser och behö-
ver fokusera på några av åtgärderna, snarare än på 
alla potentiella åtgärder på en gång. 

3. Få stöd för att utveckla en strategi för 
destinationen 

Vid offentliga möten och diskussioner med 
nyckelintressenterna, be om ett mandat som 
stödjer möjligheterna att arbeta strategiskt med 
nyckelfrågorna. Intressenterna måste förbinda 
sig att vara engagerade i utvecklingsprocessen 

av strategin. Om inte, finns risken att de senare 
i processen ignorerar destinationsstrategin eller 
ifrågasätter dess giltighet. 

4. Utveckla en flerårig strategi för 
hållbar turism 

Ta fram en enkel strategi utifrån det ni vet. DMP-
forumet bör ha resulterat i någon grad av konsen-
sus i nyckelfrågorna, denna måste nedtecknas och 
distribueras för att säkerställa att den blir spridd 
och kommunicerad. Den kommer också att möj-
liggöra för andra intressenter som inte deltog i 
forumet att förstå den process som inletts.

Strategier kan vara på hundratals sidor, fram-
tagna av specialistteam till en betydande kost-
nad, eller relativt enkla dokument som kan tas 
fram till en låg kostnad eller gratis. Båda alterna-
tiven kan fungera beroende på er situation och era 
resurser. Om ni inte har någon befintlig strategi, 
blir det ett steg framåt och något värdefullt att 
bara utveckla en enkel strategi. Ju mer kortfattad 

Vid offentliga möten och diskussioner med nyckel

intressenterna, be om ett mandat som stödjer 

möjligheterna att arbeta strategiskt med nyckel

frågorna. Intressenterna måste förbinda sig att vara 

engagerade i utvecklingsprocessen av strategin. Om 

inte, finns risken att de senare i processen ignorerar 

destinationsstrategin eller ifrågasätter dess giltighet. 
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En bra strategi pekar ganska tydligt ut vilka 

problem, risker, utmaningar, mål, roller och 

ansvarsområden som finns. Den bör beakta frågor 

kring miljö, ekonomi, det sociala, kultur, kvalitet, 

hälsa, säkerhet, estetik och turism. 

den är, desto mer sannolikt är det att folk kommer 
att läsa den. 

Er strategi bör besvara frågorna vem?, vad?, 
när?, varför? och hur? för att uppnå önskade för-
ändringar. Den bör också bygga på de kärnfrå-
gor som identifierades i er research om påverkan 
och möjligheter (Guide 1) och på samtalen med 
intressenterna. Strategin bör ha en enkel vision 
som speglar intressenternas ambitioner. Den bör, 
helst, delvis handla om att såväl skydda det som 
är viktigt på er destination, som att göra desti-
nationen bättre för besökarna för att därigenom 
kunna nå de resultat som lokalsamhället och före-
tagen önskar.

Försök att koppla samman intressenternas 
ambitioner med bevarandet av platsens värden 
genom att skapa affärsmöjligheter eller samhälle-
liga möjligheter, betona det positiva. 

Strategin bör identifiera:
• De 3–5 främsta frågorna som berör platsen. 
• Möjligheterna att göra saker bättre. 
• Beskriva och förklara den befintliga kapaciteten 

och de potentiella resurserna för lösningar. 
• Lägga fram de steg som krävs för att kunna 

leverera dessa framtida lösningar. 

En bra strategi pekar ganska tydligt ut vilka pro-
blem, risker, utmaningar, mål, roller och ansvars-
områden som finns. Den bör beakta frågor kring 
miljö, ekonomi, det sociala, kultur, kvalitet, hälsa, 
säkerhet, estetik och turism. Alla som har en roll 
att spela på destinationen ska kunna förstå vad 
som förväntas av dem när de läser den, och hur 
de kan främjas av att stödja den. Det kan vara till 
hjälp att sammanfatta strategin i tio enkla steg.

Arbetet med att utveckla strategin bör också 
inbegripa ett noga övervägande av framtida 
scenarier för identifiera kostnader och vinster med 
de olika målen, till exempel huruvida något av 
målen skulle kunna medföra en ekonomisk, 

Arbetet med att utveckla strategin bör också inbe

gripa ett noga övervägande av framtida scenarier 

för identifiera kostnader och vinster med de olika 

målen, till exempel huruvida något av målen skulle 

kunna medföra en ekonomisk, ekologisk eller kulturell 

påverkan som är oönskad, eller om den infrastruktur 

som krävs för målet faktiskt alls är rimlig och hållbar. 
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ekologisk eller kulturell påverkan som är oönskad, 
eller om den infrastruktur som krävs för målet 
faktiskt alls är rimlig och hållbar. 

5. Offentliggör och kämpa för strategin 
Ni måste ”sälja in” strategin och fördelarna med 
att stödja den. Ni måste kunna övertyga de olika 
intressenterna om att de genom att kämpa för 
strategin, och spela en aktiv roll i genomförandet 
av den, nås önskvärda resultat och fördelar, för 
såväl destinationen som helhet som för företagen 
och lokalsamhället inom den. Om strategin är en 
effektiv förening mellan socioekonomiska per-
spektiv och bevarandeperspektiv, kommer den att 
ge människorna framtidstro och en färdplan för 
hur deras ambitioner kan förverkligas.

Ni bör också försöka arbeta in strategin i styr-
policyn. Även om inte alla intressenterna kan 
komma överens behöver de se själva grunden för 
de strategiska besluten, de behöver ha möjlig-
het att komma med sin input men också förstå 
att vissa bevarandefrågor kring kulturarvsobjek-
tet helt enkelt inte är förhandlingsbara. Det bör 
också vara tydligt att processen är transparent och 
pålitlig.

Skriv under, bra strategier tillhör någon. I 
några av de bästa fallen har destinationens lokala 
företrädare deklarerat sitt ägarskap av strategin 
och gjort det tydligt att det är deras jobb att för-
verkliga den. Detta har verkligen betydelse. 

Skriv under, bra strategier tillhör någon. I några av 

de bästa fallen har destinationens lokala företrädare 

deklarerat sitt ägarskap av strategin och gjort det 

tydligt att det är deras jobb att förverkliga den. 

Detta har verkligen betydelse. Genom att ta på 

sig ägarskapet ser människor engagemanget, ett 

engagemang som i bästa fall leder till succé. 

Genom att ta på sig ägarskapet ser människor 
engagemanget, ett engagemang som i bästa fall 
leder till succé. 

Offentliggörandet spelar (stor) roll. Det finns 
inga regler för hur presentationen ska vara, men 
den måste kommunicera nyckelbudskapen och 
inspirera till åtgärder. Ni behöver vara innovativa 
när det kommer till att hitta sätt att presentera er 
strategi på. Det måste till exempel inte vara ett 
tråkigt textdokument. Det kan lika gärna vara 
en kort film, en presentation, ett tal, en tecknad 
serie, en affisch eller någon annan form av kom-
munikation. Alltför många strategier misslyckas 
på grund av bristande engagemang och dålig 
kommunikation, så tänk noga igenom hur ni ska 
presentera er strategi på ett sådant sätt att den 
uppmärksammas, förstås och respekteras av mål-
gruppen. När allt kommer omkring, ju mer till-
gänglig er kampanj är, desto större är chansen att 
ägandet av strategin breddas. 
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6. Identifiera organ som kan ansvara 
för olika delar av strategin 

Välskötta världsarv och bra turistdestinationer 
utmärks av starkt ledarskap, effektiva samarbeten 
och gott styre. Den utan tvekan främsta av-
görande faktorn för effektivt hållbar turism är 
huruvida den har en stabil och ansvarig lednings-
struktur med kapacitet att genomföra framåtsyf-
tande förändringar när det är nödvändigt.

Det finns ingen enskild modell för destina-
tionsförvaltning som passar alla. Världsarven är 
helt enkelt för olikartade vad gäller sociala, kultu-
rella, politiska och ekonomiska kontexter. Nyck-
eln är att ha en organisation eller samarbeten med 
kapaciteten, kunskapen, färdigheterna och enga-
gemanget att genomföra positiva förändringar 
för destinationen. En del destinationer har redan 
anpassade ledningsorganisationer eller samarbets-
strukturer, andra behöver skapa dem. Oavsett vil-
ket så finns det ett behov av ledarskap och av att 
kunna fatta svåra beslut. Bra destinationsförvalt-
ning innebär att oftare säga ”nej” än att säga ” ja”. 
Det är en nödvändig ingrediens i strategisk plane-
ring att en styrmekanism eller ett samarbete 
etableras, som kan uppbåda stödet, resurserna 
och, ytterst, makten att leverera en strategi. 

7. Uppmuntra debatt och feedback 
Offentliggör strategin för bredaste möjliga skara 
intressenter. Det må vara enklare att utveckla en 
strategi bakom stängda dörrar med en handfull 

Även om en del intressenter har andra åsikter, försök 

att hitta sätt att säkra deras stöd. Alla kommer inte 

att hålla med om strategin om hållbar turism från 

början. Det är helt normalt. Många framgångsrika 

destinationer har inlett sina processer med att 

det funnits intressenter med avvikande meningar, 

men man har noga odlat deras intresse och stöd 

allteftersom planen utvecklats. 

experter, men hur lockande det än kan vara, så 
leder det till ineffektivitet. Ni måste vara modiga 
och involvera intressenterna inom näringsliv, 
samhälle och turism i strategiprocessen så tidigt 
som möjligt. De bidrar med värdefulla perspek-
tiv och kommer att vara centrala för att åstad-
komma framtida förändringar. Om ni inte invol-
verar dessa i början så kommer de inte att tro på 
er när ni sedan säger att ni vill ha en inkluderande 
och öppen process som gynnar dem.

Även om en del intressenter har andra åsikter, 
försök att hitta sätt att säkra deras stöd. Alla 
kommer inte att hålla med om strategin om håll-
bar turism från början. Det är helt normalt. 
Många framgångsrika destinationer har inlett 
sina processer med att det funnits intressenter 
med avvikande meningar, men man har noga 
odlat deras intresse och stöd allteftersom planen 
utvecklats. Fortsätt att kommunicera med dem, 
särskilt om hur just deras intressen hanteras, om 
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deras roll i att utforma åtgärder och slutligen hur 
dessa åtgärder gynnar dem. Människor misstror 
ofta förändring, nyckeln är löpande kommunika-
tion, lyssnande och respekt för andras perspektiv. 

8. Uppdatera strategin regelbundet 
En strategi bör ses som ett arbetsdokument som
man regelbundet kan återvända till för att spegla
förändringar hos destinationen, dess turism-
ekonomi, bevarandestatus och lokalsamhällets 
behov. Det är nödvändigt att löpande se över
strategin avseende såväl dess effektivitet som
bedömningen av om samarbetsparterna prioriterar 

tid, pengar och människor på bästa sätt för att
uppnå strategins mål. Åtminstone en gång om året
bör intressenterna jämföra framstegen med målen
i strategin och spela in ny evidens i olika frågor.

Att säkra framtiden är centralt. Turismen 
måste utvecklas när lokalsamhället utvecklas för 
att säkerställa att den fortsätter att erbjuda hög-
kvalitativa möjligheter. Att vara medveten om 
detta och ha flexibilitet i strategin och ledningen 
är oerhört viktigt för utvecklingen av turismen.

En strategi blir aldrig färdig. Den är alltid 
under arbete, den utvecklas ständigt för att spegla 
de utmaningar som destinationen står inför. 
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Guide 3 
UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 3 
Developing effective governance 

Organisation och styrning 

Den här guiden ska öka förståelsen av varför en god förvaltning 
och ett gott styre av destinationen är viktigt och hur ni kan börja 
utveckla det vid er världsarvsdestination. 

Varför detta är viktigt 
Utan en god förvaltning är det praktiskt taget 
omöjligt att åstadkomma den förändring av 
turismen som ofta är nödvändig för att göra den 
socialt hållbar och ekonomiskt lönsam. Turism 
kan och måste utformas och förvaltas så att den är 
både kommersiellt effektiv och hållbar för världs-
arvet och kulturmiljön.

Detta är anledningen till varför några av 
världens mest effektiva turistdestinationer har 
särskilda förvaltningsplaner (Destination Mana-
gement Plan, DMP) och förvaltningsorganisa-
tioner (Destination Management Organisation,
DMO). Många av de mest framgångsrika världs-
arven har upprättat någon form av styrelse som 
hanterar nyckelprocesser och nyckelfrågor. 

Er destination kan behöva en skräddarsydd lösning, 

men ni kan säkert lära er en hel del av att titta på 

välfungerande förvaltningssystem på andra platser. 

1. Använd en befintlig förvaltningsstruktur 
inom en DMO eller engagera intressenterna 
i arbetet för att skapa en 

Många destinationer har någon form av part-
nerskapsstruktur eller förvaltningsprocess. Om 
en sådan redan finns, bli delaktig i den. Ofta är 
deras syften att främja destinationens kommer-
siella utveckling, så världsarvssamordnare behö-
ver därför hjälpa intressenterna att förstå vilka 
förpliktelser det innebär att ha en kulturmiljö 
som världsarv, vilket ansvar det medför. Men det 
handlar också om att förklara vilka möjligheter 
det öppnar.

Om en sådan förvaltningsstruktur och process 
inte finns, kan ni behöva ta fram den (se Guide 2: 
Framåtsyftande förändring). De intressenter som 
ska involveras i DMO-partnerskapets förvalt-
ningsstruktur bör främja destinationens strate-
giska ambitioner och strävan. Bygg partnerskapet 
utifrån strategin. 
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Det finns inte någon given lösning på hur en 

förvaltningsstruktur ska se ut. Det kan finnas olika 

uppfattningar om vad god förvaltning är, hur den ska 

fungera och hur olika människor och organisationer 

ska arbeta tillsammans. De flesta experter är dock 

överens om att någon form av förvaltningsstruktur 

för att hantera frågor på destinationsnivå är 

nödvändig. 

Det finns inte någon given lösning på hur en
förvaltningsstruktur ska se ut. Det kan finnas olika
uppfattningar om vad god förvaltning är, hur den
ska fungera och hur olika människor och organi-
sationer ska arbeta tillsammans. De flesta experter
är dock överens om att någon form av förvaltnings-
struktur för att hantera frågor på destinations-
nivå är nödvändig. I urbana områden kan det vara
en folkvald politiker eller en annan lokal auktori-
tet med en inspirerad vision. I icke-urbana områ-
dena kan det röra sig om någon annan med mandat
att skydda platsen men ändå kunna se till destina-
tionens behov i ett bredare perspektiv. På många
större destinationer kan det vara ett turistråd eller 
DMO:n som bestämmer strategin. Er destina-
tion kan behöva en skräddarsydd lösning, men
ni kan säkert lära er en hel del av att titta på väl-
fungerande förvaltningssystem på andra platser. 

2. Destinationsförvaltning är något annat 
än besöksmålsförvaltning 

Destinationsförvaltning kräver vanligtvis 
partnerskap mellan sektorerna turism, transport, 
infrastruktur och kulturmiljövård. Detta kan 
innebära en utmaning då effektiva partnerskap 
kräver konsensus kring gemensamma mål, för-
väntningar och ömsesidiga förpliktelser. Perso-
ner från olika sektorer kan vara motvilliga till att 
arbeta tillsammans eller avsätta tid för att lära sig 
något nytt. En världsarvssamordnare som behö-
ver påverka turismen behöver en bred kompetens 
och viss kunskap om turismsektorn, eller viljan 
att snabbt lära sig om den, för att bidra till att 
göra den här dialogen effektiv.

Utveckla en förvaltningsstruktur som är 
anpassad för destinationens storlek och skala och 
tydliggör ansvarsområdena i förvaltningen av de 
miljömässiga, ekonomiska och sociala frågorna. 

Destinationsförvaltning kräver vanligtvis partnerskap 

mellan sektorerna turism, transport, infrastruktur och 

kulturmiljövård. Detta kan innebära en utmaning 

då effektiva partnerskap kräver konsensus kring 

gemensamma mål, förväntningar och ömsesidiga 

förpliktelser. Personer från olika sektorer kan vara 

motvilliga till att arbeta tillsammans eller avsätta tid 

för att lära sig något nytt. 
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Er förvaltningsorganisation kan vara en avdel-
ning, en grupp, en kommitté, ett privat företag, 
en icke-statlig organisation (NGO) eller helt 
enkelt ett partnerskap mellan olika organisationer 
som förenas i en gemensam strategi. Det spelar 
ingen som helst roll. Det viktiga är att ni får det 
att fungera på destinationsnivån. 

3. God styrning bygger på ett antal 
nyckelfaktorer 

De mest framåtsyftande världsarven har förvalt-
ningsstrukturer och ledningar som är extremt 
öppna och inkluderande. Det betyder inte att de 
inte lyssnar till expertråd. Snarare så spelar ett 
betydande antal personer inom destinationen och 
i lokalsamhället en väsentlig roll i att genom-
föra strategin, leverera åtgärder och aktiviteter 
och följa upp framsteg. De kan bidra med inspel 
till att stödja en viss åtgärd eller inte det. De kan 
också bidra med kunskaper som experterna inte 
har. 

Vid många världsarv finns det en tendens att i 
efterhand försöka få stöd från lokalsamhället och 
intressenterna, men det är ett misstag. God led-

Vid många världsarv finns det en tendens att i 

efterhand försöka få stöd från lokalsamhället och 

intressenterna, men det är ett misstag. God ledning 

kräver en ihållande interaktionsprocess. Fördelen 

med att utveckla en styrstrategi från grunden är att ni 

kan göra saker inkluderande från början. 

ning kräver en ihållande interaktionsprocess. För-
delen med att utveckla en styrstrategi från grun-
den är att ni kan göra saker inkluderande från 
början.

Befogenheten och förmågan att kunna han-
tera eller förhindra aktiviteter som skadar kultur-
miljön vid besöksmålet är avgörande. Detta inne-
bär ofta att fatta svåra beslut, kanske till och med 
tvärs emot vad magkänslan först säger, och verk-
ställa dem. Många av de mest framåtsyftande 
världsarven har erbjudit näringsliv och lokalsam-
hälle anpassningsbara och hållbara alternativ till 
aktiviteter som skadar världsarvets värden. Dock 
ser de också till att vidta skyddsåtgärder, när det 
är nödvändigt. 
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Guide 4 
UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 4 
Engaging local communities and businesses 

Engagera lokalsamhället 

Den här guiden beskriver arbetssätt för hur ni når ut till och engagerar 
det lokala näringslivet och lokalsamhället genom en dialog som förkla
rar de ömsesidiga fördelarna med att göra turismen mer hållbar. 

Varför detta är viktigt 
Dialog med lokalt näringsliv och lokalsamhälle 
är absolut nödvändigt, detta även om det är svårt 
eller om deras egna strävanden krockar med skyd-
det av världsarvets värden. Kom ihåg att dialog 
är ett lärande för alla parter. När människor bör-
jar lära sig varandras språk och facktermer växer 
med tiden en förståelse fram. Intressenterna kom-
mer att få en större känsla för tillväxtens gränser, 
för vilket ansvar var och en inom destinationen 
har för att skydda dess värden, och för hur för-
delarna på ett hållbart sätt kommer lokalbefolk-
ningen tillgodo. Framgångsrika hållbara initiativ 
har kommit till stånd genom aktiva lokala initia-
tiv och lokalt stöd, lokalbefolkningen är hjärtat i 
den hållbara turismen. 

1.  Tala med och lyssna på lokalsamhället 
 och företagen 
Bygg relationer med lokalsamhället och turism-
organisationerna. De kan hjälpa er att kommu-
nicera med lokalbefolkningen och det lokala 

näringslivet. Om ni förklarar era intentioner att 
utveckla en destination som erbjuder de här män-
niskorna större möjligheter, så bör de vara villiga 
att arbeta med er. Om det finns en befintlig desti-
nationsorganisation och en strategisk planerings-
process, så bör den vara er uppenbara utgångs-
punkt.

Se till att löpande skapa tillfällen att lyssna på 
lokalbefolkningen och det lokala näringslivet och 
ta reda på vilka problem och utmaningar de står 
inför. Genom dessa diskussioner kommer ni att 
kunna ta fram en lista över deras mest angelägna 
frågor och förväntningar inför framtiden. Lista 
turismens positiva och negativa effekter gällande 
lokalbefolkningen och näringslivet, detta bör 
vara en nyckel till att förstå turismen (Guide 1). 
Om ett forum för den här diskussionen inte redan 
existerar, skapa ett (Guide 2).

Se till att lokalsamhällets och det lokala 
näringslivets ambitioner och utmaningar ges 
hög prioritet i strategin för destinationen. Detta 
innebär inte att alla kan få som de vill, men det 
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betyder att när ambitionerna är realistiska, lämp-
liga och tillför ett värde för en hållbar destina-
tion (till exempel lika möjligheter för män och 
kvinnor), så tas de på allvar och finns med i för-
väntan på vad som komma ska. Alltför många 
destinationer fokuserar enbart på besökarupp-
levelsen och glömmer vikten av livskvalitet. 
Lokalsamhällenas synpunkter bör regelbundet 
fångas upp, dokumenteras samt offentliggöras 
på ett sådant sätt att man därigenom förhindrar 
olämplig utveckling eller olämpliga aktiviteter.

I en del fall kan lokalsamhället begära till-
träde till världsarvet av skäl som är kopplade till 
deras sedvänjor och levnadssätt. Ni bör kartlägga, 
skydda och återupprätta lokalsamhällets tillgång 
till natur- och kulturplatser där det är lämpligt. 

2. Identifiera och kommunicera hållbara, 
ekonomiska lokala möjligheter 

Titta strategiskt på hur lokalbefolkningen och det
lokala näringslivet kan öka sina fördelar av desti-
nationen och världsarvets attraktioner. Detta sker 
inte automatiskt, det krävs medvetna insatser och 
investeringar för att identifiera och förverkliga
nya transporter, boenden, möjligheter till mat och
dryck, butiker, fritid eller guide- och tolkningsmöj-
ligheter. Lista tre åtgärder som kan stärka lokal-
befolkningen och de lokala företagen ekonomiskt
och sträva efter att förverkliga dem. Tänk noga ige-
nom hur förändringar på destinationen kan tänkas
påverka lokalsamhället och det lokala näringslivet. 

Bygg besökarupplevelsen kring lärande om, 
upplevelse av och respekt för lokalsamhällets 
kunskap, värden, berättelser, kultur och aktivite-
ter. De här människorna är inte ”statister”, utan 
er destinations stjärnor och värdar. Forskning har 
visat att några av de mest blygsamma yrkena på 
en destination har en enorm påverkan på besökar-
upplevelsen, taxichaufförer och hotellreceptionis-
ter är avgörande för att välkomna besökare och 
förklara destinationens speciella värden. Under-
skatta inte deras betydelse.

Prata med lokala företag och potentiella entre-
prenörer om de ”inträdesbarriärer” de möter på 
marknaden för tjänster, produkter och upplevel-
ser. En del av dessa barriärer kräver kapital och 
kan hanteras genom ”fundraising” eller en inves-
teringsstrategi (se Guide 9: Finansiering). Andra 
kan vara så enkla som att ha kompetensen att bli 
guide eller att förstå vad besökarna kan vilja upp-
leva och betala för på destinationen (se Guide 7: 
Skapa mervärde).

Uppmuntra, fira och belöna företag inom 
besöksnäringen som agerar ansvarsfullt. När ni 
erbjuder besökarna ett urval av boende, transport 
eller mat och dryck, framhäv de företag som fort-
bildar lokalbefolkningen, investerar i socioekono-
misk utveckling och/eller utbildning, eller använ-
der hållbara lokala produkter och tjänster. Detta 
ger företagen en ytterligare skjuts till att vara 
hållbara, en väsentlig fördel över deras mindre 
ansvarstagande konkurrenter. 
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Se till att säkra resurser och investeringar från
turismsektorn eller besökarna för att infria lokal-
samhällets förhoppningar. Lokalsamhället och
näringslivet kommer att vara skeptiska tills de
ser att pengar eller ansträngningar läggs på deras
angelägenheter, eller används för att göra deras liv
bättre. En del världsarv har redan upprättat fonder
för samhällsutveckling som säkrar investeringar,
och donationer från turismsektorn och besökare 
för att investera i projekt som stärker lokalbefolk-
ningen. Sådant märks tydligt på destinationen.
Att ge besökarna någon grad av ”ägarskap” över
transport, boende, shopping, mat och dryck eller
fritid är inte bara ekonomiskt förmånligt, utan
hjälper också till att skapa en känsla av ansvar och
ägarskap över turismen hos lokalsamhället.

Det är dock inte bra för lokalbefolkningen eller 
besökarupplevelsen om produkterna, tjänsterna 
och upplevelserna som erbjuds helt och hållet 
tillhandahålls av ett externt näringsliv. Destina-
tioner bör skapa möjligheter för lokalbefolk-
ningen att etablera sina egna företag och ge sig in 
på marknaden.

Fastna inte i någon långsiktig strategisk pla-
nering som är krånglig och teoretisk, ni behöver 
komma framåt och skapa trovärdighet för er 
strategi och förvaltning. I er strategiska analys 
(Guide 2) bör ni ha identifierat några snabba, 
och möjligtvis enkla, vinster, sådant som ni kan 
göra direkt för att visa att destinationen menar 
allvar med hållbarhet och med att stödja den 

Det är dock inte bra för lokalbefolkningen eller 


besökarupplevelsen om produkterna, tjänsterna
 

och upplevelserna som erbjuds helt och hållet 


tillhandahålls av ett externt näringsliv. Destina

tioner bör skapa möjligheter för lokalbefolkningen 


att etablera sina egna företag och ge sig in på 


marknaden.
 

socioekonomiska utvecklingen i lokalsamhället.
Dessa snabba vinster blir uttryck för intentionen 
och trovärdigheten som alltså kommer att hålla 
intressenternas inledande entusiasm levande. 

Utveckla tydliga regler och bestämmelser för 
vad som förväntas av lokalsamhället och närings-
livet. På många destinationer vill företagen helt 
enkelt veta vad de får och inte får göra. 

3. Stärk lokalsamhället genom att 
berätta deras historia vid världsarvet 

Världsarvet har en skyldighet att informera 
om kulturmiljöns värden till andra människor. 
Ibland har dock lokalsamhället en kultur, identi-
tet och/eller historia som skiljer sig från det kul-
turhistoriska värdet hos världsarvet, eller en som 
inte överensstämmer med turisternas önskemål. 
Ibland kan detta innebära att lokalbefolkningen 
närmast marginaliseras, och när de inte ingår i 
berättelsen kan de ibland ignoreras, missaktas 
eller trängas undan. Hållbarhet kräver att besöks-
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målet berättar både om det kulturhistoriska vär-
det och lokalsamhällets historia. Ni måste hjälpa 
besökarna att förstå såväl de olika historiska och 
samtida verkligheterna på platsen de besöker, 
som att respektera och ta del av båda dessa narra-
tiv. Detta kan låta som retorik men det är ett nöd-
vändigt steg för att bygga respekt och tillit mellan 
de som arbetar med bevarandet och de som lever 
kring, eller på, en historisk plats. Det sänder en 
signal till lokalsamhället att de spelar roll.

Det finns fler bevis för att det är bortom muse-
erna och informationstavlorna som historieberät-
tandet och storytellingen uppstår. Människorna i
lokalsamhället är avgörande för den här processen.
Forskning har visat att turister tillbringar min-
dre än tio procent av sin tid på museer eller utställ-
ningar, resten av tiden tillbringas på flygplatser,
tågstationer, i taxibilar, på hotell, restauranger,
i barer, butiker eller på gatorna, vid poolen eller
på stranden. Om vi vill bli utmärkta på storytel-
ling och kommunikation, måste vi ta världsarvets
och lokalsamhällets berättelser till dessa platser
(se Guide 5: Kommunikation). Riktigt bra världs-
arv gör invånarna i lokalsamhället, särskilt hotell-
receptionister och taxichaufförer, till världsarvets
förkämpar, ambassadörer och historieberättare.
De erbjuder dem utbildning, besök vid världsarvet
och stöd för att bli duktiga på att förklara enkla, 

men avgörande, saker om kulturmiljön på besöks-
målet och om lokalsamhället. Besökare tycker att
sådan kunskap och passion smittar av sig.

Guidning är en professionell verksamhet av 
största vikt och förtjänar att hanteras så. Ett 
ordentligt utbildningssystem, auktorisering, 
märkning och uppföljning behövs för att skydda 
besökare och guiderna själva från personer som, 
utan guideutbildning, riskerar att undergräva sys-
temet. Ta vara på lokalsamhället och gör det möj-
ligt för dem som är intresserade av att vara guide 
att genomgå processen, ingen ska stängas ute på 
grund av etnicitet, religion, klass eller kön.

Att arbeta med skolor och utbildningsorganisa-
tioner är också viktigt för att kunna säkerställa att 
alla som växer upp och utbildas inom lokalsam-
hället också har kunskaper om världsarvet och 
dess värden. De kommer i sin tur att bli världs-
arvets beskyddare, förkämpar och ambassadörer.

Höj era ambitioner för lokalsamhället, inte alla 
vill sälja billiga souvenirer. En del världsarv måste 
noga tänka över hur turismen kan ge betydande 
möjligheter för lokalbefolkningen. Det innebär 
att arbeta tillsammans med olika grupper i lokal-
samhället för att fundera över den kompetens, 
det kapital och den teknik som de kan behöva 
(och vilja ha) om de ska kunna ha en god levnads-
standard där de bor. 
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Guide 5 
UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 5 
Communicating with visitors 

Kommunikation 

Den här guiden kommer att argumentera för varför det är 
viktigt att kommunicera med besökarna och hur ni kan göra 
det effektivt och för besöksmålet lämpligt sätt. 

Varför detta är viktigt 
Att göra turismen mer hållbar innebär ofta att 
ändra på hur turismen fungerar på destinationen. 
Det handlar till viss del om infrastruktur, men 
till stor del handlar det om att påverka de val som 
företag, lokalsamhälle och besökare gör. För att 
göra turismen mer hållbar behöver ni bli mer 
effektiva i kommunikationen med besökarna, 
och det betyder i sin tur att ni behöver ta hjälp av 
turistföretagen och lokalsamhället. 

1. Ha en tydlig berättelse om destinationen att 
följa och ett huvudbudskap som alla förstår 

Ta reda på vad de verksamma inom kultur-
arvsområdet, enskilda företagare inom besöks-
näringen och invånare i lokalsamhället vill (och 
behöver) att besökarna ska veta om er destina-
tion. Detta innebär att komma fram till vilken 
er berättelse ska vara och hur kulturmiljövärdet 
ser ut på er destination. Detta måste vara tydligt, 
kortfattat och tillgängligt. Berättelsen ska inte 
vara akademisk, teknisk eller tung, men den ska 
heller inte vara alltför förenklad. 

Tydlighet i kommunikationen är avgörande. De 

främsta destinationerna analyserar hur de ska få 

sina berättelser att fungera inom olika delar av 

destinationen, från flygplatser och tågstationer till 

hotellrum eller hos allmänheten. 

Om ni har tillräckligt med resurser, ta fram 
en strategi som ringar in era huvudsakliga besö-
kare och kommunikationsmål. Ni kan antingen 
själva hjälpa till att utforma marknadsföringen 
av ert världsarv och den bredare destinationen, 
eller anlita någon annan att göra det. Riktigt bra 
besöksmål har utvecklat enkla och tillgängliga 
berättelser om besöksmålets kulturhistoriska 
värden. 

Tydlighet i kommunikationen är avgörande. 
De främsta destinationerna analyserar hur de ska 
få sina berättelser att fungera inom olika delar av 
destinationen, från flygplatser och tågstationer 
till hotellrum eller hos allmänheten. En övergri-
pande kommunikationsstrategi är ofta till hjälp 
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Gör det tydligt för potentiella besökare att 

historiska platser erbjuder fantastiska upplevelser, 

men att turismen på dessa platser inte är helt 

oreglerad. Det finns gränser och vissa beteenden 

är helt enkelt inte lämpliga för världsarvet eller 

lokalsamhället. 

för att lotsa besökarna genom destinationen och 
uppmuntra dem att lära sig. Den måste också 
uppmuntra besökarna att komma tillbaka, att få 
dem att tänka att berättelsen antingen kommer 
att utvecklas med tiden, eller att den är så omfat-
tande att de får en helt ny upplevelse varje gång de 
kommer på besök.

Identifiera intressenterna som är inblandade 
i marknadsföringen av destinationen och ingå 
partnerskap med dem. I de flesta fall har destina-
tionen redan professionella marknadsförare och 
en marknadsföringsbudget, så det är viktigt för er 
att kunna påverka den marknadsföringsprocessen 
för att säkerställa att den kommunikation som 
sker genom marknadsföringen bidrar till att för-
verkliga målen för hållbar turism i strategin 
(se Guide 1 och Guide 2). 

Kommunikationen om hållbar turism börjar i 
det ögonblick då besökaren väljer destinationen 
och varar tills hon återvänder hem. Det är ofta för 
sent att påverka valet om ni väntar tills turisterna 
anländer till världsarvet, då har de redan bestämt 
sig för vad de vill ha ut av besöket. Hållbar turism 

kräver att besökarna såväl förstår världsarvets 
värde, egenart och äkthet, som att de ändrar sin 
inställning och beteende.

Gör det tydligt för potentiella besökare att 
historiska platser erbjuder fantastiska upplevelser, 
men att turismen på dessa platser inte är helt 
oreglerad. Det finns gränser och vissa beteenden 
är helt enkelt inte lämpliga för världsarvet eller 
lokalsamhället. Ni kan höja medvetenheten på 
ett sådant sätt så att besökarna ser restriktionerna 
som del av en unik upplevelse som de bara är med 
om en gång i livet. 

Var tydliga med er tillgänglighetspolicy:
• Får besökarna komma när som helst? Se till att 

eventuella restriktioner är tydliga. 
• Behöver de biljett? Meddela i så fall det i förväg. 
• Vill ni bara ha övernattande besökare? Skapa 

system som möjliggör detta och uppmuntra inte 
till dagsbesök. 

Policyn måste vara lämplig för världsarvet, 
besöksnäringen och för lokalsamhället. Den bör 
också vara genomtänkt och kommunicerad på 
”rätt” sätt. Annars kan resultatet bli ett bekvämt 
antagande att all turism är bra turism.

När ni marknadsför ert besöksmål är det 
viktigt att ni inte bara kommunicerar glädjen i 
att besöka det, utan även något om dagens sociala 
ekonomiska och miljömässiga verklighet på 
platsen. 
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2. Säkerställ att marknadsföringen av 
destinationen använder värdepotentialen 
hos begreppet världsarv 

Det finns allt fler exempel som visar att världs-
arv är ett starkt varumärke som lockar turister 
från både nationella och internationella markna-
der, däribland personer som annars kanske hade 
valt bort destinationen. Dessa turister spende-
rar mer pengar, stannar längre och är sannolikt 
mer benägna att bry sig om hållbarhet, OUV och 
lokalsamhället. Att använda Unescos varumärke 
kan innebära en möjlighet för en del destinatio-
ner att ändra sin besökarprofil på sätt som hjälper 
hållbarhetsutvecklingen.

Segmentering av besöksnäringen är viktigt. 
Alla turister lämnar inte lika stora miljömässiga 
eller sociala fotavtryck eller har lika stor ekono-
misk påverkan. Vissa grupper av  besökare lämnar 
ett mycket större fotavtryck, andra mindre. Vissa 
kommer också att inbringa betydligt större intäk-
ter. Försök att nå och kommunicera med de seg-
ment på marknaden som passar er destinations 
strategi. Det kan innebära färre besökare, men 
större ekonomisk vinst. 

Se till att företagarna och entreprenörerna 
inom besöksnäringen förstår det potentiella 
värdet i att lyfta fram kulturmiljöns värden i sin 
marknadsföring. Samarbeta med dem för att 
hjälpa dem att bli mer hållbara företag som spe-
lar en aktiv roll i en hållbar förvaltning av desti-
nationen. 

Försäkra er om att de professionella marknads-
förarna på destinationen förstår att kommunika-
tionen om världsarvet måste vara strategisk och 
uppmuntra hållbarhet. All marknadsföring ska 
förvisso leverera en vinst på en investering, men 
den kan också sprida viktiga budskap om destina-
tionen och bygga relationer med besökare som är 
avgörande för eventuell ”fundraising” eller andra 
aktiviteter av strategiskt värde. Det handlar inte 
bara om att sälja semestrar! Det är väsentligt att 
ni lyckas visa besöksnäringen att ett främjande 
av hållbarhet helt enkelt ingår i uppbyggandet av 
en högkvalitativ turism, snarare än att det är en 
besvärlig plikt. 

3. Gör det enkelt att förstå världsarvet 
Samla den viktigaste informationen om världs-
arvet i en tillgänglig form eller på en tillgäng-
lig plats. Att förmedla information väl är en av 
världsarvets skyldigheter. Besökarna måste enkelt 
kunna hitta den praktiska informationen de behö-
ver, på ett språk som de kan läsa och på en plats 
som är åtkomlig hemifrån. I sin enklaste form 
innebär detta vanligen någon form av hemsida 
och/eller sociala medier.

Varje världsarv bör åtminstone ha en enkel 
webbplats. Det är dock förvånansvärt få världs-
arv som har en hemsida som besökarna kan hitta 
genom en enkel sökning på nätet. Om ni vill 
maximera er förmåga att kommunicera med besö-
karna behöver ni integrera hållbarheten, göra den 
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Varje världsarv bör åtminstone ha en enkel webb

plats. Det är dock förvånansvärt få världsarv som 

har en hemsida som besökarna kan hitta genom en 

enkel sökning på nätet. 

till en del av hur besökarna lär sig om destinatio-
nens grunder. Bra destinationshemsidor erbjuder 
information om allt det som besökarna behöver, 
däribland transporter, boende, mat och dryck, 
shopping, fritid och information om lokalsamhäl-
let och de lokala traditionerna. Mallar för hem-
sidor är nu lätta att tillgå i de flesta delar av värl-
den till låg eller ingen kostnad, och det faktum 
att om ni är ett världsarv så kommer det att locka 
betydande antal besök.

Informationen måste vara så tillgänglig som 
möjligt, även för de som önskar uppleva världs-
arvet på håll. Tänk på att ett betydande antal 
intresserade personer kan ha fysiska eller visu-
ella funktionsvariationer som kan begränsa deras 
upplevelse av besöksmålet, så erbjud alternativ. 
Många personer kan vilja lära sig om och enga-
gera sig i besöksmålets värden utan att faktiskt 
besöka det, så gör er närvaro på nätet så bra som 
möjligt. Allt detta kommer att bidra till en mark-
nadsföring ”mun till mun” av ert besöksmål.

Det kan vara värdefullt att ta fram grundläg-
gande regler eller en uppförandekod i samarbete 
med antikvarisk expertis, yrkesverksamma inom 

besöksnäringen och med lokalsamhället, det 
involverar intressenterna i en meningsfull 
diskussion om vad som är respektive inte är lämp-
ligt beteende på destinationen. Många besökare 
blir lättade såväl över att få lokalsamhällets soci-
ala och kulturella traditioner förklarade för sig, 
som att bli uppmärksammade på hur de kan ris-
kera att skada världsarvet om de är tanklösa. 
Huvudpoängen är att uppförandekoder bara är 
så bra som sättet de kommuniceras på. Man kan 
frestas att skriva långa listor som trycks som 
broschyrer, men de har begränsad effekt. För-
sök istället att utveckla en väldigt enkel upp-
förandekod i fem punkter och låt lokalbefolk-
ningen kommunicera den. Till exempel så kan 
varje taxi ha de fem punkterna för gott upp-
förande tydligt synliga inuti taxin.

Ge en enkel information som besökarna behö-
ver, som hur de tar sig fram genom världsarvet 
och vilka olika attraktioner som finns. Glöm inte 
att erbjuda en enkel karta. 

Huvudpoängen är att uppförandekoder bara är så 

bra som sättet de kommuniceras på. Man kan frestas 

att skriva långa listor som trycks som broschyrer, men 

de har begränsad effekt. Försök istället att utveckla 

en väldigt enkel uppförandekod i fem punkter och låt 

lokalbefolkningen kommunicera den. Till exempel 

så kan varje taxi ha de fem punkterna för gott upp

förande tydligt synliga inuti taxin. 
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Detta fyller två huvudfunktioner:
• Får besökarna komma när som helst? Se till att 

eventuella restriktioner är tydliga. Behöver de 
biljett? Meddela i så fall det i förväg. 

• Vill ni bara ha övernattande besökare? Skapa 
system som möjliggör detta och uppmuntra inte 
till dagsbesök. 

Att göra informationen tillgänglig på de språk 
(skriftliga eller visuella) som besökarna talar är 
naturligtvis också väldigt viktigt.

Hjälp besökarna att göra hållbara transport- 
och boendeval innan de anländer. Använd de 
hemsidor som besökarna besöker innan de 
ankommer till er för att informera om vad ni 
erbjuder, kommunicera hållbara alternativ och 
beskriv fördelarna med att använda dem. 

• Är de billigare? 
• Ger de en bättre eller unik upplevelse? 
• Är de mer ansvarstagande eller intressanta 

eller ger de lokalbefolkningen vinster på ett 
mer effektivt sätt? 

Ge människor skäl att vara goda. Undvik text-
tunga informationstavlor som en återkommande 
lösning. Världen förändras och texttung förmed-
ling kan vara otillgänglig för många globala besö-
kare på grund av språkbarriärer. Informations-
tavlor har sin plats, ja, men många museer och 
besöksattraktioner rör sig bort från den här meto-
den. Istället berättar de berättelsen mer kreativt 

Använd er kulturmiljöstatus för att locka mediernas 

uppmärksamhet och arbeta sedan tillsammans 

med dem för att nå ut med era viktigaste budskap 

till den bredare allmänheten. Detta innebär att förse 

media med lämpliga berättelser och att samarbeta 

med dem för att forma narrativet, genom att skriva 

pressmeddelanden … 

runtom på platsen, genom människor snarare än 
genom skriftlig information. Många världsarv 
har ett utmärkt nätverk av guider som spelar en 
väsentlig roll i förmedlingen och storytellingen. 
Arbeta med guideorganisationerna för att säker-
ställa att de har nödvändig utbildning och aukto-
risering för att göra ett bra jobb.

Integrera hållbarhet i destinationens kommu-
nikation. Om viktiga hållbarhetsbudskap vävs in 
i förmedlingen maximeras antalet besökare som 
ni kan nå med det här konceptet. Det sista ni vill 
är att informationen ska splittras upp på många 
olika platser, och att huvudbudskapen går för-
lorade i bullret. Att ha egenart, äkthet och en 
känsla för platsen är viktiga marknadsförings-
tillgångar för destinationer.

Använd er kulturmiljöstatus för att locka 
mediernas uppmärksamhet och arbeta sedan till-
sammans med dem för att nå ut med era vikti-
gaste budskap till den bredare allmänheten. Detta 
innebär att förse media med lämpliga berättelser 
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och att samarbeta med dem för att forma narra-
tivet, genom att skriva pressmeddelanden etc.

Samarbeta med andra för att skapa ”paket-
upplevelser”. Det finns en växande marknad för 
människor som önskar uppleva världsarv på ett 
unikt sätt eller utöva specialintressen. Genom att 
arbeta med andra världsarv i samma region, eller 
med andra tematiskt kopplade världsarv, kan ni 
locka besökare som kanske vill förstå och besöka 
ert världsarv som del i en större resplan. 

4. Var kreativ – kommunicera genom allt, 
genom hela besökarupplevelsen 

När besökarna väl anländer till er destination kan 
det vara för sent att forma deras resplan och deras
uppfattning om vad de kan och inte kan göra på
destinationen, se till att ni når ut med era vikti-
gaste budskap till dem genom turistbroschyrer,
bokningshemsidor eller andra medier som besö-
kare använder inför sin resa. Detta är ett ytter-
ligare skäl till att intressenterna behöver samar-
beta. ”Turismen” börjar ofta flera månader innan
det faktiska besöket (till exempel genom efter-
forskningar på nätet) och fortsätter under resan, på
själva destinationen och efter resan. Efter att besö-
karna åkt hem kan de vilja lära sig mer om världs-
arvet, dess kulturarv och OUV. Att kunna upp-
rätthålla intresset och kontakten efter besöket 
är väsentligt för en del strategiska mål, som till
exempel ”fundraising”. Människor är i allt större
utsträckning ute på nätet, oavsett om de är på flyg-

platser, tåg eller i fordon, så att kunna kommuni-
cera med dem också på de platserna är värdefullt.

Arbeta fram ett sätt för hur ni kan använda era 
storytelling- och förmedlingshjälpmedel för bästa 
effekt. Bra världsarvsdestinationer ser till att olika 
museer och besökscenter berättar komplette-
rande, men lite olika, delar av besöksmålets berät-
telse. Museer och besökscenter inom en destina-
tion bör uppmuntras till att förmedla ömsesidigt 
berikande aspekter av samma destination. De bör 
uppmuntras att samarbeta för att bredda urva-
let av berättelser som kan förmedlas och på så sätt 
fördjupa besökarupplevelsen.

En del destinationer vinner på att ha ett enda, 
tydligt center för förmedling eller nav för story-
telling, men många tror felaktigt att ett fysiskt 
besökscentrum är det enda som ett besöksmål 
behöver och överskattar vikten av sådana fysiska 
byggnader. Ofta finns andra sätt att kommuni-
cera besöksmålets kulturhistoriska värden och de 
viktigaste budskapen på.  Fråga er huruvida ni 
vill att en liten andel av era besökare ska besöka 
ett visst museum som handlar om platsens spe-
cifika kulturhistoriska värden, eller att en stor 
andel av besökarna ska lämna destinationen med 
en grundläggande förståelse av den huvudsakliga 
berättelsen. Om ni vill att nästan alla besökare 
ska lära sig något kommer ni att behöva kommu-
nicera genom mer än bara ett besökscenter.

Kommunikationen varken börjar eller slu-
tar vid besöksmålet. Om ni inte använder er av 
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hela destinationen missar ni ett viktigt tillfälle 
att påverka och åstadkomma strategiska föränd-
ringar i förståelse och beteende. Forskning visar 
att endast 10 % av korta semestrar tillbringas på 
museer och utställningar, det innebär att 90 % av 
semesterupplevelsen kan gå förlorad som kom-
munikationstillfälle. Arbeta med företagen och 
lokalsamhället för att identifiera tillfällena att 
kommunicera de viktigaste budskapen på till 
besökarna. En del destinationer gör nu fantastiska 
saker genom att kommunicera med besökarna på 
flygplatser och tågstationer, i hotellrum, barer och 
restauranger samt genom smarta metoder för sto-
rytelling och förmedling som löper genom hela 
besökarupplevelsen.

Tänk på vad ni vill att besökarna ska för-
stå och vilken praktisk information de behöver 
för att kunna göra hållbara val. Hitta sedan kre-
ativa och inspirerade sätt att nå dem. Det behö-
ver inte vara komplicerat. Det kan ske genom det 
enklaste mediet, till exempel att en förklaring av 
världsarvets OUV står skrivet på en bordsduk i en 
restaurang eller på väggen på toaletten.

Identifiera vilket medium som är bäst för att nå 
majoriteten av besökarna, använd det och var kre-
ativ! Besökarna är inte skyldiga att lyssna på er. 
Det är ett val de göroch ni kommer med största 
sannolikhet att behöva konkurrera med och över-
rösta många andra informationsströmmar som 
översköljer dem. Det enda måttet på om kommu-
nikationen fungerar är huruvida människor för-

Målet med kommunikationen bör vara att få poten

tiella besökare att gå från att endast få begränsade 

kunskaper till att nå en djupare förståelse för 

människorna och platsen, att få dem att aktivt 

bete sig på ett mer hållbart sätt under besöket och 

slutligen bli en förkämpe för destinationen, och 

kanske även en potentiell donator av pengar. 

står budskapet och uppträder därefter. En del 
destinationer gör fantastiska saker med lågtekno-
logiska och billiga lösningar, såsom att göra desti-
nationens taxichaufförer till berättare av världs-
arvets OUV eller med nya digitala teknologier. 
Många sociala medieplattformar, som Facebook, 
Twitter eller Linkedin, är i hög grad gratis för 
användaren. Tänk såväl enkelt som teknologiskt, 
allt från hur repavspärrningar som kan styra 
besökarna genom guidningen, till hur utrymmen 
där människor väntar, flygplatsväggar, littera-
tur i hotellrummen och glasunderlägg kan använ-
das. Skriftlig vägledning kan ha begränsat värde, 
så försök med visuella uttryck. Samarbeta med en 
lokal konstnär eller med konstorganisationer för 
att få nya perspektiv och tolkningar, och lära er 
nya sätt att kommunicera.

Målet med kommunikationen bör vara att 
få potentiella besökare att gå från att endast få
begränsade kunskaper till att nå en djupare för-
ståelse för människorna och platsen, att få dem
att aktivt bete sig på ett mer hållbart sätt under 
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besöket och slutligen bli en förkämpe för destina-
tionen, och kanske även en potentiell donator av
pengar. Vi kallar detta ”engagemangsstegen” och
de riktigt framgångsrika destinationerna gör detta
väldigt väl genom en kombination av skydd av
världsarvet, marknadsföring, att ge produkter och
tjänster mervärden och av effektiv ”fundraising”. 

5. Förmedla världsarvet och dess 
kultur-miljövärde på de mest lämpliga 
platserna 

Använd storytelling och förmedling för att kon-
centrera besökarna till platser där det är minst 
troligt att de skadar världsarvets värden. Före-
mål och värdeattribut är ofta känsliga för trycket 
från besökarna, så det är ofta bra att öka besökar-
nas uppehållstid i ett mindre känsligt område av 
destinationen genom att berätta berättelsen där 
(se Guide 8, Hantera besöksflöden). 

6. Lägg ut kommunikationen av de viktigaste 
budskapen om hållbar turism på andra 

Merparten av kommunikationen med besökarna 
på en destination görs av professionella inom 
besöksnäringen, inte av kulturarvsexperter, så 
ni behöver utbilda och hjälpa verksamma inom 
turism att kommunicera de främsta budskapen. 
Lokala guider får inte bara besökarna att känna 
sig välkomna när de tar emot dem, utan de ger 
också ofta bara genom sin blotta närvaro i sig 
en djupare förståelse eller upplevelse av desti-

nationen, de hjälper människorna att göra val 
och kan också vara avgörande i en del former av 
”fundraising”, såsom besökargåvor (se Guide 9: 
Finansiering).

Det kan vara bra att anordna en enkel och till-
gänglig kurs på destinationen som hjälper gui-
derna att förklara världsarvets kulturmiljöberät-
telse. Ni kan ta guiderna till världsarvet, förklara 
några av förvaltningsproblemen (som till exempel 
tidpunkter för trängseltoppar) och be om deras 
hjälp med att underlätta för besökarna att göra 
val som hjälper förvaltningen av världsarvet. Till 
exempel så kan de bidra till att sprida ut besö-
karna på fler av attraktionerna på destinationen, 
vilket minskar trängseln vid särskilda tidpunkter 
liksom att man därigenom också sprider de eko-
nomiska vinsterna genom att besökarna köper 
lokala produkter, varor och tjänster.

Ofta skickar hotell och transportaktörer mark-
nadsförings-, boknings- och bekräftelsemejl till 
besökarna, så det är värt att dra nytta av denna 
befintliga kommunikation. De tillhandahåller 
också hjälp för reseplanering på hotellrummen 
och på andra platser, så arbeta med dessa aktörer 
för att hjälpa dem att öka sin kunskap om världs-
arvet i sin kommunikation. Be att de i sin tur 
hjälper till att i sin text föra vidare information 
som förbättrar förvaltningen av besöksmålet.

Arbeta med lokala skolor och universitet för 
att säkerställa att världsarvet, dess kulturmiljö-
berättelse och förvaltningens utmaningar förstås 
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av alla barn som växer upp i eller runt världsarvet. 
Detta är, naturligtvis, viktigt och värdefullt som 
en utbildningsaktivitet i sig själv, men det läg-
ger också grunden till en framtid som en hållbar 
destination. Dagens barn kommer att vara mor-
gondagens entreprenörer, taxichaufförer, guider, 
hotellvärdar, butiksinnehavare etc. Det är vik-
tigt att lägga de långsiktiga grunderna genom 
att utbilda och stödja lokalbefolkningen att vara 
starka, passionerade och kunniga kommunikatö-
rer. Det handlar helt och hållet om att göra nästa 
generation till kommunikatörer för de viktigaste 
budskapen. 

7. Använd kommunikation för att bygga 
bestående relationer med besökarna 

Fortsätt att kommunicera med besökarna efter 
deras besök. Besökarna på er destination är trots 
allt inte bara en omedelbar källa till intäkter och 
stöd. De är ofta även nyckeln till att lösa långsik-
tiga strategiska utmaningar. En del destinationer 
och turistföretag tar sina besökares kontaktupp-
gifter (med deras tillstånd) och håller kontak-
ten med dem, både av kommersiella och av stra-
tegiska skäl. Besökare som kanske har skänkt 
pengar till ett bevarandeprojekt, volontärarbetat 
eller helt enkelt visat intresse för lokalsamhället 
och dess utmaningar, kan vara villiga att fortsätta 
att skänka pengar, hjälpa till eller vara ambassa-
dörer för destinationen och dess bevarande. 

Kulturbesökare är ofta både välutbildade och 
välbärgade,  de bör ses som en potentiell resurs 
för att hjälpa destinationen. Många av dessa 
människor får upplevelser för livet av destina-
tionen och kommer att vara villiga att hjälpa till 
(antingen under besöket eller efteråt) om de för-
står världsarvets behov och hur deras kompetens 
kan stötta lokalsamhället och/eller dess beva-
rande. För världsarv med knappa resurser och till 
synes oöverstigliga utmaningar kan detta vara en 
möjlighet att genomföra en del nödvändiga upp-
gifter. En del besökare kanske arbetar för före-
tag med ett CSR-program för ansvarsfullt företa-
gande (Corporate Social Responsibility) och de 
kanske kan värva ytterligare stöd och resurser för 
bevarande- eller samhällsutvecklingsprojekt.

Utveckla sätt för besökarna att fortsätta vara 
världsarvets ”vänner” eller ambassadörer efter 
att de kommit hem. Använd sociala medier för 
att dela med er av utmaningar, framgångar och 
initiativ. Arbeta hårt för att få människorna att 
känna sig som uppskattade medlemmar i en glo-
bal familj av människor som bryr sig om och 
bidrar till förvaltning av världsarv. Detta kan 
potentiellt vara en avsevärt stor, outnyttjad resurs 
för en del destinationer. Den kan antingen vara en 
lågbudgetlösning med volontärförvaltning, eller 
så kan den vara mer professionell med medlems-
avgifter- och professionell administration. Olika 
lösningar passar olika platser. 
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Guide 6 
Infrastruktur för turism 

UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 6 
Managing the development of tourism infrastructure Den här guiden presenterar varför infrastruktur är avgörande 

för hållbar turism och hur ni inleder en process för att utveckla 
lämplig infrastruktur. 

Varför detta är viktigt 
Enligt World Tourism Council är infrastruktur 
den enskilt viktigaste nyckeln till turismen och 
dess tillväxt. Turisterna på de flesta destinationer 
lägger endast en bråkdel av sin resebudget på det 
faktiska världsarvet. Turisternas största utgifter är 
transport och resor, boende, mat och dryck, shop-
ping och fritid. Att förstå besöksnäringen fullt ut 
är vanligtvis inte världsarvssamordnarens jobb, 
men för att göra så stor ekonomisk vinst som möj-
ligt på besökarna behöver det utvecklas produk-
ter, tjänster eller partnerskap som inbringar större 
ekonomiskt värde. Dessa extra intäkter kommer 
i sin tur att stödja världsarvets förvaltning och 
hållbarhet. 

Ni bör arbeta med att utveckla destinationen 
med en medvetenhet om den kommersiella verk-
ligheten. Hur kan ni på ett hållbart sätt upp-
muntra turisterna att spendera mer, för att gynna 
ert världsarv och/eller lokalsamhället? Ni måste 
också vara medvetna om att turism ofta r esulterar 

i avsevärda ökningar av antalet besökare, s ärskilt 
under högsäsong. Detta väcker många frågor 
kring hållbarhet på destinationen som helhet. 

1.  Skapa en översiktsplan för att säkerställa  
att världsarvet inte påverkas negativt av  
den framtida turismutvecklingen 

Identifiera de huvudsakliga intressenterna 
som kan påverka den fysiska utvecklingen av 
 destinationen i framtiden. Arbetet med Guide  
1 och 2 bör ha fastställt huruvida t urismtillväxt 
alls är lämpligt, om det är hanterbart på er 
d estination, och hur det bäst kan ske. Det kräver 
ofta ett långsiktigt förhållningssätt för att kunna 
hantera utvecklingen av infrastrukturen.

En del världsarv upplever att antalet besökare 
ökar med 20 till 40 procent per år, så en del desti-
nationer måste fatta viktiga beslut om att minska 
tillväxten eller utveckla en infrastruktur som kan 
hantera den. Ni kan behöva involvera personer 
med kunskap såväl inom vatten, avfall, transport, 
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En del världsarv upplever att antalet besökare ökar 

med 20 till 40 procent per år, så en del destinationer 

måste fatta viktiga beslut om att minska tillväxten 

eller utveckla en infrastruktur som kan hantera den. 

Ni kan behöva involvera personer med kunskap såväl 

inom vatten, avfall, transport, som inom turismtrender 

och marknadsanalys, så att de olika delarna av 

destinationen effektivt länkas samman. 

som inom turismtrender och marknadsanalys, så 
att de olika delarna av destinationen effektivt län-
kas samman. 

Börja med att identifiera vad som behöver göras 
för att den befintliga turismen ska bli mer hållbar 
och vad som också kan behöva göras för en even-
tuellt planerad eller önskad tillväxt i besökaranta-
let. Det finns ingen poäng med att ha ouppnåeliga 
mål, men om den samtida eller framtida efter-
frågan överstiger den befintliga infrastrukturens 
kapacitet, så måste något göras. Det kan innebära 
någon form av kontroll för att hantera volymen 
eller behov av en ny infrastruktur.

Om människor inte kan ta sig till ert besöks-
mål eller inte har någonstans att bo så kan de helt 
enkelt inte besöka det, oavsett vad ni gör för att 
uppmuntra dem. Många destinationer är full-
belagda under högsäsong och kan inte (utan nya 
hotell etc.) ta emot fler besökare. Om den inte har 
mer kapacitet, eller om det inte är hållbart att öka 

kapaciteten, så har er destination två alternativ:
Använd ert världsarv och dess berättelse för 

att locka besökare under lågsäsongsmånaderna, 
vilket skulle behålla lokalbefolkningens jobb 
inom besöksnäringen för under hela året.

Försök helt enkelt inte att öka besökarantalen. 
Utveckla och genomför istället en strategi för att 
ändra besökarprofilen till besökare som spenderar 
mer, är mer välvilliga och mer hållbara, genom att 
använda världsarvsstatusen som drivkraft. 

En del världsarv med liten eller ingen hotell-
infrastruktur har utvecklat ett system med 
boende hemma hos privatpersoner, vilket gör 
det möjligt för besökarna att bo hos lokalbefolk-
ningen. Det innebär också att lokalsamhället 
säkrar en större andel av besökarnas utgifter.

Att göra turismen mer hållbar kräver att ni 
noga tänker över infrastrukturen för transpor-
ter för att minimera koldioxidutsläpp och trafik-
trängsel. Det kräver också att boendet minskar 
sitt ekologiska fotavtryck genom goda förvalt-
ningsmetoder och strategiskt tänkande kring 

En del världsarv med liten eller ingen hotellinfra

struktur har utvecklat ett system med boende 

hemma hos privatpersoner, vilket gör det möjligt för 

besökarna att bo hos lokalbefolkningen. Det innebär 

också att lokalsamhället säkrar en större andel av 

besökarnas utgifter. 
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vatten, förnyelsebar teknologi, mat och avfalls-
hantering. Ge företagare och entreprenörer inom 
besöksnäringen tydliga riktlinjer om behovet 
av lämpliga system för att hantera, återanvända 
eller säkert släppa ut såväl avfallsvatten eller fast 
avfall, som andra former av föroreningar (såsom 
ljus- och ljudföroreningar). Ni kan också upp-
muntra företagen att publicera sina åtaganden för 
att minska energiförbrukningen och öka hållbar-
heten. Om ni i er analys av infrastrukturen inte 
beaktar turism i dess vidaste bemärkelse, kommer 
analysen att bli felaktig och dåligt utvecklad. 

2. Ta fram en rumslig plan för destinationen 
Lägg tid och pengar på att ta fram en plan som 
tar hänsyn till världsarvets restriktioner och 
ansvar. Många destinationer kommer att vara 
med om en utveckling som kostar stora summor. 
Med tanke på storleken på investeringarna är det 
klokt, både i ett kommersiellt och ett bevarande-
perspektiv, att ha en plan som bestämmer para-
metrarna för tillväxten. Detta kräver ofta specia-
listhjälp, eller åtminstone en kombinerad insats av 
yrkesverksamma specialister inom kulturarv och 
planerare som kan samarbeta med att ta fram en 
plan som gör det tydligt för alla: 

• Var saker kan ske respektive inte kan ske. 
• Vilka kraven för utveckling är. 
• Varför dessa beslut har fattats. 

Det är väsentligt att intressenterna har en tilltro 
till att destinationens framtid kan formas, påver-
kas och i slutändan planeras för att vara ända-
målsenlig, det är så riktigt ”bra” destinationer 
säkrar de resultat de önskar. Det handlar om att 
utveckla en framåtsyftande vision för turism som 
skyddar, bevarar och respekterar viktiga värden 
och levererar de resultat som önskas av lokalsam-
hället. Alternativet är en ”låt-gå-attityd”, där kul-
tur- och naturmiljövårdare alltid kommer att 
utkämpa en reaktiv kamp mot de negativa effek-
terna av turismens tillväxt. 

Offentliggör er plan så att turistföretagen, 
lokalsamhället och kultur- och naturmiljövår-
darna med flera vet vilken sorts utveckling som är 
lämplig inom de olika områdena av destinationen. 
Inga verksamheter inom besöksnäringen tycker 
om att få höra att tillväxten är potentiellt begrän-
sad på grund av det egna företagets geografiska 
lokalisering, men det är värre att investera stora 
summor pengar i planer och idéer som sannolikt 

Det är väsentligt att intressenterna har en tilltro till 

att destinationens framtid kan formas, påverkas och 

i slutändan planeras för att vara ändamålsenlig, 

det är så riktigt ”bra” destinationer säkrar de 

resultat de önskar. Det handlar om att utveckla 

en framåtsyftande vision för turism som skyddar, 

bevarar och respekterar viktiga värden och levererar 

de resultat som önskas av lokalsamhället. 
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inte kommer att godkännas för att de har nega-
tiv påverkan på världsarvets kulturhistoriska vär-
den. Ibland kan stora summor nedlagda pengar 
medföra att projekt bara löper på. Men genom att 
orsaka skador på världsarvets OUV kommer ni i 
slutändan ändå ha slösat bort pengarna eftersom 
det världsarvets OUV som ska locka turisterna till 
destinationen. 

3. Planera framåt för den infrastruktur ni 
behöver för att uppnå de strategiska 
mål ni önskar 

Platsen spelar roll. Lokaliseringen av turismens 
infrastruktur, flygplatser, tågstationer, bussta-
tioner, hotell, B&B:s, restauranger, barer, caféer, 
muséer, butiker etc. avgör vanligtvis var besö-
karna kommer att spendera sina pengar, vilka 
som kommer att tjäna på dem och vilka som inte 
kommer det samt var besökarens ekologiska fot-
avtryck kommer att märkas. Att flytta på infra-
strukturen kan ha en betydande positiv eller 
negativ inverkan på kulturmiljön och lokalsam-
hället och livskvaliteten där. Om det strategiska 
målet är att erbjuda förbättrade ekonomiska möj-
ligheter för lokalbefolkningen så är det absolut 
nödvändigt att en del av turisminfrastrukturen 
där pengar spenderas förläggs till platser där 
lokalbefolkningen kan äga, vara förvaltare eller 
arbeta. Av förvaltningsskäl kan det vara nödvän-
digt att flytta infrastruktur bort från världsarvet 

eller att utveckla ny infrastruktur en bit bort för 
att tillförsäkra att resurser, som vatten och avfall, 
kan hanteras effektivt. Ha dock i åtanke att där så 
sker finns en risk för att lokalsamhället utestängs 
från betydande ekonomiska vinster.

En del världsarv har redan en infrastruktur 
som är placerad en bit bort från besöksmålet och 
detta har både fördelar och nackdelar. Nackdelen 
är att en stor del av intäkterna går förlorade då 
besökarna bor, äter, dricker, shoppar och kopplar 
av någon annanstans. I sådana situationer kan det 
bli ett ojämnt förhållande mellan de som drabbas 
av nackdelarna och restriktionerna på platsen och 
de som drar fördel av och tjänar på dem. I dessa 
fall behövs ofta mekanismer som återför intäkter 
till lokalsamhället (se Guide 9: Finansiering). Om 
er turisminfrastruktur är felplacerad behöver ni 
överväga att antingen arbeta inom er infrastruk-
turs begränsningar eller skapa en ”avkastnings-
mekanism” för att länka den avlägsna turism-
infrastrukturen till kostnaderna för världsarvet. 

Skalan spelar roll. Större företag är sällan 
lokalt ägda, men de är ofta mer effektiva, produk-
tiva och inbringar högre löner till lokalsamhället. 
På grund av sin skala kan de större företagen leve-
rera tjänster till ett större antal besökare till lägre 
priser, men den ekonomiska hållbarheten drabbas 
då vinsterna från företagen sällan stannar lokalt, 
regionalt eller ens nationellt. Å andra sidan är 
hållbara lokala turismalternativ små och saknar 
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skalan och kapaciteten att ta hand om majoriteten 
av besökarna på destinationen. En kritisk faktor 
är också att små företag kanske inte kan erbjuda 
kvalificerade anställningar, lön eller möjligheter 
till karriäravancemang året om som större före-
tag kan.

Utmaningen för ert världsarv är att hitta balan-
sen mellan fördelarna med storskaliga företag 
som kan erbjuda högkvalitativa anställningar och 
turismtjänster, och de mindre, hållbara företagen 
som sannolikt oftare är lokalt ägda och förvaltade.

Stöd lokalsamhället med att utveckla sina före-
tag till en nödvändig skala för att maximera sina 
vinster. En lösning kan vara att utforska olika 
ägarmodeller för hotell och andra områden av 
infrastrukturen, så att lokalsamhället eller grup-
per av befolkningen kan få ta del av destinationen.

Kvaliteten spelar roll. Kultur- och världsarvs-
turister är mer ekonomiskt inbringande, men de 
har också högre förväntningar på kvalitet. För-
mågan att säkra maximal vinst från turismen 
på en destination är oupplösligt knuten till pro-
duktens kvalitet, särskilt de boenden er desti-
nation erbjuder. Om ert världsarv saknar till-
räckligt med kvalitetsboenden, kan det ha en 
betydande negativ påverkan på de ekonomiska 
resultaten och på profilen på de turister som besö-
ker ert världsarv, ju fler besökare på er destina-
tion som bor på boenden av hög kvalitet, desto 
mer pengar spenderar de. Ni måste vara med-

vetna om att kvaliteten på era boenden begränsar 
den ekonomiska potentialen hos vissa typer av 
besökare. Samarbeta därför med företag för att 
höja kvaliteten. En del destinationer har utveck-
lat kvalitetshöjningsprogram med stöd och inci-
tament för företag som är villiga att investera sina 
egna pengar för att höja standarden. Auktorise-
ring kan vara ett kraftfullt sätt att belöna inves-
terare som bidrar till rätt sorts utveckling, med 
incitament för dem som gör det lilla extra, såsom 
att tydligt puffa för de mest hållbara företagen på 
världsarvets hemsida. 

Kapaciteten spelar roll. Ert arbete med att 
förstå turismen (Guide 1: Förstå turismen) bör 
ha visat hur kapacitetskurvan för er destina-
tion ser ut. I de flesta fall finns en högsäsong, då 
de befintliga boendena är nära sin beläggnings-
kapacitet, och en lågsäsong, då de är långt från 
sin kapacitet. Ett av de mest förnuftiga sätten att 
förbättra en destinations ekonomiska resultat, 
och säkerställa att lokalbefolkningen har anställ-
ning året om, är att främja besök under lågsäsong. 
Detta kräver endast lite eller ingen ny infrastruk-
tur och det kan göra stor skillnad för destina-
tionens effektivitet. Att helt enkelt bygga större 
kapacitet inför högsäsongen kan ofta vara omdö-
meslöst och ohållbart. 

Ägarskap spelar roll. På många destinationer 
är möjligheterna för lokalbefolkningen begrän-
sade till lågkvalificerade och lägre betalda yrken, 
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så när ni tar fram planer för er destinations fram-
tid, undersök huruvida en del av den önskade 
infrastrukturen kan utvecklas på ett sätt som 
främjar lokalsamhället. Det finns en rad olika 
ägarskapsmodeller som möjliggör för samhällen 
att äga delar av turisminfrastrukturen eller vara 
aktieägare i den.

På en del destinationer finns starka kooperativ 
av enskilda eller företag som erbjuder produkter, 
tjänster eller upplevelser, och de har investerat i 
sådana modeller för att stärka lokalbefolkningen. 
Ägarskap ger lokalbefolkningen större kontroll 
och en del av vinsterna. Det bör dock också 
påpekas att ägarskap inte alltid är väsentligt. Den 
största delen av omsättningen för ett hotell är 
löner, medan vinsten bara är en liten del av den 
omsättningen.

Transporter och ruttdragning spelar roll. Att 
kunna påverka transporterna är vid många världs-
arv avgörande för att kunna skapa ett hållbart sys-
tem. Det är viktigt att destinationerna utvecklar 
resplaner med transportbolagen som uppmunt-
rar till mer hållbara transporter, men även påver-
kar var besökarna ska stanna för att spendera sina 
pengar och var de har sin miljömässiga påverkan. 
Enkla saker, som att ha en toalettpaus innan man 
kommer fram till världsarvet, kan minska pro-
blemen med vattenanvändning och avfall inom 
världsarvet. 

Destinationsförvaltningens roll är att definiera 

parametrarna för tillväxt, att fastslå vad som är 

lämpligt (och var) på en turismdestination. 

Detta innebär ofta att den utveckling som sker 

är kommersiell. 

4. All tillväxt måste ske i ett sammanhang av 
respekt och bevarande av världsarvets och 
omgivningarnas kulturhistoriska värden 

Destinationens ansvar är framför allt att skydda
kulturarvet från oansvarig utveckling genom pla-
nering eller ”utvecklingskontroll”. Själva världs-
arvet och dess status av kulturmiljö är nyckeltill-
gångar för alla destinationer – alla planer för att
utveckla infrastrukturen måste bygga på en djup
respekt för, och förståelse av besöksmålet. Det
är ytterst viktigt att platsens känsla och egenart
skyddas. De här guiderna bygger på antagandet
att världsarven värdesätter sin världsarvsstatus och 
har planerat för kontrollsystem som kan skydda
kulturarvet från olämplig utveckling. Arbeta hårt
för att behålla världsarvets känsla, egenart och
destinationens ”äkthet”. När ni ändå måste bygga
ny infrastruktur, samarbeta nära med tjänstemän-
nen som ansvarar över planeringskontrollen, så att
de förstår behovet av att balansera bevarandet av 
värdena med behovet av utveckling. 



91 

� DEL 4 | Unesco:s How-to-guider 1–10 Unescos How-to-guider 1–10 | DEL 4   �

 

    

 
 

5. Säkra och uppmuntra investeringar 
för att förverkliga era planer 

Uppmuntra den privata sektorn att utveckla delar 
av infrastrukturen. Destinationsförvaltningens
roll är att definiera parametrarna för tillväxt, 
att fastslå vad som är lämpligt (och var) på en 
turismdestination. Detta innebär ofta att den 
utveckling som sker är kommersiell.

Inrätta en samhällsfond för att hjälpa lokal-
samhället att säkra det kapital som behövs för att 

erbjuda varor, tjänster och produkter till besö-
karna. Relativt små summor av startkapital kan 
göra att lokalbefolkningen får in en fot på mark-
naden (se Guide 9: Finansiering).

Identifiera vilken offentlig eller fritt tillgäng-
lig infrastruktur som behövs och hitta ett sätt att 
leverera den på. Det är viktigt att det aktuella 
fallet är noga studerat, välutformat och specifikt 
för de investeringar som söks (se Guide 9: 
Finansiering). 
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Guide 7 
UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 7 
Adding value through products, experiences and services 

Skapa mervärden 

Den här guiden tar upp hur ni kan tänka kring att utveckla produkter, 
tjänster och upplevelser som ett huvudsakligt sätt att vidmakthålla 
världsarvets kulturhistoriska värden, entusiasmera turister och främja 
lokalsamhället. 

Varför detta är viktigt 
Att göra turismen mer hållbar innebär ofta att 
de produkter, upplevelser och tjänster som desti-
nationen redan erbjuder besökarna behöver för-
ändras. Vi anser att det är nödvändigt att erbjuda 
besökaren ett framåtsyftande alternativ till 
de mindre hållbara alternativen som tidigare 
erbjudits.

Det är också viktigt att erbjuda lokalsamhället 
och det lokala näringslivet en handlingskraftig 
och hållbar kommersiell vision för framtiden, 
vilken möjligen kan ersätta en befintlig nedåt-
gående spiral av dåliga val och negativ inverkan. 

Att göra turismen mer hållbar innebär ofta att de 

produkter, upplevelser och tjänster som destinationen 

redan erbjuder besökarna behöver förändras. Vi 

anser att det är nödvändigt att erbjuda besökaren 

ett framåtsyftande alternativ till de mindre hållbara 

alternativen som tidigare erbjudits. 

1. Fyra skäl till varför ni bör försöka skapa 
mervärden åt hållbara och autentiska 
produkter, tjänster och upplevelser på er 
destination är: 

1) En del produkter, tjänster och upplevelser 
är kritiska för världsarvets OUV. 
Många världsarv är kulturlandskap som skapats av
och fortfarande upprätthålls av traditionella socio-
ekonomiska system. I sådana fall är det absolut
nödvändigt att ett mervärde skapas för produkterna
från dessa landskap så att systemet kan upprätthål-
las och de kulturhistoriska värdena bevaras över tid. 

2) En del produkter, tjänster och upplevelser 
är kritiska för samhällets välfärd. 
Många människor i eller runt världsarven är bero-
ende av ett relativt litet antal produkter, tjänster 
och upplevelser för att överleva och försörja sig. 
Även om deras grundläggande ekonomiska verk-
samhet inte berör besöksmålets OUV, så är den 
ofta avgörande för en bra besöksmålsförvaltning 
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att de kan ha en utkomst och en rimlig levnads-
standard. Människor som upplever en ekonomisk 
nedgång är mer benägna än annars att göra val 
som kan skada natur- eller kulturarvet. 

3) Ha i åtanke att ord som ”karakteristisk”, 
”autentisk” och/eller ”unik” säljer. 
Människor som besöker några av världens mest 
speciella kultur- och naturplatser har en rimlig 
önskan om produkter, tjänster och upplevelser 
som de inte kan få någon annanstans. Hur desti-
nationens kvalitet uppfattas är en viktig fråga och 
den kan delvis främjas av de produkter, tjänster 
eller upplevelser som destinationen erbjuder. 
Oavsett om det som erbjuds på destinationen är 
viktigt för lokalsamhällets uppehälle eller besöks-
målets kulturhistoriska värden, så är det ofta 
klokt och ekonomiskt att det finns möjligheter att 
erbjuda bra saker att köpa och göra. 

4) Att diversifiera produkterna, tjänsterna och 
upplevelserna är i sig mer kraftfullt och hållbart. 
Många destinationer har ett ganska smalt urval av 
produkter, vilket ökar den ekonomiska känslig-
heten. Genom att bredda produktutbudet sprider 
ni riskerna för lokalsamhället och företagen. 

2. Identifiera de produkter, tjänster och 
upplevelser som kan eller måste utvecklas 

Guide 1 (Förstå turismen) och Guide 2 (Framåt
syftande förändring) bör ha hjälpt er att identifiera 
olika sätt för hur besökarupplevelsen och besöks-

Människor som besöker några av världens mest 

speciella kultur- och naturplatser har en rimlig 

önskan om produkter, tjänster och upplevelser 

som de inte kan få någon annanstans. Hur 

destinationens kvalitet uppfattas är en viktig fråga 

och den kan delvis främjas av de produkter, tjänster 

eller upplevelser som destinationen erbjuder. 

näringen kan bättre utnyttjas och förstärkas för 
världsarvets, destinationens och lokalsamhällets 
bästa. 

Med utgångspunkt i detta kan ni fråga er: Vilka
produkter, tjänster och upplevelser behövs och är
lämpliga på er destination? Olika destinationer
har helt olika svar på den här frågan. Till exem-
pel så kan en viss typ av jordbruksprodukter för en
del vara avgörande för att upprätthålla världsarvets
kulturhistoriska värden, och man bör därför hitta 
sätt att skapa mervärden åt dessa produkter. Andra
världsarv kan istället vilja fokusera på kvaliteten
hos guiderna de anställer, på kvaliteten på befint-
liga boenden eller på olika former av förmedling.
Många världsarv har ganska komplexa kulturhis-
toriska värden, så en kombination av bra guidning,
bra information och nya former av tillgänglighet
kan öka värdet på den här upplevelsen en hel del.

Ni behöver också kontrollera eller förebygga 
uppkomsten av olämpliga eller destruktiva pro-
dukter, tjänster och upplevelser. En del aktivite-
ter som vissa turister kan vilja ägna sig åt, eller 
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som företag kan vilja erbjuda, kan helt enkelt vara 
olämpliga eller hota världsarvets kulturhistoriska 
värden. Ta fram en policy eller försök på annat 
sätt förhindra att detta sker. 

3. Skapa mervärden hos produkterna. Säkra 
efterfrågan på marknaden genom att skapa 
ett premiumsegment ovanför de mindre 
hållbara produkterna, tjänsterna och 
upplevelserna 

Använd de befintliga butikerna för att sälja saker. 
Ofta går tillfällena att skapa mervärde förlorade 
för att man inte lägger ihop enkla saker, som att 
ha med produkter som direkt kopplade till världs-
arvets OUV i turistinformationen, vid besökscen-
tren eller på museerna. Leta efter kopplingar och 
platser där detta kan göras och skapa marknads-
möjligheter för nyckelprodukter.

Försök att lägga till en ytterligare infrastruktur 
om det hjälper att skapa mervärden åt nyckelpro-
dukterna. Ibland kräver produktionsprocessens 
framtida livskraft någon grad av kommersiella 
moderniseringar. Vinproducenter kommer till 
exempel periodvis att behöva investera i butel-
jeringsmaskiner eller nya hygienprocesser, men 
en sådan infrastruktur kommer också att vara av 
stor vikt för ett samhälles framtida karaktär eller 
potentiellt bidra till världsarvets OUV (se Guide 
6: Infrastruktur för turism).

Försök att hitta varsamma sätt att sänka tillverk-
ningskostnaderna på för nyckelprodukterna. En del 

Investera i varumärkesbyggande och marknadsföring 

och lyft fram det exklusiva med ursprunget hos 

nyckelprodukterna. Välbärgade konsumenter över 

hela världen är allt mer villiga att betala mer för 

produkter som har ett unikt ursprung eller en särskild 

härkomstberättelse. Viktiga produkter som produceras 

inom ett världsarv bör marknadsföras och säljas på 

ett sådant sätt att konsumenterna inser betydelsen 

av vad de köper. Förvänta er dock inte att värdet på 

era produkter genast kommer att vara självklart för 

konsumenterna eller att de automatiskt kommer att 

vara villiga att spendera stora summor på vissa föremål. 

av de mest effektiva världsarven har investerat i ny
teknologi eller mekanisering av särskilda processer
för att sänka kostnaderna för jordbruksproduktio-
nen. Detta kan väcka frågor kring lämpligheten
i att ingripa i en redan befintlig produktionspro-
cess, om det påverkar besöksmålets ”äkthet”, men
det finns ofta sätt att hjälpa producenter som inte
underminerar platsens kulturhistoriska värden.

Investera i varumärkesbyggande och marknads-
föring och lyft fram det exklusiva med ursprunget
hos nyckelprodukterna. Välbärgade konsumenter
över hela världen är allt mer villiga att betala mer
för produkter som har ett unikt ursprung eller en
särskild härkomstberättelse. Viktiga produkter som
produceras inom ett världsarv bör marknadsföras
och säljas på ett sådant sätt att konsumenterna
inser betydelsen av vad de köper. Förvänta er dock
inte att värdet på era produkter genast kommer att 
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vara självklart för konsumenterna eller att de auto-
matiskt kommer att vara villiga att spendera stora
summor på vissa föremål.

Prissätt produkterna på ett sätt som reflekterar
deras betydelse på världsarvet. Många konsumen-
ter är villiga att betala extra för vissa produkter om
de förstår att de därigenom stödjer framtiden för
ett globalt betydelsefullt kulturarv. Presentationen
av de här produkterna bör hjälpa konsumenten att
göra denna mentala koppling och medvetna val.

Arbeta med besöksnäringen för att göra kon-
sumtionen av nyckelprodukter, -tjänster eller 
-upplevelser till en väsentlig del av besökarupp-
levelsen som inte får missas. Besökare har ofta en 
stark önskan om att göra unika, autentiska eller 
ovanliga saker när de besöker en speciell plats. De 
vill smaka, lukta på, röra, känna och höra saker 
som de inte gör hemma. I värsta fall kan detta, 
naturligtvis, resultera i att upplevelsen av det 
aktuella immateriella kulturarvet eller kulturföre-
målet blir konstgjord och ”billig” och uppenbarli-
gen skapad för besökaren. Det finns dock många 
platser där man kan köpa, konsumera och uppleva 
produkter på ett sätt som respekterar världsarvet 
och skänker besökarupplevelsen ett mervärde.

Världsarvssamordnare måste samarbeta med 
entreprenörer och lokalsamhället för att utveckla
och erbjuda produkter. Som vi beskrev i Guide 2,
så är det nödvändigt att lokalbefolkningen är del-
aktig i att identifiera och förverkliga dessa möjlig-
heter. För att upplevelser ska skapa en känsla av att 

vara autentiska måste de tillhandahållas av lokal-
samhället på ett sätt som de känner är respektfullt
och förmånligt för dem liksom för besökaren. 

4. Stöd entreprenörer och lokalsamhället i 
att utveckla hållbara produkter, tjänster 
och/eller upplevelser 

Hotell, restauranger och butiker kan spela en 
avgörande roll i att uppmuntra besökare att köpa 
nyckelprodukter, så se till att få deras stöd. Det 
kan göras på ett av två sätt:
• Genom att förklara varför konsumenterna 

kommer att vilja köpa dessa produkter, tjänster 
och upplevelser. 

• Genom att väva in dessa produkter i det de 
erbjuder gästerna. 

Att äta lokal mat eller uppleva den lokala kulturen
blir på detta sätt något som alla uppmuntras att
göra, och de flesta besökarna förstår att de kommer
att få en bättre besöksupplevelse om de får möjlig-
het att uppleva en destination på det här sättet. 

5. Var kreativ vad det gäller produkter, tjänster 
och upplevelser som ni kan sälja för att 
generera intäkter 

Vi lever i en allt mer global marknad, så dra fördel 
av denna globala räckvidd. Det finns ett växande 
antal välbärgade konsumenter som vill köpa sär-
skilda produkter med ett unikt ursprung. Dessa 
konsumenter bryr sig mindre om pris och bryr sig 
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Försök hitta möjligheter att generera intäkter från 


immateriell upphovsrätt. Många världsarv är globalt i
 

koniska platser som representerar de vackraste natur

platserna med den största biologiska mångfalden 


och de viktigaste uttrycken för människans kreativa 


förmåga. Det finns ofta ett stort kommersiellt värde 


för företag som associerar sig med kulturarv och 


världsarven har ofta en immateriell upphovsrätt som 


kan kommersialiseras för att generera intäkter.
 

mer om historien och berättelserna bakom pro-
dukten. De söker produkter, tjänster eller upp-
levelser som är unika för ett världsarv, så för att 
säkra det exklusiva med produkter av det här sla-
get, kan ni behöva göra hela världen till er butik. 
Använd internet för att nå ut till presumtiva kon-
sumenter och sälj dem inte bara produkten, utan 
också dess historia och berättelser samt möjlighe-
ten att stödja en unik plats och dess värdsamhälle. 

6. Er immateriella upphovsrätt kan vara er 
största tillgång, använd den för att generera 
intäkter 

Försök hitta möjligheter att generera intäkter från 
immateriell upphovsrätt. Många världsarv är glo-
balt ikoniska platser som representerar de vack-
raste naturplatserna med den största biologiska 
mångfalden och de viktigaste uttrycken för män-
niskans kreativa förmåga. Det finns ofta ett stort 
kommersiellt värde för företag som associerar sig 

med kulturarv och världsarven har ofta en imma-
teriell upphovsrätt som kan kommersialiseras för 
att generera intäkter. Museer runtom i världen 
har redan gjort framgångsrika saker på det här 
området. Till exempel tar de fram kopior av sina 
samlingar och skapar ett utbud av säljbara pro-
dukter som genererar intäkter som används till 
att skydda deras samlingar i framtiden. Många 
världsarv skulle kunna göra liknande saker och ta 
fram souvenirer som människor vill köpa och där-
igenom bidra med pengar till den framtida för-
valtningen och skyddet av världsarvet.

Skydda världsarvets, destinationens och lokal-
samhällets immateriella upphovsrätt. Att säker-
ställa att den är skyddad är oerhört viktigt. Om 
den inte är ordentligt skyddad kommer andra att 
använda era idéer utan att några intäkter återvän-
der till lokalsamhället, eller än värre, de kan själva 
försöka tvinga till sig kontroll över den genom att 
hävda att den är deras. 

Skydda världsarvets, destinationens och lokal

samhällets immateriella upphovsrätt. Att säkerställa 

att den är skyddad är oerhört viktigt. Om den inte 

är ordentligt skyddad kommer andra att använda 

era idéer utan att några intäkter återvänder till 

lokalsamhället, eller än värre, de kan själva försöka 

tvinga till sig kontroll över den genom att hävda att 

den är deras. 
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Guide 8 
Hantera besöksflöden 

UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 8 
Managing visitor behaviour Den här guiden presenterar varför ni kan behöva styra besökarnas rörel

ser och beteenden, samt hur ni kan börja utveckla ett besöksförvalt-
ningssystem för det. 

 

 

 

 

 

Varför detta är viktigt 
Att kunna styra hur besökarna rör sig och påverka 
deras beteende är en viktig faktor i utvecklingen 
av hållbar turism. Inte bara för att det ofta är 
nödvändigt att skydda de kulturhistoriska spåren, 
utan också för att det är en bidragande faktor till 
en högkvalitativ besöksupplevelse. Genom att 
styra besökarflödena kan ni minimera de negativa 
effekterna på lokalsamhället och maximera lokal-
samhällets möjligheter att vinna fördelar.

Det är en vanlig missuppfattning att besökar-
nas rörelser är bortom kontroll, att de helt enkelt 
är en naturkraft, men så är det inte. Framgångs-
rika destinationer styr var/vart besökarna går, 
när de går dit och vad de gör där. Detta handlar 
inte om att kontrollera eller förstöra besökarnas 
upplevelser. Faktum är att det är precis tvärtom. 
Besöksförvaltningen tillförsäkrar att gästerna 
inom destinationen, nu och i framtiden, kan upp-
leva oförstörda och väl genomtänkta attraktioner 
och värden 



Att kunna styra hur besökarna rör sig och påverka 

deras beteende är en viktig faktor i utvecklingen av 

hållbar turism. Inte bara för att det ofta är nödvändigt 

att skydda de kulturhistoriska spåren, utan också för 

att det är en bidragande faktor till en högkvalitativ 

besöksupplevelse. 

1. Ni kan inte styra besökarnas beteende 
om ni inte först mäter nyckelvariablerna 

Gör efterforskningar. Effektiv besöksförvaltning 
är i stort sett omöjlig utan en god analys av hur 
turismen ser ut på plats. De flesta destinationer 
och världsarv är säsongsbetonade, så ni behöver 
identifiera när det blir för många människor som 
kan skapa trängsel vid attraktionerna, förstöra 
besöksupplevelsen och skada världsarvet. Guide 
1 (Förstå turismen) bör ha hjälpt er att identi-
fiera den nuvarande och framtida efterfrågan av 
er destination. För att kunna styra besökarflöden 
behöver ni kunna förutse efterfrågan baserat på 
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tidigare erfarenheter. Ni kan inte gissa eller göra 
uppskattningar av detta. Ni måste absolut samla 
in data för att prognosen av efterfrågan ska bli 
meningsfull. Ni måste också kunna identifiera de 
tidpunkter och fysiska platser där problem upp-
står och vilka de huvudsakliga riskerna för världs-
arvet är. 

1) Omvärldstrender 
Alla destinationer är olika, men att vara med-
veten om de långsiktiga och kortsiktiga trenderna 
beträffande besökarantalet och belastningen 
är avgörande. En destination vars besökarantal 
ökar med 20 procent om året kommer att behöva 
utveckla ett besöksförvaltningssystem som såväl 
är lämpligt för den kommande belastningen, som 
för den redan befintliga. Att göra framtidsprog-
noser, till exempel 5-10 år framåt, är nödvändigt. 

2) Säsongsvariation 
De flesta destinationer har en högre belastning 
under högsäsong. Med andra ord så är inte de 
negativa effekterna och riskerna jämnt spridda 
över året och ni behöver därför identifiera hög- 
och lågsäsongerna. Besöksförvaltningssystem
måste därför sättas in och styra besökarnas rörel-
ser och beteenden, särskilt under högsäsongen. 
Under perioder med lägre belastning är det kan-
ske inte nödvändigt. 

3) Månatlig och daglig analys 
Fritidsmönstren i ett samhälle har stor inverkan 
på belastningen på världsarven. I en del länder 
är helgerna ofta de dagar med störst antal besö-
kare, så det kan vara klokt att identifiera den här 
tidsperioden i förväg och utveckla system för att 
styra besökarnas rörelser och beteenden under de 
dagarna. 

4) Allmänna helgdagar och särskilda dagar 
På många orter är belastningen som störst under 
någon handfull allmänna eller religiösa helg-
dagar, särskilda dagar eller festivaler och särskilt 
om besöksmålet i fråga har en särskild roll i firan-
det. Återigen, besöksförvaltningen bör identifiera 
och fokusera på dessa dagar i förväg och utveckla 
ett lämpligt förvaltningssystem. 

5) Tid på dagen 
Det är nödvändigt att ha viss insikt om när 
besökstopparna inträffar under dagen. Trycket 
varierar enormt och att förbättra kvaliteten på 
besöksupplevelsen, lätta trycket och sprida vin-
sterna för lokalsamhället, kan ofta underlättas 
genom att besökargrupperna sprids ut under 
dagen. 
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2. Några sätt att samla in den här 
informationen 

Biljettförsäljningsdata
En del besöksmål kan helt enkelt titta på sin bil-
jettförsäljning för att få en översikt över besökar-
flödena över året, specifika månader, veckor eller 
dagar. 

Boendedata 
En del destinationer har exakta uppgifter som 
visar hur många gäster de haft vid en viss tid-
punkt under året. 

Observation 
Att ta reda på när och var problemen uppstår på 
ert besöksmål behöver inte alltid vara krångligt 
eller dyrt. Ibland kan enkla observationer avslöja 
en hel del av värde. 

Fråga nyckelpersoner
Många besöksmål förbiser expertkunskapen och
observationsförmågan hos de personer som redan
är på plats. En enkel enkät som frågar hotellvärdar,
restauranginnehavare, yrkesverksamma för vård
och skötsel, taxichaufförer, guider, lokalbefolkning
och butiksägare om när de upplever högperioder,
kan avslöja en hel del om besökarnas rörelse.

Möjliggör för människor att meddela sina 
iakttagelser på ett enkelt sätt. Att till exem-
pel kunna sms:a till ett nummer när de upplever 
oacceptabel påverkan kan vara värdefullt. 

3. Tänk noga över destinationens 
”kapacitet” eller ”kapacitetsomfång” och 
de variabler som påverkar dess förmåga 
att ta emot människor 

Ingenting i den här guiden bör läsas som en upp-
muntran att locka turism till varje pris, om det 
inte är för det bästa för världsarvet eller lokal-
samhället. En del besöksmål är så känsliga för 
besökarnas påverkan att de behöver skyddas helt 
och göras tillgängliga på andra sätt än genom 
att upplevas fysiskt. En del besöksmål arbetar 
med modeller för ”tillträde på distans”, med 
besökscenter på lämpligt avstånd från världsarvet 
eller på en tillgänglig plats ännu längre bort. Med 
tanke på uppkomsten av ny teknologi bör många 
världsarv titta närmare på olika sätt för männ-
iskor att få tillträde till, lära sig om och uppleva 
deras världsarv och dess kulturhistoriska värden 
utan att faktiskt behöva besöka det. 

Tanken att det skulle gå att få fram en exakt 
siffra på hur många besökare en plats kan ta 
emot. dess ”kapacitet”, är problematiskt. Forsk-
ning har nyligen visat att ett bättre sätt att tänka 
kring ”kapacitet” är att titta på vad det är som gör 
att besökarantal över en viss gräns blir ohållbart 
och miljömässigt, ekonomiskt eller sociologiskt 
skadligt.

Det här handlar sannolikt inte om någon 
enskild siffra. Det är mer troligt att besökar-
antalet kan variera vid olika tidpunkter. Till 
exempel så kan en destination under högsäsong 
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ha akuta problem med vattenresurser om fler än 
”xx” besökare är på platsen, men detta behöver 
inte vara ett problem under lågsäsong. Vid olika 
tidpunkter och i olika kontexter kommer det, 
utan en god besöksförvaltning, att vara för många 
människor på fel platser. Detta kommer att resul-
tera i negativa effekter på världsarvet, en försäm-
ring av livskvaliteten i lokalsamhället, liksom en 
sämre besöksupplevelse. Om ni har bra data över 
turismens belastning över tid och rum, så kan ni 
skaffa en plan och ett system som sätter in när 
det behövs, snarare än att försöka förvalta kost-
samma, ständiga insatser som kanske inte behövs 
eller helt kan undvikas. 

Antalet människor som en destination eller 
ett världsarv kan ta emot på ett hållbart sätt kan 
ökas om besökarströmmarna förvaltas mer effek-
tivt med bättre och mer hållbara faciliteter. En av 
de ledande auktoriteterna på ämnet, Kiran Con-
sulting, har föreslagit ett nytt begrepp för desti-
nationer, en ”kapacitetsplan”, vilken inbegriper 
dels processen att identifiera hur många besökare 
destinationen kan klara av, dels hur man för-
valtar destinationen annorlunda när det antalet 
överskrids. 

4. Utveckla en kapacitetsplan och metoder 
för genomförandet av den 

Om ni är en destination eller ett världsarv med 
goda resurser kan ni kanske anlita en specialist för 
att få teknisk vägledning för denna uppgift (den 

kan vara komplicerad och kräva datamodellering 
av ett antal variabler). En del världsarv har köpt 
stöd för att utveckla sin kapacitetsplan och har 
utvecklat ny infrastruktur för att hantera besö-
karflödena mer effektivt. De mest sofistikerade 
datoriserade systemen ändrar besökarflödena och 
uppehållstiderna enligt hur nyckelvariablerna 
ändras i realtid. Detta kan innebära att guider 
tar med besökargrupper längs en annan rutt för 
att se en annan plats för att minska trängseln vid 
populära platser, eller att tillträdet till ett käns-
ligt område inom besöksmålet begränsas när 
antalet besökare når upp till en viss nivå. Sådan 
specialistvägledning hjälper ofta destinationen 
att förvalta tillträdet till känsliga delar av världs-
arvet. Det kan göras genom att ta fram nya för-
medlingsanläggningar före eller efter de känsliga 
delarna för att minimera uppehållstiden på de 
mest känsliga platserna.

Om ni har väldigt begränsade resurser kan ni 
istället lära er från de bästa exemplen och genom-
föra lågteknologiska budgetlösningar. Till exem-
pel, om era efterforskningar visar att trängseln är 
som störst under nationella helgdagar, så kan ni 
utveckla ett system för de dagarna som:
• Sprider ut besökarna över ett större område 

på destinationen. 
• Begränsar tillträdet till känsliga områden. 
• Höjer priserna för en del ”problemområden”. 
• Begränsar tillträdet genom tidsbegränsade 

biljetter. 
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Det finns ett antal metoder för besöksförvalt-
ning som inte behöver kosta en massa pengar, 
men de kräver att ni tydligt identifierar tidpunk-
terna för och intensiteten i problemen, såväl som 
var insatser behöver göras.

Kom ihåg att destinationen vanligtvis är större 
än världsarvet, använd den vidare destinationen 
för att sprida ut både positiva och negativa effek-
ter. Besökarna kommer inte att vara medvetna om 
var själva världsarvet börjar och slutar utan tende-
rar att uppleva hela platsen, så placera aktiviteter 
som inte är väsentliga på andra håll inom destina-
tionen, snarare än inom världsarvets gränser. 

5. Några metoder att överväga för att 
styra besökare 

1) Begränsa besökarnas tillträde 
Det enklaste sättet att skydda världsarvet från 
besökarnas inverkan är att stoppa tillträdet eller 
kraftigt begränsa det. Besökare har inte ”rätt” att 
se ett världsarv om det helt enkelt inte klarar av 
besökarnas inverkan. Om endast ett begränsat 
antal människor kan få tillträde till världsarvet 
varje timme eller dag, så gör detta tydligt i er 
information och presentation av världsarvet. 

2) Sprid ut besökarna på platsen och över tid för 
att minimera intensiteten i de negativa effekterna 
Ni kan inte släppa in allt fler besökare i känsliga 
miljöer utan att någonting går fel, men ni kan 

Det enklaste sättet att skydda världsarvet från 

besökarnas inverkan är att stoppa tillträdet eller 

kraftigt begränsa det. Besökare har inte ”rätt” att se ett 

världsarv om det helt enkelt inte klarar av besökarnas 

inverkan. Om endast ett begränsat antal människor 

kan få tillträde till världsarvet varje timme eller dag, så 

gör detta tydligt i er information och presentation av 

världsarvet. 

minska trycket genom att sprida ut turismen mer 
jämnt över destinationen. Detta genom att bredda 
upplevelserna och det som erbjuds besökarna, 
eller genom att uppmuntra besökarna att komma 
på tider under dagen, veckan, månaden eller året 
med lägre belastning 

3) System med förhandsbiljetter 
En del världsarv ger endast tillträde till dem som
har biljett. Ett sådant system gör det möjligt för
världsarvet att bara släppa ett lagom antal biljet-
ter per dag. Det innebär också att de kan erbjuda
en högkvalitativ besöksupplevelse och samtidigt
skydda värdena från belastning. Turistföretag kan
möjligen oroa sig över att besökarna kan upp-
fatta sådana åtgärder som en negativ kontroll, men
effekten kommer att vara den motsatta. Besökarna 
kommer i själva verket att uppfatta destinationen
som än mer speciell, mer autentisk, unik och vär-
defull. En del destinationer blir destinationer som 
man bara ser en gång i livet, med besökare som
ansöker om biljetter åratal i förväg. 
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4) Trängselrelaterade prissättningssystem 
Människor behöver ofta incitament och i många 
fall kan belastningen minskas genom högre bil-
jettpriser för känsliga områden inom världs-
arvet under dagar med stor trängsel. Var dock 
medveten om att en del unika upplevelser uppfat-
tas som ännu mer önskvärda om de kostar mer, 
varför den önskade begränsningseffekten kan gå 
förlorad. Prissättning kan dock vara ett bra sätt 
att ge besökarna incitament för att sprida ut sig 
mer jämnt under dagen eller veckan. Genom att 
erbjuda mycket billigare biljetter under lugna 
perioder och dyrare under högtrycksperioder, kan 
ni skapa ett mer jämnt besökarflöde och lätta den 
extrema belastningen under högsäsong. Kom-
municera problematiken till besökarna, då vissa 
då kanske föredrar att besöka er när belastningen 
är mindre, särskilt om det hjälper till att bevara 
världsarvet. 

5) Sprid ut besökarna över destinationen 
Turismens negativa effekter tenderar att koncen-
treras på vissa platser inom destinationen som 
”måste ses”. Riktigt ”bra” världsarv kan undvika 
detta genom att informera/berätta och skapa flö-
den som lotsar besökarna genom en rad upplevel-
ser och utrymmen och som saktar ned flödet och 
ökar uppehållstiden på platser som inte är käns-
liga. Till exempel så behöver besökare som besö-
ker en känslig del av världsarvet bara tillbringa 
kort tid där om de får lära sig om den strax före 

eller efter. De behöver inte få all information på 
plats. Det är också möjligt att bredda urvalet av 
sådant som ”måste ses” genom smart förmedling 
och storytelling. Att berätta såväl en bredare 
berättelse om lokalsamhället och dess traditioner, 
som om världsarvets kulturhistoriska värden, 
hjälper också till med detta. 

6) Erbjud besökarna andra upplevelser, produkter 
och tjänster för att minska belastningen och 
uppmärksamheten på det lilla antal inslag som 
”måste ses” 
Det är ett viktigt mål att öka besökarnas uppe-
hållstid där den gör minst skada och minimera 
uppehållstiden där den gör mest skada. Bredda 
räckvidden genom att rikta besökarnas uppmärk-
samhet mot mindre kända och mindre känsliga 
delar av er destination. 

6. Ge människor den information de 
behöver för att kunna göra bra val 

Ge besökarna och turismaktörerna den realtids-
information de behöver för att göra bra val. 
Många som besöker ett världsarv förstår redan 
att det är känsligt för skador och besökarbelast-
ning och har för avsikt att uppträda respektfullt. 
Trängsel eller andra negativa effekter av turismen 
kan kommuniceras till besökarna som köar eller 
också på strategiska platser längs rutten. Många 
besökare kommer att öka sin uppehållstid, för 
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att shoppa, äta, vila, lära sig eller helt enkelt ta in 
besöksmålets atmosfär, på mindre känsliga delar 
av destinationen om de förstår att det skapar pro-
blem om de ökar på belastningen på de delar som 
”måste ses”. Små saker, som att ha skyltar som 
talar om hur lång tid en kö kommer att ta, är till 
stor hjälp. Ni kan helt enkelt skriva på marken att 
”härifrån tar kön ungefär 45 minuter, varför inte 
gå och ta en kaffe eller utforska X, Y och Z?”

Utveckla ett system för guider och andra aktö-
rer inom turismen för att göra dem medvetna om 
problem och lösningar. Människor skapar pro-
blem, men människor kan också lösa dem om 
de får hjälp och resurser att göra det. Om ni kan 
kommunicera till hotellreceptionister, guider, 
taxichaufförer och andra på destinationen att vid 
vissa tillfällen ska inte besökarna uppmuntras att 
rusa till de områden på destinationen som ”måste 

ses”, så kan dessa personer i sin tur vägleda besö-
karna att göra andra val. Till exempel så kan de 
föreslå att besökarna tillbringar mer tid för en 
god måltid, shopping, vila, att se något annat och 
så vidare. 

7. Öka uppehållstiden där lokala företag 
kan säkra vinster från besökarna 

Besökarflöden kan utformas så att lokalsamhäl-
let kan säkra vinster. En del riktigt bra världs-
arv har gjort det till ett viktigt inslag i besöksupp-
levelsen att besöka lokalsamhället för att köpa 
produkter, tjänster eller upplevelser. Detta kan 
ofta ha den ytterligare fördelen att det sker på en 
mindre känslig plats. Försäljning behöver inte ske 
i de mest känsliga områdena, shopping kan erbju-
das utanför de känsliga zonerna för att öka uppe-
hållstiden där. 
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UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 9 
Securing funding and investment 

Guide 9 
Finansiering 

Den här guiden introducerar några sätt att säkra investeringar för 
att hjälpa till att förverkliga de ambitioner ni har för er destination 
och ert världsarv som helhet. 

Varför detta är viktigt 
Hållbarhet handlar alltid i någon utsträckning 
om ekonomisk hållbarhet. Att få ihop tillräckliga 
intäkter för att vidmakthålla världsarvets värden 
för framtida generationer är en nyckelfaktor. I 
slutändan är det pengarna som avgör huruvida 
alla de möjligheterna som presenterats i tidigare 
guider faktiskt är genomförbara.

Resurser är alltid begränsade. Ytterst få har 
tillräckligt med medel för att göra allt de vill och 
behöver, så alla besöksmål behöver, i större eller 
mindre utsträckning, tänka på att attrahera ytter-
ligare finansiering och nya investeringar för att 
genomföra de förändringar som är nödvändiga 
för en mer hållbar destination. 

Hållbarhet handlar alltid i någon utsträckning om 

ekonomisk hållbarhet. Att få ihop tillräckliga intäkter 

för att vidmakthålla världsarvets värden för framtida 

generationer är en nyckelfaktor. I slutändan är det 

pengarna som avgör huruvida alla de möjligheterna 

som presenterats i tidigare guider faktiskt är 

genomförbara. 

1. De fyra sätten att finansiera ett världsarv
 – en nybörjarguide 

Det finns i stort sett bara fyra sätt att finansiera 
och vidmakthålla ert världsarv: 

1) Anslag 
Den konventionella modellen bygger på att sta-
ten, regionen eller kommunen beskattar invånare 
och turister (genom till exempel besöksskatter 
som betalas vid entrén) eller indirekt (genom att 
beskatta besöksnäringen). Skatteintäkterna åter-
betalas sedan till världsarvet som en subvention 
för arbetet med kulturmiljövården och tillgäng-
ligheten. Många föredrar den här modellen. 

2) Intäkter vid världsarvet 
Detta är en annan vanlig modell, i vilken besöks-
målet tjänar pengar lokalt genom ökad eller 
högre prissatt biljettförsäljning, shopping, mat 
och dryck, boende, transport och upplevelser, 
och återinvesterar dessa i bevarandet av besöks-
målet. För många av världsarvens förvaltnings-
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organisationer är detta ofta lösningen, men den 
medför också problem som följer av ökat besökar-
antal eller ökad ekonomisk exploatering av plat-
sen. Att skaffa kommersiella intäkter vid världs-
arvet är viktigt, men de kommer endast att utgöra 
en bråkdel av vad besökare spenderar inom ert 
världsarv, majoriteten av deras köp görs inte på 
själva världsarvet, utan inom destinationen (se 
Guide 7: Skapa mervärden). 

3) Intäkter utanför världsarvet 
En del världsarv kan sälja produkter, tjänster, 
upplevelser eller immateriell egendom bortom 
världsarvet. En växande minoritet av världsarvs-
samhällen har utvecklat affärsmodeller som inte 
är begränsade till de lokala invånarnas och turis-
mens efterfrågan av produkter utan har utvecklat 
intäktsflöden för produkter, tjänster och upplevel-
ser eller intellektuell egendom utanför världsarven 
(se Guide 7: Skapa mervärden). 

4) Fundraising eller samarbete med andra 
för att säkra investeringar 
Ett växande antal världsarv utvecklar nya model-
ler för fundraising. Ni behöver vara tydliga med 
vilken er intäktsgenererande strategi är, då den 
kommer att påverka hur ni utvecklar er destina-
tion. Detta kommer att tas upp i den här guiden. 

2. Var tydlig med hur mycket finansiering som 
behövs för att åstadkomma och vidmakthålla 
de önskade förändringarna vid världsarvet 
inom destinationen 

Råder det brist på finansiering för att bevara, 
kommunicera och förstärka världsarvets värden? 

Hur mycket pengar behöver ni? 
En strategi för hållbar turism bör identifiera de 
åtgärder som måste vidtas (Guide 1: Förstå turis
men) Med utgångspunkt i det är det relativt 
enkelt att sätta en prislapp på olika åtgärder och 
ta fram en tidsplan, vilken i sin tur kommer att 
möjliggöra att en årlig budget kan läggas.

Att vara tydlig med hur mycket finansiering/
investeringar ni behöver, och vad ni behöver 
pengarna till, är avgörande för hur ni kommer 
att samla in dem. De första frågorna som seriösa 
investerare eller donatorer kommer att fråga är: 

• Vad behöver ni pengarna till? 
• Hur mycket pengar behöver ni? 
• Vilka fördelar kommer jag att få för att jag ger 

er pengar, hur kommer det här att hjälpa mig att 
uppnå mina mål? 

• Varför betalar inte myndigheterna för det här? 

Ni måste förutse potentiella frågor och kunna 
erbjuda tydliga svar. 
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3. Var tydliga med vad ni behöver 
finansieringen/investeringen till 

Gör en lista över åtgärder och/eller aktiviteter 
som måste genomföras och en uppskattning av 
vad de kostar. Identifiera sedan de åtgärder/akti-
viteter som för närvarande saknar finansiärer. 
Att vara tydlig med behovet av finansiering är 
ett av de viktigaste inslagen i fundraising. En del 
områden kommer att attrahera investeringar och 
finansiering enklare än andra, men i det här sta-
diet är det viktigast att ni är tydliga med vad ni 
behöver pengar till och varför.

Identifiera de sannolika resultaten av de olika 
åtgärderna och aktiviteterna. En enkel åtgärd kan
ge resultat inom flera områden. Till exempel kan en
restaurering av en byggnad, eller en miljö, i sig vara
ett mål, men ytterligare mål kan också vara att:
• Öka levnadsstandarden i lokalsamhället 

genom att erbjuda hantverkare arbete. 
• Skapa ett utbildningstillfälle. 
• Ge besökarna en chans att ägna sig åt 

volontärarbete tillsammans med en person 
som arbetar med bevarandet av värdena. 

• Skapa en aktivitet att dela med skolor och 
universitet. 

• Skapa en besöksattraktion där människor kan 
studera världsarvets värden. 

• Tänk över de olika möjliga utfallen av en viss 
aktivitet, börja med vad ni värdesätter som ett 
resultat och arbeta sedan mot vad andra männ-
iskor skulle kunna värdera. 

4. Identifiera finansiärer och investerare som 
kan vara intresserade av liknande resultat 

Några av följande aktörer bör övervägas för finan-
siering (tillsammans med andra som är specifika 
för ert världsarv/destination): 

1) Myndigheter och lagstadgade organisationer 
På många världsarv finns det redan en relativt 
hållbar finansieringssituation, där staten eller 
relevanta organisationer tar fullt ansvar för kost-
naderna för att bevara, kommunicera och för-
stärka världsarvet och den vidare destinationen. 
Tyvärr så är denna finansiering inte alltid tillräck-
lig för att genomföra strategin, så andra källor 
till finansiering/investering kan vara nödvändiga. 
Som besöksmål är världsarv globala enheter, så 
begränsa inte er analys inom lokala eller natio-
nella gränser. Ibland kan hjälp finnas tillgänglig 
genom gränsöverskridande finansiering, genom 
EU, Världsbanken eller andra stater med ett sär-
skilt intresse i ert slags besöksmål eller era akti-
viteter. Till exempel så kommer en stor del av 
finansieringen av Konungarnas dal i Egypten från 
Japan, så tänk mer brett kring vilka regeringar 
och myndigheter som skulle kunna hjälpa till. 

2) Välgörenhetsinrättningar, fonder och stiftelser 
I många samhällen runtom i världen finns filan-
tropiska fonder, välgörenhetsinrättningar och 
organisationer som har medel att investera 
i projekt som uppfyller deras mål. Att ha en 
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grundläggande förståelse om dessa är viktigt, då 
det kan ge er möjligheter till investeringar. Åter-
igen, tänk globalt eftersom många mekanismer 
för fundraising nu är globala. Identifiera möjliga 
donatorer och tänk igenom vilka resultat de kom-
mer att kräva för sin investering, läs på deras 
hemsidor och deras vägledningar för finansiering. 

3) Bolagssponsring 
Ett världsarv som världsarv är betydelsefullt för 
hela världen och många ansvarstagande filantro-
piska företag kommer att värdesätta en anknyt-
ning till det besöksmålet. En del företag kan vilja 
nå PR-fördelarna med att ses som en investerare 
i bevarandet av världsarvet eller att vara invol-
verade i ett särskilt projekt. Var dock försiktig 
beträffande donatorers motiv och sätt upp tydliga 
grundläggande regler och förväntningar för vad 
som är och inte är lämpligt. Börja med att sam-
manställa en lista över företag med en koppling 
till världsarvet/destinationen eller som av andra 
skäl kan kontaktas för att säkra en investering. 

4) Enskilda med stort eget kapital 
Många människor som blivit förmögna söker 
efter sätt att lämna efter sig ett varaktigt arv, och 
det finns inte något bättre varaktigt arv än att 
hjälpa till att bevara ett världsarv för framtida 
generationer. För att detta ska ske måste världs-
arven kunna presentera sina behov, sina projekt 
och möjligheten att investera på ett strukturerat 

sätt. Tänk över var de här personerna finns och 
hur ni kan få deras uppmärksamhet med en väl-
genomtänkt ”pitch” som vädjar till deras filan-
tropi. När ni väljer ut enskilda personer är det 
särskilt viktigt att ni är medvetna om deras per-
sonliga intressen och värderingar och att ni tar 
fram argument som riktar sig specifikt till de 
personerna. 

5) Lokalbefolkningen 
Ibland finns det en riktigt bra källa till finansie-
ring och investeringar inom världsarvet/desti-
nationen och lokalsamhället. Att ha ett lokalt 
medlemskaps- eller donationsssystem som upp-
muntrar till lokalbefolkningens engagemang i 
den skötseln av det lokala kulturarvet kan vara ett 
kraftfullt verktyg. Det handlar om mer än peng-
arna. Ibland har människor som lämnat sin hem-
bygd för att åka iväg och arbeta på annat håll, 
blivit förmögna och söker efter sätt att åter-
föra förmåner till hembygden eller till världs-
arvet/destinationen. Detta kan göras möjligt med 
hjälp av ny teknologi och idéer som stående över-
föringar eller förfrågningar om donationer för 
särskilda initiativ. Tänk igenom hur ett sådant 
system skulle kunna fungera och hur det skulle 
kunna bli verklighet. Till exempel, skulle männ-
iskor vilja delta i ett lotteri varje vecka för att 
hjälpa besöksmålet? Är det lämpligt i ert lokal-
samhälle? Om inte, tänk ut andra sätt att upp-
muntra dem att vilja bidra. 
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6) Turismorganisationer och -företag 
Den önskade investeringen är ofta en kommer-
siell investering i turisminfrastruktur, snarare än 
ett välgörande bidrag till bevarandet av värdena. 
Sådana investeringar är dock också nödvändiga, 
kom ihåg att en betydande del av diskussionen 
gäller vilka sorters utveckling och infrastrukturer 
som är lämpliga för världsarvet och dess värden.

Som vi såg i Guide 6 (Infrastruktur för turis
men), så är det nödvändigt att sätta gränser och 
restriktioner på tillväxten så att exploatörer och 
företag förstår vad som är och inte är lämpligt på 
ett världsarv. I en del stater finns juridiska meka-
nismer för att återföra en del av vinsten från en 
ny exploatering till bevarande och lokala initiativ 
för socioekonomisk utveckling. Turistföretag för-
söker ofta upprätta system som låter dem uppnå 
sociala, kulturella eller miljömässiga resultat som 
ett sätt att ge något tillbaka eller stärka deras pro-
fil som ett ansvarstagande företag med god etik.

Det kan vara frestande att överskatta turist-
företagen som en enkel källa till finansiering. I 
verkligheten är många turistföretag små och bara 
marginellt lönsamma. Fundera på hur ni kan 
omvandla turistföretagen till fundraisers, dona-
torer eller förkämpar för världsarvet. Fundera 
över hur ni kan nå ut till turistföretagen och upp-
muntra dem att utveckla en mer hållbar infra-
struktur eller samla in pengar till bevarande. 
Många företag är villiga att göra detta då det får 
dem att se bra ut inför konsumenterna och andra  
företag följer snart efter när de ser att det fungerar. 

7) Besökare 
Ett växande antal världsarv/destinationer runtom 
i världen utvecklar system för att uppmuntra 
direkta ekonomiska bidrag från besökare för att 
stödja de värden som själva destinationen är upp-
byggd kring eller för att stödja den lokala socio-
ekonomiska utvecklingen. På vissa ställen i värl-
den föredrar man en obligatorisk skatt som 
besökarna betalar vid entrén, på biljettpriset, eller 
som ingår i kostnaden för boendet. På andra stäl-
len föredrar man frivilliga bidrag från besökarna 
genom att kommunicera världsarvets behov och 
göra det enkelt att skänka pengar under vistelsen. 

8) Världsmedborgare 
Uppkomsten av internetbaserade modeller för 
crowdsourcing innebär att världsarv kan, och 
bör, försöka nå ut till en intresserad och välvillig 
publik runtom i världen. Ni kan etablera en rela-
tion till dem som gör dem såväl delaktiga i livet 
vid världsarvet, som potentiella donatorer för 
sociala initiativ. Plattformarna för att göra detta 
finns redan, men väldigt få världsarv har utveck-
lat lämpliga projekt och presenterat dem för värl-
den för att locka donationer. 

5. Matcha finansiärer/investerare som kanske 
kan övertygas om att finansiera/investera i 
särskilda resultat eller aktiviteter 

Gör det enkelt, ta fram en tabell med tre 
k olumner. Den första kolumnen bör lista de vik-
tigaste åtgärderna/aktiviteterna för världsarvet/  
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destinationen. Den andra kolumnen bör lista de 
potentiella resultaten av att investera i dessa åtgär-
der/aktiviteter. Slutligen, den tredje kolumnen bör 
lista de potentiella källorna till investering/finan-
siering och hur finansiärna skulle gagnas av att 
investera. 

6. Besluta om en enkel strategi för 
fundraising/ investeringar som riktas 
till era mest sannolika investerare. 

Ingen destination har tiden eller resurserna att 
pröva alla de befintliga vägarna till finansiering/
investeringar samtidigt, så gör strategiska val av 
hur ni ska fördela er tid och era ansträngningar. 
I en del fall kan det offentliga ha en välvillig 
inställning till att stödja kulturmiljön och dess 
värden. Då kan det vara bäst att arbeta med de 
offentliga institutionerna för att övertyga dem om 
behovet av investering, och hur denna kan bidra 
till att uppnå till statliga mål.

Om ni börjar med begränsade eller inga resurser,
behöver ni hitta en enkel lösning för att få intäk-
ter och kapacitet att växa (såsom att lägga ut fund-
raising till turistföretag) och satsa på mer kompli-
cerade och resursintensiva modeller över tid. 

7. Utveckla er pitch till finansiärer/investerare 
Utveckla projekt/idéer som täcker era behov och 
er finansiärs/investerares mål. En del världsarv/
destinationer med gott om resurser kan ta fram en 

broschyr som beskriver visionen och olika sätt för 
finansiärer/investerare att uppnå olika mål. Om 
resurserna är mer blygsamma, skriv en enkel sam-
manfattning av varje projekt och ange i punkt-
form varför någon skulle vilja investera i dem. 
Använd de insikter ni fått genom uppgiften om 
eventuella finansiärer (se ovanstående punkt om 
att ”Identifiera finansiärer och investerare som 
kan vara intresserade av liknande resultat”).

Varje potentiell donator behöver en tydlig för-
klaring av vad ni behöver pengarna till, hur ni 
ska använda deras pengar och vad de kommer 
att bidra till på lång eller kort sikt. Ibland hjälper 
det att tänka på de olika vägarna till finansiering 
som olika ”personer”, var och en med sin särskilda 
karaktär. Gör en liten karaktärsbeskrivning av 
deras intressen/farhågor. Skriv ett litet manus 
som är skräddarsytt för varje specifik ”person” för 
att hjälpa er att träna på hur ni ska tala med den 
aktuella persontypen om att potentiellt hjälpa er. 

8. Finansiering/investering är ofta 
konkurrensutsatt, så ni måste lära er 
att kommunicera värden 

Stora finansiärer och investerare kommer att 
eftersöka professionalism samt kapacitet och sys-
tem för att hantera pengar på ett ansvarsfullt och 
tydligt sätt. Det innebär att er organisatoriska 
struktur är av största vikt. Investerare kommer att 
vara intresserade av: 
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• Hur deras pengar kommer att hanteras. 
• De administrativa kostnaderna för att hantera 

deras pengar. 
• Er erfarenhet av att hantera pengar och leverera 

resultat genom att använda dem. 

I en del fall föredrar donatorer och investerare 
att det organ som hanterar fundraisingen är en 
registrerad välgörenhetsinrättning eller ideell 
organisation, med öppen redovisning och de 
regleringar och den transparens som följer med 
ett sådant system. 

9. Paketera de förväntade resultaten för 
att attrahera finansiärer/ investerare till 
nya aktiviteter 

Olika finansiärer och investerare kommer att vara 
angelägna om olika saker, men ibland hjälper det 
att paketera de förväntade resultaten i helhets-
lösningar för att övertyga dem om att investera. 
Några av de mest effektiva fundraisingprogram-
men i världen paketerar på ett kreativt sätt resul-
taten från projekt så att de kan tilltala nya/olika 
finansiärer. En finansiär inom utbildningssektorn 
kan till exempel vilja investera i arbetet med att 
bevara om det inbegriper skolor och universitet 
som undervisar i kulturmiljövård. Det önskade 
resultatet kan vara bevarandearbete, men genom 
att bredda projektet till att även omfatta utbild-
ning, kan även nya finansiärer eller andra finan-
siärer som inte fokuserar på kulturmiljövård se 
nyttan i att investera. 

Genom att titta på behoven och finansierings-
möjligheterna på ett helhetligt vis har många 
organisationer hittat sätt för att attrahera inves-
teringar och uppnå sina egna, och donatorns, mål 
även när dessa vid en första anblick kunde verka 
ganska olika. Pragmatism är mottot inom fund-
raising, gör det som fungerar. 

10. Skapa metoder för fundraising från 
besöksnäringen och särskilt från besökarna 

Här är några alternativ för att skapa fundraising-
metoder. (Notera att de olika metoderna kräver 
mer kapacitet och kompetens ju längre ned i listan 
ni kommer): 

1) Donationslådor och donationkuvert 
En av de enklaste formerna av fundraising. Ni 
kan be företag att placera ut donationslådor eller 
donationskuvert på lämpliga platser och regelbun-
det överlämna pengarna, som samlas in centralt. 

2) System för avgifter på biljetter 
En annan relativt enkel metod är att be attraktio-
ner och transportbolag att lägga på en avgift på 
biljettpriset, vilken sedan går till bevarandet av 
världsarvet. Avgiften överlämnas regelbundet till 
en central källa. Företag kan, och bör, berätta för 
besökarna varför de gör detta och hur det hjälper 
till att bevara platsen. 
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3) Sponsringssprodukter 
Företag kan lägga på ett sponsringstillägg på en 
del av sina produkter och informera konsumen-
terna om att varje gång produkten köps, går en 
fast summa till bevarandet av världsarvet. Även 
här lämnar företagen regelbundet in intäkterna 
till en central källa. 

4) Välgörenhetsauktioner 
En del välgörenhetsinrättningar som fokuserar på 
bevarande samlar in betydande summor pengar 
genom auktioner av donerade produkter, varor 
och upplevelser. 

5) Besökargåvor 
Boendeföretag (eller de som erbjuder andra tjäns-
ter och produkter) kan ha ett frivilligsystem och 
be besökare att donera en extrasumma, utöver 
den vanliga kostnaden för tjänsten, som går till 
att bevara eller utveckla lokalsamhället. Detta 
kallas ibland ”resenärsfilantropi” och har funnits 
på många destinationer i över två decennier och 
samlat in betydande summor pengar. 

6) Medlemskaps- eller vänsystem 
Besökare, företag eller boende ombeds att betala 
en medlemsavgift för att bli världsarvets beskyd-
dare. I gengäld kan de få vissa förmåner som till 
exempel chansen att besöka restaureringsplatser 
eller att närvara vid öppningsutställningar på 
besöksmålet. Ibland får lokalbefolkningen särskilt 

tillträde till världsarvet genom sådana system och 
besökare kan fortsätta att stödja världsarvet långt 
efter sitt besök där. 

7) Crowdsourcing 
Det finns nu flera hemsidor för crowdsourcing 
som, gratis eller till en låg avgift, gör det möj-
ligt för projekt att presentera sig för potentiella 
donatorer runtom i världen. Nyckeln till effek-
tiv crowdsourcing är att utveckla och presentera 
de åtgärder och aktiviteter som behövs vid världs-
arvet eller destinationen på ett attraktivt sätt som 
talar till donatorernas intresse av välgörenhet. 
En del hemsidor ger förmåner vid bidrag över 
ett visst belopp. Lockelsen hos den typen av lös-
ningar är ofta hjälpens sociala natur, att männ-
iskor kan donera i grupp, som vänner från ett 
företag, ett fotbollslag, en kyrkogrupp eller 
liknande. Detta är ett bra sätt att locka ett större 
antal mindre donationer. 

8) Automatisk överföring 
Boende, besökare eller världsmedborgare kan 
donera en procentsats av sin inkomst varje vecka, 
månad eller år till världsarvet genom stående 
överföringar till en central källa, som sedan 
finansierar bevarandearbetet. Eftersom detta är 
automatiserat kan det vara ett effektivt och varak-
tigt sätt att samla in pengar, men det kräver resur-
ser att uppmuntra människor att anmäla sig sig. 
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9) Testamentsgåvor 
Inspirera boende, besökare eller världsmedbor-
gare att skriva in en gåva i sitt testamente som går 
till bevarandet av världsarvet. Detta är ett sätt att 
lämna ett starkt och bestående arv efter sig. Det 
är en djupt meningsfull inkomstkälla som bör 
visas upp någonstans på världsarvet, exempelvis 
som en skylt som listar donatorernas namn. Tänk 
dock på att med anledning av testamentsgåvornas 
juridiska form kan det ta tid att få intäkterna. 

10) Bolagssponsring 
Många företag vill gärna associeras med några av 
världens mest värdefulla platser, oavsett om de är 
lokalt baserade eller inte. Värdet ligger i associa-
tionen till världsarvet och att man kan se att före-
taget gör något bra, sådant respekteras av både 
kunder och personal. Inte alla företag är lämpliga 
för alla världsarv, urvalet måste ske noggrant, 
men det är möjligt att finansiera skötseln av kul-
turmiljön på det här sättet. 

11) Särskilda händelser eller upplevelser 
En del världsarv har hittat andra nyskapande 
sätt att samla in pengar till bevarandet på, som 
att erbjuda filmskapare tillträde för att använda 
världsarvet som inspelningsplats, eller erbjuda 
tillträde för sportevenemang eller musikkonser-
ter. Högst prioritet är självklart att såväl skydda 
världsarvet och dess immateriella värden, som 
de boendes livskvalitet. Men det finns ofta stora 

möjligheter till sådana aktiviteter som kan vara 
väldigt lönsamma och generera en hel del pengar 
som behövs till bevarandet. 

11. Med mer avancerade metoder för 
fundraising behöver ni bygga upp er 
kapacitet och samla in pengar på ett 
allt mer professionellt sätt 

Utveckla era kunskaper och er kapacitet över tid 
och sikta på att bli professionella i er fundraising. 
Vid en del destinationer är fundraising ofta 
ogenomtänkt och levererar endast symboliska 
summor. På de mest dynamiska destinationerna 
är dock fundraising snarare en professionell akti-
vitet som finansierar sig själv, eller förvandlar det 
startkapital som investerades av huvudintressen-
terna till ett långsiktigt intäktsflöde. Alla strate-
gier för fundraising för större besöksmål bör göra 
klart vilka steg som krävs för att nå en mer pro-
fessionell metod, med kapaciteten och förmågan 
att bli självbärande.

Målet bör vara en relation med löpande dona-
tioner, inte en engångsdonation. Den bästa sor-
tens donator är en som fortsätter att ge, helst 
genom en mekanism som är automatiserad så att 
transaktionskostnaderna hålls nere. Detta stäm-
mer bra in i destinationens marknadsföringsmål, 
vilka också bör handla om långvariga relationer 
för att uppmuntra framtida besök. Riktigt bra 
destinationer fortsätter att prata med sina besö-
kare och involverar dem i aktiviteter och initiativ. 
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12. Det handlar inte bara om pengar 
Om ert världsarv/destination har väldigt begrän-
sade resurser kan det inledningsvis vara mer 
effektivt att försöka få hjälp från några av era 
boende, besökare eller välvilliga världsmedbor-
gare. Den amerikanske författaren Clay Shirky 
har skrivit om att det finns ett växande ”kognitivt 
överskott” i den utvecklade världen, välbärgade 
människor med mycket fritid som ofta är villiga 
att använda sin utbildning och sin yrkeskompe-
tens för att hjälpa en god sak. Kanske besöks er 
destination varje år av en fantastisk webbdesigner 
som skulle kunna skapa en hemsida åt er till låg 
eller ingen kostnad som en välgörande gest. Men 
ni behöver förklara och kommunicera behovet 
för att de ska se det och möta det. Ge människor 
möjlighet att volontärarbeta. 

13. Kommer turisterna verkligen att donera? 
Ja, om behovet är välgrundat och om det är enkelt,
pålitligt och snabbt. Det finns en mängd bevis
runtom i världen att besökare faktiskt donerar om 
destinationen upprättar lämpliga strukturer med
tydliga filantropiska mål och som gör det enkelt,
snabbt och pålitligt (välgörenhets- eller frivillig-
organisationer fungerar bäst, för människor tycker
inte om att ge pengar till stater som också driver
in skatter). Systemen behöver också vara tydliga
med vilken skillnad de kommer att göra och var-
för andra källor, såsom staten, inte redan betalar 
för den här åtgärden elleraktiviteten. 

Teknologi har sina begränsningar, ofta är den 
bättre ju enklare den är. Ungefär 50 till 65 procent 
av jordens befolkning har inte någon smartphone 
eller tillgång till internet. Den här andelen mins-
kar snabbt, men ni behöver fortfarande vara för-
siktiga med att förlita er för mycket på teknologi-
baserade lösningar. Många besöksmål har dålig 
mobiltäckning och många människor föredrar 
fortfarande att donera i form av kontanter än att 
fylla i ett formulär för en ekonomisk transaktion 
online. Se över de möjliga alternativen för fund-
raising och avgör vilket som är den bästa meto-
den, eller kombinationen av metoder, som kom-
mer att ge bäst avkastning på investeringen av tid 
och pengar. 

14. Fundraising på nätet bör inte begränsas 
till världsarvet/destinationen 

Samla in pengar där människor spenderar sina 
pengar, däribland hemma vid sina datorer. Mer 
än hälften av alla semestrar som bokas av männ-
iskor som bor i teknologiskt avancerade och väl-
bärgade länder görs nu online Då detta kan vara 
den största transaktionen under en semester bör 
förfrågan om en donation vara invävd i informa-
tions- och bokningssystemet online. Det inne-
bär att fundraisingen måste finnas på de hem-
sidor som besökarna använder för att lära sig om 
världsarvet, för att hitta boende och transport, 
och genom vilka de bokar sina semestrar. 
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15. Fundraising är en strategisk metod 
Fundraising bör finnas med bland finansierings-
metoderna i allt som världsarvet/destinationen 
gör: som en viktig del i strategin för hållbar 
turism, som en skyddande kraft för världsarvet, 
som något som ger lokalsamhället möjligheter, 
som en del av den pågående relationen som desti-
nationen har med sina besökare. Människor 
värdesätter i allt större utsträckning djupare och 

mer varaktiga relationer till de platser de besö-
ker. I den här kontexten blir det som en del av 
deras engagemang att donera pengar, det är något 
positivt, inte en tråkig eller tung plikt. Det finns 
också en mängd bevis som säger att konsumen-
terna förväntar sig att destinationer och turist-
företag spelar en roll i att upprätthålla natur- och 
kulturarvet. 
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UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Online Toolkit 

Guide 10 
Monitoring success with sustainable tourism 

Guide 10 
Följa upp förändringar 
Den här guiden handlar om varför benchmarking är viktigt. 
Den kommer också att ge några idéer om hur man kan hitta 
områden för benchmarking som är specifika för platsen och 
destinationen. 

Varför detta är viktigt 
Det finns ett antal skäl till varför uppföljning av 
verksamheten är viktigt för världsarv: 

• För att säkerställa att besöksmålets OUV 
vidmakthålls. 

• För att bedöma bevarandets status och tillstånd. 
• För att identifierade problem ska tas på allvar 

och kunna hanteras. 
• För att möjliggöra att god praxis, kunskap och 

erfarenheter delas mellan staten, världsarvs-
samordnarna och andra yrkesutövare inom 
kulturarvet. 

Som Guide 1 (Förstå turismen) och Guide 2 
(Framåtsyftande förändring) framhåller, så är det 
också viktigt att, på destinationsnivå, säkerställa 
att produkten och upplevelserna som erbjuds 
besökarna såväl är av rätt kvalitet och natur, som 
att den säkrar den avkastning de är värda. Det bör 
även göras benchmarking av nyckelfrågorna och 
att ni aktivt följer och övervakar deras inverkan 
på lokalsamhället. 

Hållbarhetens trovärdighet hänger till viss del 


samman med att resultaten är transparenta, 


förklarliga och evidensbaserade. Om ni vill att 


den bredare destinationen ska stödja hållbarhet 


så måste ni bygga upp en evidensbas och 


uppmuntra människor att också ifrågasätta och 


utmana era tillvägagångssätt.
 

Ett annat viktigt skäl till att systematiskt följa
upp förändringarna är att det gör det möjligt att
bedöma olika åtgärders effekt så att finansiärer och
investerare kan få belägg för att deras investeringar
har gjort skillnad, samt att förse er med viktig
information för att övertyga framtida investerare
att ”beloppet x kronor kan leverera resultatet y”.

Slutligen så hänger hållbarhetens trovärdighet 
till viss del samman med att resultaten är trans-
parenta, förklarliga och evidensbaserade. Om ni 
vill att den bredare destinationen ska stödja håll-
barhet så måste ni bygga upp en evidensbas och 
uppmuntra människor att också ifrågasätta och 
utmana era tillvägagångssätt. 
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1. När ni gör er inledande analys och 
utvecklar er strategi behöver ni identifiera 
relevanta riktmärken och milstolpar för er 
benchmarking. 

Här nedan följer några viktiga områden för 
benchmarking som ni bör överväga: 

1) Benchmarking av bevarande eller miljö 
Det huvudsakliga syftet bör vara att skydda 
världsarvets OUV. Många av intressenterna har 
ekonomiska motiv, men världsarvssamordnarens 
och statens huvudsakliga ansvar och skyldighet 
är att skydda och bevara världsarvets värden. 
Inget får äventyra det. Det finns inte något fär-
digt svar på vilka områden som behöver följas 
upp. Varje besöksmål har unika värden och att-
ribut och dessa måste fångas upp i en världsarvs-
specifik samling riktmärken. Till exempel så kan 
ett naturvärldsarv vilja hantera risker med främ-
mande arter eller tjuvskytte, medan ett kultur-
världsarv kan vilja förhindra att miljön skadas 
av trafik. För att möjliggöra jämförelser över tid 
behöver evidensen, variablerna som granskas för 
att analysera utvecklingen, vara konstanta. 

2) Benchmarking av lokalsamhället 
Det andra området för benchmarking bör handla 
om att följa den positiva eller negativa inverkan på 
lokalsamhället. En väsentlig del av hållbarheten 
är att ge lokalsamhället en stark röst för att kunna 
berätta om hur turismen påverkar det. Ofta upp-

fattas den påverkan som turismen har på lokal-
samhället, såväl positiv som negativ, som något 
ofrånkomligt och oundvikligt. Så ska det inte 
vara. Hållbar turism måste hålla denna påverkan 
under uppsikt och ta den på väldigt stort allvar. 
Det finns dock inte något universalsätt att göra 
det på. Det finns olika preferenser eller model-
ler för att uppnå det. Huvudprincipen är att lokal-
samhället är del av processen att förstå turismen 
(Guide och Guide 2) och behöver vara med att dra 
upp riktlinjerna för att ni ska kunna utvärdera om 
världsarvet eller destinationen ger tillbaka något 
av det som lokalsamhället behöver, eller infriar 
förväntningarna som lokalsamhället har. 

En del världsarv/destinationer kan behöva följa:
• Genomsnittslönen som utbetalas till 

lokalbefolkningen inom besöksnäringen 
• Levnadsstandarden i lokalsamhället. 
• Livskvaliteten i lokalsamhället. 
• Andelen unga som slutför skolan. 
• Andelen unga ur lokalbefolkningen som får 

utbildning inom besöksnäringen 
• Antalet personer inom lokalbefolkningen som 

driver företag. 

Andra riktmärken kan behöva skapas för att 
fånga upp signaler om att det är för stor träng-
sel och att livskvaliteten sjunker på grund av den. 
Sådana upplevelser är subjektiva men de kan 
mätas om människor uppmuntras att föra enkla 
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anteckningar eller dagböcker. Antalet p otentiella 
uppföljningsområden är oändligt många, men 
ni kan samarbeta med lokalbefolkningen för att 
avgöra vilka som är betydelsefulla för dem. 

3) Benchmarking av besöksnäringen 
De två tidigare områdena för benchmarking 
handlade om att skydda platser respektive lokal-
samhällen, men det är naturligtvis också nödvän-
digt att följa upp andra viktiga områden. Dessa 
kommer att skilja sig åt mellan världsarven, men 
som vi såg i Guide 1 så är det nödvändigt att för-
stå de specifika turismtrenderna inom destinatio-
nen så att ansvariga för olika attraktioner inom 
destinationen är medvetna om hur många männ-
iskor som besöker dem, när de kommer, varför de 
kommer, hur mycket de spenderar och på vilka 
sätt. Det finns ett behov av riktmärken som bely-
ser både efterfrågan- och utbudssidan hos turism-
sektorn. 

Tyvärr så är det många världsarv och destina-
tioner som inte övervakar eller följer upp besökar-
nas förväntningar och uppfattningar om kvalite-
ten på det de upplever, detta behöver dock göras. I 
den här guiden poängterar vi att många världsarv 
behöver utveckla enkla u ndersökningstekniker 
för att samla in information för att kunna följa 
den över tid. Alla betydande turistdestinationer 
bör följa turismens ekonomiska värde för lokal-
samhället, då den är avgörande för att förstå och 
kommunicera turismens betydelse. 

4) Andra områden för benchmarking 
De strategiska fokus som respektive  världsarv 
eller destination har, påverkar valet av o mråden 
att övervaka och följa. Gör er benchmarking 
ändamålsenlig för er plats och dess kontext. Oroa 
er inte om era riktmärken är unika för ert besöks-
mål, det är de ofta. Om det huvudsakliga lokala 
problemet handlar om besöksförvaltningen så bör 
riktmärken sättas på just det området. Likaledes, 
om problemet handlar om en ohållbar finansie-
ringssituation så behöver riktmärkena handla om 
kostnader i relation till intäkter. Har ni problem 
med en ekologisk försämring så ska riktmärken 
sättas för kvaliteten på miljön. Alla dessa exempel 
är platsspecifika och alla måste därför bygga på 
en förståelse av problemen och utmaningarna vid 
det aktuella världsarvet, såsom angivet i Guide 1 
och 2. 

2. Riktmärkena ska vara SMARTa 
Specifik.  Var tydlig med vad ni menar. Vaga eller 
allmänna riktmärken fungerar inte, rikta in er på 
ett  särskilt förbättringsområde. 

Mätbar.  Benchmarking måste bygga på mätning 
av variabler som kan mätas återkommande, vilket 
krävs för att jämförelser över tid ska kunna göras. 
Detta kräver kvantifierbara mätningar. 

Accepterad.  Saker händer inte bara för att ”man” 
har i uppgift att genomföra dem. Specificera i er 
strategi vem som ska genomföra vad. 
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Realistisk. Fastställ vad som realistiskt kan uppnås 
under en given tidsperiod, med hänsyn till till-
gängliga resurser. 

Tidsatt. Specificera när åtgärden måste vidtas och 
när resultatet ska uppnås. 

3. Riktmärkena och resultatet av uppföljningen 
bör publiceras och signeras av huvud
intressenterna som transparenta mått på 
framgång eller misslyckande 

Områdena för benchmarking bör vara enkla 
att förstå och bör kommuniceras brett. Det är 
rekommendabelt att ni inte ha fler än tio områ-
den, vilka bör publiceras på den sista sidan i stra-
tegin (se Guide 2). Besöksnäringen kan ibland ha 
svårt att förstå dem som arbetar med kulturarvs-
frågor, så det är viktigt att ha en enkel uppsätt-
ning riktmärken som lätt kan förklaras för alla. 

4. Se årligen över era områden för 
benchmarking och kontrollera att de 
fortfarande är relevanta 

Ni kan inte välja bort att göra sätta riktmärken 
och följa upp bara för att göra livet lättare, men ni 
kan utveckla den om det finns goda skäl. Om den 
globala ekonomin växer eller försämras snabbare 
än någon kunnat förutspå kan de föreslagna pro-
jekten liksom problemformuleringarna i er stra-
tegi behöva förändras och er benchmarking kan 

behöva anpassas för att spegla de förändring-
arna. Att helt enkelt välja bort benchmarking är 
att fuska. Ni kan dock utveckla benchmarkingen 
på ett transparent och ansvarstagande sätt, se bara 
till att förklara för intressenterna vad ni har änd-
rat och varför. Vi föreslår att det kan vara lämp-
ligt att en gång om året, eller en gång vartannat 
år, se över riktmärkena och lägga till nya om det 
behövs. 

Fastställ tidplaner för uppföljningen. Antalet 
turister och deras påverkan kan förändras ganska 
snabbt och tidplanerna behöver ses över åtmins-
tone en gång om året. Andra uppföljningsom-
råden, såsom ekologiska villkor kopplade till 
en långsiktig försämring, kan förändras väldigt 
långsamt och kräver inte årlig omprövning.

Var ärliga i era antaganden om vad som sanno-
likt kommer att hända. För att undvika efter-
rationaliseringar bör ni försöka att dokumentera 
era inledande antaganden om hur de planerade 
vidtagna åtgärderna kan komma att påverka det 
som ska styras och följas upp. Den informationen 
är användbar för att hjälpa er att förstå föränd-
ringarna på destinationen.

Tveka inte att följa upp, det är enkelt. Ibland 
kan uppföljningen göras med ett foto eller genom 
att man samlar lokalbefolkningen och nedtecknar 
vad de tycker har förbättrats eller inte. Annan 
uppföljning kan enkelt göras genom enkla besökar-
enkäter eller genom observation av experter. 
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5. Vem utför uppföljningen? 
Guide 1 angav att evidensen om världsarvets 
bevarandestatus, värdsamhällets behov, förhopp-
ningar och livskvalitet liksom evidensen över 
besöksnäringens utveckling kommer att samlas 
in av en rad olika intressenter. Därför behöver all 
evidens för uppföljningen ha registrerats på ett 
enhetligt sätt. Arbeta tillsammans med era part-
ner för att få fram den evidens som behövs för att 
kunna följa utvecklingen. När ni sedan fastställer 
strategin och kommer överens om ansvarsområ-
dena för de olika åtgärderna och aktiviteterna (se 
Guide 2), se till att säkerställa att intressenterna 
förbinder sig att samla in sin del av den nödvän-
diga datan och med periodicitet rapportera om 
framsteg i förhållande till de överenskomna rikt-
linjerna. 

6. Bedöm vad som fungerar och vad som inte 
gör det, uppdatera er strategi om ni behöver 
göra något annorlunda 

Hela poängen med att ha en strategi och uppfölj-
ning är att kunna mäta vad som fungerar och vad 
som inte gör det. Det är nödvändigt att ni förbin-
der er att granska framsteg och analysera bevisen 
vid lämpliga tidpunkter. Fråga er själva ärligt om 
åtgärderna/aktiviteterna som genomförts har 
haft den önskade effekten på det som behövde 
åtgärdas. Om de har det, gratulera er själva till 
framgången, flytta fokus till kvarvarande problem 
eller identifiera nya. Om er uppföljning påvisar en 

Hela poängen med att ha en strategi och 

uppföljning är att kunna mäta vad som fungerar 

och vad som inte gör det. Det är nödvändigt 

att ni förbinder er att granska framsteg och 

analysera bevisen vid lämpliga tidpunkter. Fråga 

er själva ärligt om åtgärderna/aktiviteterna som 

genomförts har haft den önskade effekten på det 

som behövde åtgärdas. 

försämring så måste ni vara ärliga och ompröva 
det som behövs. 

Det kan vara så att ni kommer att ändra er 
strategi i ljuset av vad ni har lärt av era fram-
gångar och misslyckanden. Några av de mest 
framåtsyftande världsarven är de som har gjort en 
massa misstag och snabbt lärt sig hur de ska göra 
saker bättre. Ingen har svar på alla era platsspeci-
fika problem, så era vägar till lösningar kommer 
att ha inneburit en viss grad av trial and error. 
Oroa er inte för att misslyckas, det innebär att ni 
försöker göra skillnad. Genom att följa upp kan 
ni snabbt bedöma och lära er av era misstag för att 
lyckas bättre nästa gång. 

7. Att rädda världen är inte lätt, och det är 
inte en kapplöpning mot ett slutligt mål 

Fira och offentliggör era framgångar. När ni gör 
bra saker och löser strategiska problem, se till att 
ni berättar det för alla på och utanför destinatio-
nen. Att be människor, lokalsamhällen och före-
tag att arbeta med er under en tidsperiod kräver 
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att de tror på er och era åtgärder. Om ni glömmer 
att berätta för dem när ni uppnår något, kommer 
framgången att passera dem obemärkt förbi och 
deras tro på er kommer till följd av det att bli 
svagare.

Gå tillbaka till början och ta en ny titt på 
turismen på er destination och ert världsarv. 
Titta på vilka utmaningarna är, hur belastningen 

ser ut och hur ni lyckas jämfört med andra 
världsarvsdestinationer. Saker och ting föränd-
ras snabbt inom turismen (inte minst besökarnas 
förväntningar på kvalitet och storytelling) och 
ny teknologi innebär att inget står still. Börja den 
strategiska processen om igen, gör er destination 
till det mest hållbara och effektiva världsarv den 
kan bli. 
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Skriften är en del i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att 

utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljö kan tas till vara 


och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen.
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Långbans gruv- och kulturby som drivkraft för samverkan över gränser 

Kulturmiljöarbete för attraktivitet 
Goda exempel från bergsbruksmiljöer 

Kulturmiljön som kraft i regionalt tillväxtarbete 
Erfarenheter från regeringsuppdraget att främja attraktiva 

kulturmiljöer i gruvsamhällen (Gruvuppdraget) 
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