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1. Inledning     

1.1 Problemformulering      
I takt med turismbranschens utveckling och expansion världen över har turismens konsekvenser 

blivit allt mer komplexa, vilket har ökat oron kring dess påverkan på omvärlden (Rutty, Gössling, 

Scott & Hall 2015, s. 36). Mobiliteten ökar ständigt världen över, vilket har skapat ett behov att 

förstå de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser som turismen förorsakar (Hall 2015, 

s. 8). Aktörer kan inte bara se till de ekonomiska fördelarna med turism och fortsätta blunda för 

verkligheten, då turismen inte bara är en bidragande orsak till förändringar utan även är en bransch 

som i allra högsta grad påverkas av dess konsekvenser (Gössling 2012, s. 7; Johnson 2002, s. 261; 

Macpherson 2008, s. 196).  
      

Tourism contains the seed of its own destruction; tourism can kill tourism, destroying the very environmental 

attractions which visitors come to a location to experience.  

(Johnson 2002, s. 261) 

 

Klimatförändringen har tvingat många branscher att tänka om inför framtiden gällande hållbarhet - 

i synnerhet turismbranschen. Turismen är en bransch som står för en stor andel av världens totala 

koldioxidutsläpp och i framtiden är det med stor sannolikhet så att turismen kommer vara en ännu 

större faktor till den globala uppvärmningen. Trots detta är det få aktörer i branschen som är 

bekymrade över utvecklingen (Gössling 2012, s. 2). Hållbarhet som begrepp har varit dominerat av 

miljöaspekten men det finns flera delar inom hållbarhet som måste tas i beaktning (Swarbrooke 

1999, s. 11). När det gäller hållbar turismutveckling är det viktigt att ha ett holistiskt perspektiv. 

Det är således viktigt att ta sociokulturell hållbarhet i beaktning, det vill säga den påverkan 

värdsamhällen upplever på dess kultur och levnadssätt. Tillsammans med den sociokulturella 

dimensionen måste den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten beaktas (Ritchie & Geoffrey 

2003, s. 44; Rutty et al. 2015, s. 52). 

 

Sjöfart är en sektor som nyligen fått uppmärksamhet som en utsläppsintensiv sektor, där 

kryssningsturismen är en viktig del i dess tillväxt (Gössling 2012, s. 56). Kryssningturismen är 

dessutom den turismform som ökar mest (Ek 2010, s. 56). Förr var kryssningar en elegant och 

utbildande aktivitet för samhällets elit, med syftet att besöka intressanta platser. Idag är själva 

kryssningen i sig huvudsyftet (Caric & Mackelworth 2014, s. 350) och kryssningsresor har sedan 

1990 haft en årlig genomsnittlig ökning på 7,4 procent i efterfrågan (Gössling 2012, s. 59). 
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Förutom transportmedel fyller kryssningsfartyg även funktionen som en mindre turistresort med 

boende, restauranger och diverse aktiviteter ombord (Caric & Mackelworth 2014, s. 350). På detta 

sätt försöker kryssningsbolagen maximera deras vinster, genom att försöka hålla kvar turisterna 

ombord istället för att spendera sina pengar på destinationen (Marsh 2012, s. 196). 

Kryssningsdestinationerna får förutom de negativa miljökonsekvenserna även en hög press på 

lokalsamhällets infrastruktur samt en reducerad ekonomisk vinst, då dagens kryssningsbolag fångar 

upp större delen av passagerarnas utgifter genom att uppfylla alla deras behov (Weaver 2006, s. 82; 

Marsh 2012, s. 196). Således är kryssningsturismen problematisk ur destinationens 

hållbarhetssynpunkt.  
 

Som ett resultat av att kryssningsturismen har kommit att bli en av de snabbast växande segmenten 

inom fritidsturism så har oron kring dess påverkan på kust- och marina områden, lokal ekonomi 

och den sociokulturella naturen i hamnstäderna ökat (Klein 2011, s. 107). Weaver (2006, s. 82) 

menar att kryssningsindustrin har fått en image som en miljömässigt oansvarig industri. Denna 

image grundar sig delvis i den stora mängd utsläpp och avfall som en kryssning och alla dess 

aktiviteter ombord genererar. Dagens kryssningsbåtar är massiva fartyg som ofta rymmer tusentals 

människor, närmare motsvarigheten till invånarantalet i små städer. Ett exempel är Royal 

Caribbean Lines fartyg Voyager of the Sea som har en kapacitet för 3840 passagerare och 1181 

anställda. Systerfartyget Grand Princess är högre än Niagara fallen och ca 322 meter långt. När 

passagerarna stiger i land skapas en omedelbar massturism till de ofta små hamnstäderna, vilket 

påverkar destinationen negativt ur hållbarhetssynpunkt (ibid.).  
    

Det finns således forskning kring kryssningsindustrins påverkan på miljö, ekonomi och de 

sociokulturella förhållandena på destinationerna. Däremot finns en avsaknad av vetenskaplig 

forskning och fallstudier kring hur destinationer och dess aktörer konkret arbetar för en mer hållbar 

kryssningsturism. Enligt Klein (2011, s. 114) och Gutberlet (2016, s. 46) finns det begränsad 

forskning kring kryssningsturismens påverkan ur samtliga hållbarhetsperspektiv - sociokulturella, 

ekonomiska och miljömässiga förhållandena i de lokala hamnstäderna. Adams (2010, s. 663) 

presenterar ett fall från Haines i Alaska som visar på hur den tillämpade kryssningsturismen 

resulterade i betydande ekonomiska fördelar för samhället. Däremot uppmärksammas behovet av 

att destinationsplanerare även beaktar de negativa effekterna som uppstår till följd av 

kryssningsturismen. Kustsamhällen är känsliga och vid potentiell kryssningsturism bör de 

ekonomiska vinsterna vägas mot risken att förlora eventuell sociokulturell självständighet och 

motståndskraft (ibid.).   
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Vidare är området kring hållbar kryssningsturism ett relativt oberört forskningsämne, och således 

ett ämne som bör uppmärksammas (Klein 2011, s. 114; Gutberlet 2016, s. 46). Som en effekt av 

kryssningsturismens framväxt som en ny form av massturism har det uppstått ett forskningsglapp 

kring hur olika aktörer kan använda strategier för en mer hållbar kryssningsturism, vilket tydliggörs 

i fallet med Alaska. Då hållbar turism är ett svårdefinierbart begrepp har det resulterat i att det i 

praktiken ofta är svårt att implementera och utvärdera (Johnsson 2002, s. 260; Swarbrooke 1999, s. 

14). Hållbar turismutveckling är således ett aktuellt ämne inom forskningen, där svårigheten ligger 

i att översätta teori till praktik. 

1.2 Syfte  
Som förklarats ovan berörs hållbarhet av miljö, ekonomi och sociokulturell hållbarhet, där de olika 

aspekterna verkar i en komplex relation till varandra. Därav krävs ett holistiskt perspektiv som 

reflekterar över helheten och relationen mellan dem. För att dock kunna erhålla ett djup i uppsatsen 

kommer vårt analytiska fokus ligga på den sociokulturella hållbarhetsdimensionen. Syftet med 

denna uppsats är således att genom vår insamlade empiri, bidra till forskningen kring strategier för 

hur destinationer kan arbeta för att skapa en mer hållbar kryssningsturism. Detta genom att beakta 

relationen mellan hållbarhetsaspekterna med ett fokus på den sociokulturella hållbarheten. För att 

åstadkomma syftet med uppsatsen skall vi göra en fallstudie på en av Medelhavets mest populära 

kryssningsdestinationer: Dubrovnik, som i genomsnitt har anlöp 243 dagar varje år (Dubrovnik 

Port Authority u.å.) och samtidigt är en relativt liten hamnstad. Vidare utgör Dubrovnik ett väl 

fungerande praktiskt exempel som enligt oss kan tillföra ytterligare relevans inom detta aktuella 

forskningsämne. 

1.3 Frågeställningar  
Vårt syfte mynnar ut i en huvudfrågeställning samt två kompletterande underfrågor: 

Hur arbetar nyckelaktörer på kryssningsdestinationen Dubrovnik för att skapa en mer hållbar 

turism utifrån ett sociokulturellt perspektiv? 

•   Vilka strategier finns det? 

•   Hur relateras dessa strategier till de andra hållbarhetsdimensionerna? 

1.4 Disposition   
I nästa kapitel beskrivs vårt val av metod samt tillvägagångssätt. Då uppsatsens syfte berör hur 

aktörer på destinationen arbetar för att skapa en mer hållbar kryssningsturism, lämpar sig den 

kvalitativa metoden. Vidare presenteras teorier som berör kryssningsturismens utveckling och 

problematik, hållbar turism ur dess olika dimensioner samt befintliga hållbarhetsstrategier inom 
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turism. Dessa teorier kommer ligga till grund för den empiriska undersökningen. I följande kapitel 

kommer det empiriska materialet analyseras med hjälp av utvalda teorier. Kapitlet följer den 

teoretiska referensramens utformning, det vill säga en inledande analys av kryssningsturismens 

utveckling, problem som uppfattats av aktörerna i Dubrovnik för att sedan gå in på hur aktörerna 

arbetar för att skapa en mer hållbar kryssningsturism, där vårt fokus ligger på den sociokulturella 

dimensionen. Kapitlet avslutas med en analys av hur de olika strategierna förhåller sig till varandra. 

I vårt sista kapitel besvaras våra frågeställningar och därmed presenteras slutsatserna och resultatet. 

Slutligen kommer vi att uppmuntra till vidare forskning inom ämnet.  
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2. Metod & metodologi 
I följande del kommer vi att beskriva vårt val av metod samt vårt tillvägagångssätt i denna process. 

Metodvalet är grundat i det vetenskapliga problemet samt uppsatsens syfte, för att på ett så bra sätt 

som möjligt kunna uppfylla detta. Utöver beskrivningen av metodval kommer vi även diskutera 

bearbetningen av materialet samt uppsatsens etik och kvalitet.  

2.1 Forskningsansats  
Arbetsprocessen för studien inleddes med att skapa en teoretisk referensram för att således få en 

ökad förståelse för det empiriska materialet. Dessutom valde vi att modifiera den teoretiska 

referensramen i efterhand för att skapa en djupare förståelse för nya intressanta teman som dykt 

upp under insamlingen. Vår studie utgick således från en abduktiv ansats, vad Alvesson och 

Sköldberg (2009, s. 4) beskriver som en kombination av deduktion och induktion. Vid deduktion 

utgår forskaren från teorin jämfört med induktion som utgår från empiri och drar slutsatser från 

denna (Bryman 2011, s. 26-28). Alvehus (2013, s. 109) förklarar att dessa är svåra att se som ideal, 

då det exempelvis är svårt att tänka sig en tolkning helt utan teoretisk förförståelse, vilket en 

induktiv ansats innebär. Vid en abduktiv ansats utvecklas empirin successivt och även teorin 

anpassas och justeras (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 4). 
 

Då syftet är att ta reda på hur aktörer arbetar för en mer hållbar kryssningsturism, utgår vi från ett 

tolkande perspektiv då vi vill förstå och tolka empirin, där individerna påverkar sammanhanget. 

Den hermeneutiska epistemologin är tolkande och vill försöka fånga den subjektiva innebörden av 

social handling (Bryman 2011, s. 29-32), vilket är målet med uppsatsen. Vidare utgår vi från en 

konstruktionistisk ontologi, vilket Bryman beskriver som att kategorier och sociala objekt är socialt 

konstruerade där individen påverkar sammanhanget (ibid., s. 37). Syftet med vår studie leder 

således till valet av en kvalitativ metod vilken kommer att beskrivas nedan.  

2.2 Kvalitativ metod  
Då syftet med vår uppsats var att undersöka hur aktörer på en destination kan arbeta för en mer 

hållbar kryssningsturism, lämpade sig en kvalitativ metod. Syftet med vår fallstudie är att bidra 

med forskning kring strategier för en hållbar kryssningsturism av en mer exemplifierande art. Vid 

kvalitativ undersökning är det deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten med vikt på vad de 

uppfattar som betydelsefullt, vilket skiljer sig mot kvantitativ forskning där forskarens intressen 

styr och strukturerar undersökningen (Bryman 2011, s. 371). Detta stödjer ytterligare vårt val av 

metod, då det är deltagarnas intressen som skall styra forskningen. Vidare har vi genom att använda 

en kvalitativ metod kunnat tillhandahålla mer djupgående svar. Kvalitativ metod ger en mer 
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dynamisk bild av verkligheten med fokus på kopplingar till skillnad från kvantitativ som ofta 

beskrivs som mer statisk (ibid., s. 372).  

2.3 Fallstudie av kryssningsturism i Dubrovnik 
Uppsatsens empiriska material består av en fallstudie i Dubrovnik, som genomfördes i maj 2016. 

Då staden ses som en av de ledande anlöpshamnarna i Medelhavet (Marušić, Sever & Ivandić 

2012, s. 3) var Dubrovnik en relevant destination för uppsatsens bakomliggande syfte. Fallstudier 

är en undersökning av en specifik företeelse, där fallet fungerar som ett exempel på flertalet 

händelser och som kan åskådliggöra något om företeelsen i fråga (Merriam 1994, s. 24-25). Då vårt 

syfte med uppsatsen är att bidra till forskningen om strategier för en hållbar kryssningsturism, 

passar denna forskningsdesign. Merriam (1994, s. 45) förklarar att fallstudien är lämplig när syftet 

är att skapa en ökad förståelse och är särskilt användbar när frågeställningen tyder på att det krävs 

ny inriktning på forskningen. Effekt av denna forskningsdesign är att läsarens kunskaper breddas 

samt att den kan bidra till uppmuntran för framtida forskning (ibid.), vilket vi anser är av stor vikt 

då forskningsområdet är relativt begränsat till sin mängd.   

2.3.1 Varför Dubrovnik?  
Medelhavet är världens andra största marknad för kryssningsturism och den mest populära 

kryssningsdestinationen för europeiska turister. Över tioårsperioden 2002-2012 ökade den 

europeiska kryssningsmarknaden med 162 procent och det totala antalet passagerare förväntas 

uppgå till 10 miljoner år 2020 (Caric & Mackelworth 2014, s. 351). Dubrovnik är beläget i 

Adriatiska havet, vilket är en väldigt populär kryssningsregion trots att det anses vara en av de mest 

hotade regionerna i Medelhavet. Regionen har en hög biologisk mångfald samt flertalet platser med 

stark historisk och kulturell betydelse, vilket är några av anledningarna till områdets attraktivitet. 

Dubrovnik är idag listad som ett UNESCO världsarv, en benämning som är hotad på grund av de 

problem som kryssningsturismen för med sig (ibid., s. 361). Kryssningsturismen i Kroatien har 

ökat stadigt sedan början av 2000-talet, där Dubrovnik är den främsta destinationen. Trots att 

Dubrovnik är den mest avancerade hamnstaden för kryssningsfartyg är de underlägsna när det 

gäller avfallshantering och utsläppskontroll, jämfört med andra hamnstäder i Medelhavet (ibid., s. 

351).  

 

Kroatien är värd för kryssningsfartyg i många olika storlekar, allt från små skepp till mega-

kryssningsfartyg som rymmer 4000 passagerare. Kryssningsmarknaden i Kroatien har ökat hastigt 

på grund av landets turistattraktioner, geografiska position och dess nyutvecklade 

hamnanläggningar, och mellan perioden 2002–2012 har marknaden tredubblats (Caric & 
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Mackelworth 2014, s. 352). Dubrovnik är värd för cirka 80 procent av den kroatiska 

kryssningsmarknaden och är en av de tio främsta anlöpshamnar globalt sett (ibid.). Dubrovnik tar 

emot kryssningsanlöp 243 dagar om året, med cirka 1 miljon ankommande kryssningsturister 

årligen (Dubrovnik Port Authority u.å.). Kroatien följer den globala trenden inom kryssningsturism 

som visar en kraftig ökning i antalet stora kryssningsfartyg och kortare vistelser i hamnar – en 

tydlig indikation på att kryssningsturism är den nya formen av massturism (Caric & Mackelworth 

2014, s. 352). Problematiken kring kryssningsturismen är ett högst aktuellt ämne, dock är 

forskningen kring strategier för hållbar kryssningsturism begränsad (Klein 2011, s. 114). 

Dubrovnik är således en passande plats för vår fallstudie, då syftet är att undersöka hur olika 

aktörer arbetar för att göra kryssningsturismen mer hållbar.  

2.4 Kvalitativ intervju och tillvägagångssätt 
Insamlingen av empirin för vår uppsats baserades på syftet genom vilket det stod fast att kvalitativa 

intervjuer var den mest lämpliga metoden för att generera ett användbart material för analysen. Då 

frågeställningen berör hur aktörer i Dubrovnik arbetar med strategier för en mer hållbar 

kryssningsturism, uteslöts andra metoder som exempelvis observation och enkätundersökningar då 

dessa inte hade bidragit med ett fungerande material till denna studie. 
 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, även benämnt djupintervjuer. 

Semistrukturerad intervju innefattar ofta en uppsättning frågor av allmän karaktär där 

intervjupersonen gärna kompletterar med följdfrågor (Bryman 2011, s. 206). Det finns därav fasta 

teman som ska beröras och intervjupersonen får möjlighet att utforma svaren efter egen preferens 

(ibid., s. 415). Djupintervju valdes för att inte begränsa intervjupersonernas svar. Vid kvalitativa 

intervjuer är processen flexibel vilket ger intervjupersonen en möjlighet att lyfta sina åsikter och 

intressen för specifika teman (ibid., s.413-416). Detta var viktigt för oss då vi hade fasta teman som 

behövde beröras, samtidigt som vi ville ge intervjupersonerna en möjlighet att lyfta vad som enligt 

dem var av vikt. Enligt Ryen (2004, s. 44) skall intervjuguidens upplägg baseras på 

forskningsfrågan. Ett för fast upplägg kan göra forskaren blind och en bristande struktur kan 

resultera i missförstånd. Detta stödjer vårt val av tillvägagångssätt för insamling av empiri, då 

syftet med uppsatsen är att bidra med tydliga exempel på hur olika aktörer på destinationer kan 

arbeta för en mer hållbar kryssningsturism. 

2.4.1 Urval 
Våra intervjupersoner bestod av aktörer vars arbete på något sätt har koppling till Dubrovniks 

kryssningsturism. Då Dubrovnik är vänort med Helsingborg började vi med att kontakta Åsa 
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Berglund som är internationell samordnare för Helsingborg stad. Hon hjälpte oss vidare för att 

komma i kontakt med Andrea Novacovic via email. Andrea Novacovic är chef över DURA 

Development Agency i Dubrovnik. Hon är en aktör med ett stort kontaktnät och var således till en 

stor hjälp för att få kontakt med relevanta intervjupersoner. Vi var tydliga mot Andrea med vilka 

organisationer och avdelningar vi var intresserade att intervjua, vilket kan liknas vid ett målinriktat 

urval. Bryman (2011, s. 434) beskriver att denna typ av urval görs i förhållande till studiens syfte. 

Ett målinriktat urval baseras på det forskaren önskar att förstå och upptäcka (Merriam 1994, s. 61). 

Vid ett målinriktat urval är det av vikt att genomföra ett flertal intervjuer för att kunna stödja 

forskningens slutsatser (Bryman 2011, s. 437). Vi är medvetna om att Andreas val av 

kontaktpersoner kan ha påverkat vår studie i en viss riktning. Vi tror dock att denna riktning enbart 

har varit till vår fördel, då Andrea som vi tidigare nämnt besitter ett stort kontaktnät i Dubrovnik. 

Under arbetsprocessen av empiri-insamlingen kom vi i kontakt med ytterligare en relevant 

intervjuperson. Denna kontakt uppstod som ett resultat av en uppskjuten intervju, då vi istället fick 

möjlighet att träffa en annan person i organisationen. Detta kallas enligt Bryman för ett 

snöbollsurval, då en kontakt genererar en ny kontakt som tidigare ej var i åtanke hos forskaren 

(Bryman 2011, s. 434). Då organisationen i fråga tidigare var utvald för studien anser vi däremot 

att detta fortfarande är en del av vårt målinriktade urval. 

 

Då uppsatsen grundas i en destinationsspecifik fallstudie gällande hur olika aktörer arbetar med 

strategier, är ett målinriktat urval av högsta relevans. Samtliga intervjupersoner valdes ut och 

kontaktades baserat på deras roll i relevanta organisationer med koppling till Dubrovniks 

kryssningsturism. Nedan följer en presentation av intervjupersonerna.  

 

Bozidar Memed  

Bozidar Memed är ordförande i styrelsen för Port of Dubrovnik och har i sin roll huvudansvar över 

organisationen. Port of Dubrovnik erbjuder service för kryssningsfartyg som besöker hamnen och 

var därav intressant för vår uppsats.  

 

Antun Asic 

Antun Asic är högsta chef för hamnmyndigheten i Dubrovnik. Hans roll innefattar koordinering 

och ledning av organisationen. Till skillnad från Port of Dubrovnik har hamnmyndigheten hand om 

den huvudsakliga kontakten med olika kryssningsbolag och hamnens infrastruktur. 

Hamnmyndigheten spelar en avgörande roll inom kryssningsturismen i Dubrovnik och var därför 

ett relevant val.  
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Dario Barbaric 

Dario Barbaric arbetar för hamnmyndigheten i Dubrovnik och är säkerhetschef över 

hamnanläggningen samt miljö- och kvalitetschef. Dario var inte en del av vårt målinriktade urval 

och gav en spontan intervju på grund av ett framskjutet möte med Antun Asic. Samtalet med Dario 

följde inte intervjuguiden, men bidrog dock med relevant information kring verksamhetens arbete 

samt kryssningsturismen i Dubrovnik.  

 

Jelka Tepsic 

Jelka Tepsic är chef på kommunikationsavdelningen för turistrådet i Dubrovnik. Hennes 

huvuduppgifter innefattar kommunikation med olika nyckelintressenter. Turistrådet var relevant på 

grund av dess inflytelserika roll inom kommunikation och strategier för stadens turismutveckling.  

 

Ana Hilje 

Ana Hilje är chef på kulturförvaltningen i Dubrovnik och har således huvudansvaret för 

avdelningen. Kulturförvaltningen har ansvar för logistiken av kulturella aktiviteter och program i 

Dubrovnik. Då Dubrovniks attraktioner till stor del består av dess kulturarv samt UNESCO -

märkning, var kulturförvaltningen relevant för oss. Då dessa attraktioner till stor del indirekt 

påverkas av kryssningsturismen, ansåg vi att förvaltningens strategier var av intresse. 
 

Miho Bender 

Miho Bender är chef på Katarina-Lines kontor i Dubrovnik. Katarina-Line är ett kroatiskt 

kryssningsföretag, nischat mot mindre fartyg. De har enbart inrikes kryssningar längs den kroatiska 

kusten. Mihos uppgifter omfattar både driften av organisationen samt försäljning och 

marknadsföring. Då Katarina-Line är ett inhemskt företag ansåg vi att deras strategier var 

intressanta.  

 

Andrea Novacovic 

Andrea Novacovic är chef för DURA – Developement Agency i Dubrovnik. Andreas uppgifter 

består av koordination och kommunikation med olika institutioner i huvudsak inom den offentliga 

sektorn, både nationellt och internationellt. DURA arbetar med att uppmuntra entreprenörskap och 

utveckling inom staden, vilket har en koppling till turismnäringen och var således en intressant 

organisation för vårt syfte. 
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Jelena Loncaric 

Jelena Loncaric är chef på förvaltningen för stadsplanering och miljöskydd i Dubrovnik. Arbetet 

innefattar stadsplanering samt strategier för miljöskydd. Då kryssningsturismen har en stor 

påverkar miljön och är under stor utveckling i Dubrovnik var förvaltningens strategier och 

framtidsplaner relevanta.  

2.4.2 Intervjuguide  
För varje intervju skapade vi olika intervjuguider, vilka var baserade på samma teman med 

liknande fokus (se bilagor). Anledningen till att vi använde oss av olika intervjuguider var att de 

olika aktörernas arbete var relaterade till kryssningsturismen på olika sätt. Intervjuguiderna 

baserades på de tre hållbarhetsdimensionerna – miljö, ekonomi och sociokultur. Fortsättningsvis 

hade vi frågor kring vilka strategier respektive aktör har för att skapa en mer hållbar 

kryssningsturism ur ett destinationsperspektiv. Här lade vi ett fokus på den sociokulturella 

dimensionen.  
 

Då intervjufrågorna krävde viss förberedelse för intervjupersonerna valde vi att skicka dem i 

förväg. En annan anledning till att vi valde att delge intervjufrågorna i förväg var för att minimera 

de språkliga svårigheterna. En nackdel som dock var viktig att beakta med att skicka 

intervjufrågorna i förväg är att det kan påverka intervjupersonens spontanitet i svaren (Bryman 

2011, s. 597). Då vårt syfte innefattade vilka strategier som aktörerna arbetar med ansåg vi dock att 

fördelarna övervägde de eventuella nackdelarna. Dessutom var det av stor vikt att få ut så mycket 

material som möjligt vid intervjuerna, då vistelsen i Dubrovnik var tidsbegränsad. 

2.4.3 Genomförande 
Under intervjuerna använde vi två inspelningsinstrument, ifall något oväntat tekniskt fel skulle 

uppstå med någon av dessa. Då hela vårt empiriska material består av djupintervjuer är det av stor 

vikt att ha fungerande inspelningar för att få med allt av relevans. Detta är även något som Bryman 

(2011, s. 421) poängterar som viktigt för kvalitativa forskare, då användning av enbart 

anteckningar under en intervju kan leda till förlust av intervjupersoners fraser och uttryck.  

Intervjuerna genomfördes på engelska och varade ungefär i 60–90 minuter. Vid genomförandet av 

intervjuerna fanns alla frågor till hands för att fungera som stöd samt för att undvika att förlora 

fokus på frågor och teman som behövde beröras. Under intervjuerna var Moa ansvarig för att ställa 

frågor medan Sarah lyssnade och antecknade. Detta valde vi att göra då vi ville skapa en flexibilitet 

i våra intervjuer, då Sarah kunde följa upp intressanta ämnen och ställa uppföljningsfrågor. Genom 

att göra detta kunde vi hålla oss till intervjuguiden och samtidigt få ytterligare djup i svaren. 
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Bryman förklarar att det är viktigt att vara flexibel under en kvalitativ intervju, för att förhindra att 

intervjun blir för strukturerad (Bryman 2011, s. 430). Då vi inte i förväg visste konkret hur de olika 

organisationerna och avdelningarna arbetade, fick vi under intervjuerna arbeta med sonderings- och 

uppföljningsfrågor. Bryman förklarar att själva syftet med sonderings- och uppföljningsfrågor är att 

få intervjupersonen att tänka mer kring ett ämne och därför ge ett mer detaljerat svar (ibid., s. 427-

428). 

2.4.4 Transkribering och tematisering 
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats för att underlätta analys och ge en överskådlig 

bild. Bryman (2011, s. 429-430) beskriver att det är fördelaktigt att transkribera intervjumaterialet 

då det gör forskaren mer medveten om teman som framkommit under intervjuerna. Då vårt 

intervjumaterial resulterade i ett stort antal sidor transkriberat material valde vi att arbeta med 

tematisering för att frambringa det mest relevanta för uppsatsen syfte. Teman som vi valde att utgå 

från grundades i den teoretiska referensramen med ett fokus på de olika dimensionerna av 

hållbarhet, det vill säga miljö, ekonomi och sociokulturella aspekter. Redan under 

transkriberingsprocessen synliggjordes dessa teman och intressanta perspektiv. Att göra analysen 

till en kontinuerlig process kan underlätta och göra forskaren mer medveten om teman som dykt 

upp under intervjuerna (Bryman 2011, s. 430). Vi båda var delaktiga i tematiseringen, men arbetet 

gjordes var för sig för att se om vi hade funnit samma intressanta påståenden och därav försöka 

skapa en ökad tillförlitlighet i analysen. Vi valde sedan ut lämpliga citat dels för att stärka vår 

analys och argumentation, dels för att göra analysen levande och intressant att läsa. Med hjälp av 

den teoretiska referensramen kunde vi sedan analysera dessa hållbarhetsteman och skapa en 

förståelse för det empiriska materialet.  

2.5 Etik och kvalitet 
Vid forskning är det viktigt att ta de etiska principerna i beaktning, vilka innefattar; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011, s. 

131-132). Till varje intervjuperson har vi förmedlat syftet med studien och därav tagit hänsyn till 

informationskravet. Vidare har varje intervjuperson som valt att delta givit sitt godkännande för 

studien. Alla intervjupersoners kontaktuppgifter har behandlats konfidentiellt och vi har även givit 

dem möjligheten att vara anonyma, dock var det ingen som önskade det. Vidare har vi varit tydliga 

med att informera att det insamlade materialet enbart är till för vår studie och inte kommer nyttjas 

för annat bruk. Slutligen har vi vid samtliga intervjuer tillfrågat intervjupersonerna om 

godkännande för inspelning. Ryen (2004, s. 63) och Bryman (2011, s. 428) förklarar att det av 

etiska skäl är av stor vikt att intervjupersonerna ger sitt godkännande för inspelning av en intervju.  
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För att säkerställa kvaliteten i studien är det viktigt att ta hänsyn till begreppen validitet och 

reliabilitet. Dock menar Bryman (2011, s. 351-352.) att dessa begrepp är mer anpassade för 

kvantitativ forskning, i synnerhet validitet som per definition syftar till mätning. Kvalitativa studier 

skall bedömas utifrån helt andra kriterier enligt vissa författare. Lincoln och Guba beskriver två 

andra begrepp att utgå från vid kvalitativ forskning, tillförlitlighet och äkthet (Lincon & Guba 

1985; Guba & Lincoln 1994 i Bryman 2011, s. 354-357). Således har vi istället valt att utgå från 

dessa begrepp då de lämpar sig bättre för kvalitativ forskning. För att säkerställa att vår fallstudie 

håller en hög tillförlitlighet och äkthet, ansåg vi det viktigt att bibehålla ett så sakligt och 

reflekterande perspektiv som möjligt. Merriam (1994, s. 47) menar att risken med fallstudier är 

dess påverkan av subjektiva värderingar, både från forskare och deltagare. Därav försökte vi 

undvika att göra snedvridna tolkningar, genom att vara tydliga under intervjuer med följdfrågor 

som underlättar att undvika missförstånd. För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet och 

äkthet såg vi till att vara ordentligt pålästa inom ämnet för hållbarhet och kryssningsturism. Detta 

för att få en bra grund inför empiri-insamlingen, samt för att garantera ett relevant 

informationsutbyte med respondenterna. Då vi har ett syfte som fokuserar på hur olika aktörer 

inom organisationer arbetar med strategier, valde vi att skicka huvudfrågorna i förväg till 

respektive intervjuperson för att säkerställa att de kunde delge så sanningsenlig och relevant 

information som möjligt.   

  

Vidare finns det skilda åsikter inom den samhällsvetenskapliga forskningsvärlden gällande 

generaliserbarheten hos fallstudier. Bryman (2011, s. 76-77) förklarar att en fallstudies 

generaliserbarhet är begränsad och därav inte går att applicera på andra fall. Däremot förespråkar 

Flyvbjerg (2006) att fallstudier inte är otillräckliga i sin generaliserbarhet då de är exemplifierande 

och nödvändiga inom samhällsvetenskaplig forskning och kan således generera god kunskap 

(ibid.). Trots de begränsningar som finns med fallstudien som forskningsdesign ansåg vi att den var 

bäst lämpad för uppsatsens syfte, då den underlättar förståelse av en företeelse i sitt sammanhang 

(Merriam 1994, s. 21). Då syftet var att bidra med forskning kring strategier för hållbar 

kryssningsturism, ser vi att resultatet av vår fallstudie i Dubrovnik således kan fungera som ett 

typfall kring kryssningsturism och hållbar destinationsutveckling. 
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3. Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning för att ge läsaren en förståelse för studien. Teorin 

består av tre övergripande områden som till stor del är sammankopplade. Inledningsvis beskrivs 

kryssningsturismens utveckling. Därefter lyfter vi hållbarhet och dess tre olika dimensioner, samt 

deras förhållande till kryssningsturismen. Teorikapitlet avslutas med en beskrivning av befintliga 

strategier och metoder som används inom ämnet hållbarhet.  

3.1 Kryssningsturismens utveckling  
Kryssningsturismens historia och utveckling är en viktig del att beakta för att få en förståelse för 

dess nuvarande situation och framtida utveckling. Den första havskryssningen för nöje 

genomfördes redan år 1881 och vid tidigt 1990-tal gjordes kryssningar regelbundet. Till en början 

var däremot kryssningarna enbart till för de välbärgade människorna, som ett resultat av dess dyra 

kostnad (Cartwright & Baird 1999, s. 23). Kryssningarna erbjöd en högklassig form av transport 

med besök på intressanta platser, dock var det inte kryssningen i sig som var i fokus (Caric & 

Mackelworth 2014, s. 350).  

 

Innovationer inom kryssningsfartyg har varit en stor bidragande faktor till branschens utveckling. 

År 1982 lanserades ett nytt fartyg med kapacitet för 1022 passagerare, vilket idag är ett relativt lågt 

antal (Gulliksen 2008, s. 342). Under de senaste 25 åren har större fartyg utvecklats vilket har 

skapat nya möjligheter för branschen. Så kallade Mega-liners, kan idag ta upp till 5000 

passagerare. De större fartygen har gett upphov till skalfördelar och differentieringsstrategier för de 

olika företagen inom branschen. Fartygens enorma storlek har gett utrymme för mer aktiviteter, 

underhållning, restaurangservering ombord på båtarna – vilket har resulterat i att kryssningsfartyg 

kan beskrivas som en flytande resort. Dessa nya möjligheter har lockat nya målgrupper i form av 

familjer, då allas olika önskemål kan uppfyllas ombord (ibid., s. 343-344). 

 

Många kryssningsföretag ser sig själva som konkurrenter till stora destinationer som Las Vegas, 

och marknadsför sig därav som destinationer i rörelse (Wood 2000, s. 349). Turister behöver vidare 

inte längre välja mellan olika destinationer, utan de kan välja alla och samtidigt uppleva en lyxig 

turistresort i ständig rörelse (Marsh 2012, s. 191). Enligt Leiper (1979, s. 396-397) består turismen 

av tre geografiska element, tourist generating region, där turisternas resa början och slutar; tourist 

destination, platsen där turisterna stannar tillfälligt och slutligen transit region, som består av själva 

resandet och kopplar samman de två ovan. I förhållande till Leipers modell fungerar 

kryssningsfartygen både som en transit region och en turistdestination. Kryssningsfartyget har 
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blivit en destination i ständig rörelse där alla nödvändiga faciliteter finns ombord (Hritz & Cecil 

2008, s. 169; Brida & Zapata 2010, s. 215; Marsh 2012, 191). 

 

 
Figur 1: De geografiska elementen av turism (Leiper 1979, s. 397)  

 

I takt med branschens tillväxt ökar även oron kring den påverkan som kryssningsturismen har på 

kust- och marina områden, lokala ekonomier och den sociokulturella naturen i hamnsamhällen 

(Klein 2011, s. 107). Kritik mot kryssningsturismen framfart lyfter att branschen överskattar den 

ekonomiska vinningen samt att det existerar en avsaknad av hänsyn för sociokulturella och 

miljödimensioner (Hritz & Cecil 2008, s. 169).  Vidare har kryssningsturismens tillväxtfart samt 

dess produktkaraktär skapat utmaningar för branschen samt för aktuella hamndestinationer (Klein 

2011, s. 114). Dagens kryssningsturism beskriv ofta som den nya formen av massturism, då de 

enorma fartygen vid anlöp släpper i land turister som till dess mängd motsvarar invånarantalet i en 

mindre stad (Weaver 2006, s. 82). Nedan kommer därför ämnet hållbar turism och dess roll i 

kryssningsturism beröras. 

3.2 Hållbar turism 
Hållbar turism är ett begrepp som myntades under tidigt 1990-tal med en påverkan från det 

generella konceptet av hållbar utveckling (Swarbrooke 1999, s. 7; Klein 2011, s. 108). Begreppet är 

komplext och svårdefinierat samt saknar en bredare definition. Swarbrooke (1999, s. 14-15) 

förklarar dessutom att det finns ett antal liknande begrepp som på något sätt är relaterat till hållbar 

turism, vilket förvärrar komplexiteten. UN World Tourism Organisation’s (Vidare benämnt 

UNWTO) definition av hållbar turism innefattar tre aspekter; miljö, samhälle och ekonomi – där 

samtliga måste tas i beaktning för att skapa en hållbar turism. 
   

1.   En optimal användning av naturresurser som utgör en viktig del i utvecklingen av turismen, 

upprätthålla viktiga ekologiska processer och bidra till att bevara naturarvet samt den 

biologiska mångfalden.  
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2.   Respektera den sociokulturella äktheten i samhällen, bevara inbyggda och levande kulturarv 

och traditionella värderingar, bidra till interkulturell förståelse och tolerans.  

3.   Säkerställa livskraftig, långsiktig ekonomisk verksamhet, som ger rättvist fördelade 

socioekonomiska fördelar för alla aktuella aktörer, inklusive en stabil sysselsättning, 

inkomstmöjligheter och social service för värdsamhällen, och bidra till 

fattigdomsbekämpning. (UNWTO, u.å.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Aspekter för hållbar turismutveckling (Tekken & Kropp 2015, s. 327) 

 

Hållbarhet inom turism har länge haft ett fokus på miljö- och ekonomipåverkan medan 

sociokulturella faktorer och dess effekt på samhället har lämnats åt sidan (Hardy, Beeton & 

Pearson 2002, s. 491). Ett problem kring implementering av hållbarhetspolitik grundas i 

prioriteringen av den ekonomiska vinningen över de problem som associeras med miljö och 

sociokulturella dimensioner. Detta grundar sig i viljan att skapa kortsiktiga resultat med fokus på 

jobbmöjligheter och tillväxt (Dodds & Butler 2009, s. 48).   

3.2.1 Miljödimension 
Miljöaspekten har länge varit den hållbarhetsdimension som fått störst uppmärksamhet bland 

individer (Swarbrooke 1999, s. 49). Miljön och omgivningen är ofta en huvudattraktion på många 

platser och utgör ett grundskäl till turisters val av destination. Exempelvis kan vattnet vara ett 

karaktärsdrag som kopplar aktiviteter till just en specifik destination och därav skapar en 

platsspecifik upplevelse (ibid., s. 50). Matheison och Wall (1982, s. 95-97) beskriver att en 

attraktiv natur på en destination har en avgörande roll för dess turistflöde, då faktorer som klimat 

och historiska platser är grunden för turismbranschen. Huvudfokus hos destinationers 

hållbarhetsarbete har av den anledningen legat på skyddande och bevarande av dess fysiska miljö, 
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däremot innefattar miljödimensionen inom hållbar turism mer än dessa delar. Det handlar om att 

beakta miljö i termer av ekosystem där människan ingår som ett viktigt element (Swarbrooke 1999, 

s. 49). Som ett resultat av miljöns särskiljande drag finns det inte en universal lösning på hur 

turismens påverkan ska hanteras. Vidare innebär detta att varje destination måste utveckla 

strategier efter sina egna förutsättningar (Richie & Crouch 2003, s. 45).  
 

Turismens påverkan på naturresurser synliggörs genom exempelvis föroreningar från båtar i 

hamnen och genom bebyggelse där växtligheten påverkas (Swarbrooke 1999, s. 50). Tillväxten 

inom branschen för marin- och kustturism har resulterat i en ökad oro för miljöpåverkan, då denna 

turismsektor har stor direkt påverkan på miljön. Kustturismen har även en indirekt påverkan på 

destinationen i form av infrastruktur, avfallshantering från en utökad service och en tillväxt i 

invånarantal (Gladstone, Curley & Shokri 2013, s. 376). I kommande del kommer därför en 

djupare beskrivning kring kryssningsturismen och dess påverkan på miljön. 

3.2.2 Miljö och kryssningsturism   
Kryssningsturismens påverkan på miljön är omfattande. Det är den mest utsläppsintensiva sektorn, 

baserat på mätningar i utsläpp per passagerarkilometer (Gössling 2012, s. 68-69). Reseoperatörer 

har en stor möjlighet att påverka de huvudfaktorer som skapar utsläpp inom turism, exempelvis 

genom val av destination, reseavstånd, transportval och vistelselängd (ibid., s. 196). 

Kryssningsplanerare kan i framtiden behöva omforma rutterna så att de blir kortare med en längre 

vistelsetid i hamnar och därav minska det genomsnittliga reseavståndet. När fartygen kör kortare 

distanser kan de även köra med en lägre hastighet vilket på så vis minskar utsläppen, då 

bränsleförbrukning ökar exponentiellt med ökad hastighet (Gössling 2012, s. 164). 

 

Turistaktiviteten består av två komponenter, det dynamiska elementet som är själva resan och det 

statiska elementet som är vistelsen på en destination (Leiper 1979, s. 395). Likt dessa två 

dimensioner förklarar Macpherson (2008, s. 188) att kryssningsturismen påverkar miljön ur två 

dimensioner; fartygens närvaro och drift inom territorialvatten och turisternas aktiviteter på land. 

Antalet besökare som vill gå i land kan variera stort, då inte alla turister har ett intresse av att 

besöka hamndestinationen utan är mer intresserade av kryssningen i sig (ibid.). Vid 

kryssningsturism tillbringar turisterna till största del sin tid på fartyget och skapar därför stora 

mängder direkt och indirekt avfall (Weaver 2006, s. 82). Nedan följer en figur som beskriver de 

olika avfall som skapas av ett fartyg som rymmer 3000 passagerare.  
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Figur 3: Typ av avfall och skador som produceras av passagerarfartyg med 3000 passagerare (Brida & Zapata 2010, s. 

219) 

 

Caric och Mackelworth (2014, s. 360) menar att de kostnader som kryssningsturismens 

miljöpåverkan skapar kan vara upp till sju gånger högre än vad lokalsamhällets ekonomiska fördel 

är. Det blir således tydligt hur de olika dimensionerna av hållbarhet står i relation till varandra, då 

en negativ miljöpåverkan skapar ekonomiska kostnader.  

3.2.3 Ekonomisk dimension  
Turismen bidrar till både ekonomiska fördelar och kostnader (Swarbrooke 1999, s. 59-60). 

Majoriteten av forskningen kring turismens inverkan på ekonomin har haft fokus på dess fördelar. 

Turismbranschen står för en stor del av många länders BNP, och i vissa länder är turismen den 

största utländska inkomstkällan samt den industri som skapar flest arbetstillfällen (Matheison & 

Wall 1982, s. 35). Ofta har destinationer bortsett från att ta hänsyn till de alternativkostnader och de 

kostnader för negativa externa effekter som turismen orsakar, vilket har resulterat i en överbetoning 

på turismen som en positiv faktor för ekonomisk utveckling (ibid., s. 87).  
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Ekonomiskt läckage är ett annat dilemma inom turism. På platser där lokala leverantörer inte har 

förmågan att fullständigt leva upp till turismens efterfrågan, kommer istället externa aktörer 

etableras vilket på så vis skapar ett ekonomiskt läckage (Swarbrooke 1999, s. 61). Resultatet blir 

alltså att det inte blir lokalsamhället i fråga som får majoriteten av den ekonomiska vinsten, utan 

den går istället till en handfull människor som kanske återinvesterar vinstpengarna på annat håll. 

Ett växande fenomen som höjer det ekonomiska läckaget är all-inclusive hotell där turisten redan i 

hemlandet betalat för ett komplett paket där resa, transfer, boende, mat et cetera ingår. Detta gör att 

all-inclusive turister är mindre motiverade till att spendera extra på destinationen utanför hotellets 

gränser (Anderson 2010, s. 4-5). Vidare skapar turismen en stark inflation på grund av de förhöjda 

priserna på marknaden. Turister med stabila ekonomiska resurser lockar återförsäljare på 

destinationen till att öka sina vinstmarginaler genom att höja priser på befintliga produkter samt 

erbjuda fler dyra tjänster och produkter. Detta gör att lokalbefolkningen inte längre har tillräckligt 

med monetära resurser, vilket resulterar i att de tvingas flytta från turismområdet för att ha råd 

(Matheison & Wall 1982, s. 88). Inom den ekonomiska dimensionen av hållbar turism är målet att 

maximera turisternas spenderande, men att minska det ekonomiska läckaget från lokalsamhället 

(Swarbrooke 1999, s. 60). Det är viktigt att turismens ekonomiska fördelar är rättvist fördelade 

inom ett samhälle (Klein 2011, s. 114).    

3.2.4 Kryssningsturismens inverkan på den lokala ekonomin 
Kryssningsindustrins ekonomiska bidrag till en destination beror på vilken kategori hamnen tillhör; 

en hemmahamn där fartygen börjar och slutar sina rutter erhåller ett större direkt ekonomiskt 

tillskott jämfört med en anlöpshamn. Detta då kryssningsturisterna ofta spenderar en natt på 

destinationen i väntan på att få gå ombord (Brida & Zapata 2010, s. 215). Klein (2011, s. 111) 

menar dessutom att ett vanligt missförstånd gällande hållbar turism är att den ekonomiska 

dimensionen enbart ger en positiv påverkan på destinationen. Detta är dock inte hela sanningen, 

utan snarare något som verkar perfekt på ytan (ibid.). Kryssningsturism för med sig ett antal dolda 

kostnader som måste tas i beaktning vid en redogörelse av kryssningsindustrins nettovinst för 

lokalsamhällena (Dwyer, Douglas & Livaic 2004, s. 10-11). En av de tre aspekterna för ansvarsfull 

kryssningsturism berör vikten av ansvarsfull och rättvis fördelning av de ekonomiska fördelarna till 

alla de olika segmenten inom turistdestinationen (Klein 2011, s. 108). Problemet ligger delvis i att 

den inkomst anlöpshamnarna tjänar inte överstiger de direkta och indirekta kostnaderna som 

kryssningsturismen för med sig, så som exempelvis miljömässiga kostnader, samt en orättvis 

fördelning av de ekonomiska fördelarna (ibid., s. 111). Exempelvis har anlöpshamnarna ofta en stor 

press på sig att bygga nya kryssningsterminaler, vilket medför mer kostnader för destinationen i 
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fråga – både investeringskostnader och underhållskostnader (Klein 2011, s. 112; Brida & Zapata 

2010, s. 216) En annan problematik uppstår istället när kryssningsbolagen bygger och driver egna 

kryssningsterminaler. Visserligen står inte destinationen för den direkta kostnaden av bygget men 

det gör att en allt större del av kryssningsturismens inkomster hamnar i kryssningsbolagens egna 

fickor – vilket går rakt emot principerna för ansvarsfull turism (Klein 2011, s. 112).  

 

Ett annat problem är att kryssningsturister spenderar relativt korta perioder i land på destinationen. 

Jämfört med traditionell landbaserad turism bidrar kryssningsturismen till betydligt mycket mindre 

till destinationens ekonomiska förhållande, då kryssningsturisterna spenderar mindre än hälften av 

den summa som landbaserade turister (Klein 2011, s. 111; Brida & Zapata 2010, s. 215). 

 Kryssningsbolagen erbjuder ofta utflykter i land som passagerarna kan boka ombord, som de 

tjänar stora pengar på – ofta en andel så hög som 50-90 procent. Samtidigt får den lokala 

utflyktsguiden som gör det faktiska jobbet en förhållandevis låg vinst, men får också stå för 

klagomålen från eventuellt missnöjda turister (Klein 2011, s. 111). I vissa hamnar har 

kryssningsbolagen som regel att taxibilarna som tillåts hämta upp passagerare vid hamnen måste ge 

30 procent av varje taxa till kryssningsbolagen, annars nekas taxibolaget tillstånd att köra in i 

hamnområdet. På olika sätt försöker kryssningsbolag monopolisera och maximera vinsten för dem 

själva, genom att säkerställa att kryssningsturisterna spenderar så stor del av sin reskassa inom 

bolagets håvar som möjligt (Weaver 2006, s. 82; Klein 2011, s. 112). Då varor och tjänster som 

säljs ombord på fartygen inte kommer från regionala leverantörer på destinationen, är det viktigt att 

ta i beaktning att kryssningsturismen skapar ett ekonomiskt läckage (Dwyer et al. 2004, s. 4). 

Kryssningsturismen liknas ibland vid all-inclusive hotell, där erbjudandet till kund inkluderar det 

mesta av resan (Brida & Zapata 2010, s. 215; Issa & Jayawardena 2003, s.167; Ek 2010, s. 59). 

Som tidigare nämnt leder denna typ av all-inclusive paket till att turisterna är mindre motiverade 

till att spendera extra pengar på destinationen i fråga (Anderson 2010, s. 5). I takt med att 

kryssningsbolagens inkomster ökar allt mer, förminskas det ekonomiska fördelarna av 

kryssningsturism för de lokala aktörerna – vilket enligt Klein inte kan går i enlighet med 

ansvarsfull turism (Klein 2011, s. 112).       

3.2.5 Sociokulturell dimension  
Sociokulturell påverkan innebär den påverkan från människor värdsamhällena upplever som ett 

resultat av direkta och indirekta relationer med turister (Rutty et al. 2015, s. 52). Hållbar turism kan 

inte existera om vi skyddar miljön och ignorerar de sociala behoven hos värdar och turister. Därför 

kräver turism en rättvisa som bland annat innefattar att; alla intressenter blir rättvist behandlade, 
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anställda har lika rättigheter och turism hanteras så att lokalbefolkning bibehåller sin värdighet 

(Swarbrooke 1999, s. 78).  

 

Turism handlar i många fall om att uppleva något bortom det vardagliga livet, där lokal kultur är en 

av de faktorer som lockar besökare till en destination. Den sociokulturella aspekten av hållbarhet 

och turismens negativa påverkan på denna får mindre uppmärksamhet, då kultur i många fall 

främst utnyttjas för ekonomisk vinning (George, Mair & Reid 2009, s. 124-126). Som en effekt av 

en ökad turism i områden som står under utveckling har dessa samhällen upplevt att deras kultur 

och livsstil har gått förlorade mot en mer anpassad variant som har mist sina ursprungliga 

värderingar. Detta har uppstått som ett resultat av att besökare besitter en nyfikenhet att lära sig om 

den lokala kulturen (McCool 2016, s. 19).  

 

Paradisdestinationer ur turisternas perspektiv kan i själva verket vara något helt annat för 

lokalinvånarna, till följd av de sociokulturella förändringar turismen frambringar (Smith 2015, s. 

176). Turismens påverkan på sociokulturella förhållanden innebär förändringar i värdesystem, 

individuella beteenden, familjerelationer, kollektiva livsstilar, säkerhetsnivå, traditionella 

ceremonier och samhällsorganisationer (Matheison & Wall 1982, s. 133). Dessa förändringar 

påverkas av lokala förhållanden på destinationen och turismens karaktär. Generellt sett påverkas 

destinationer med storskalig turism mer jämfört med småskalig turismutveckling (Rutty et al. 2015, 

s. 53). Effekter från turismflödet kan synas i destinationens arv, språk, religion, traditionell konst, 

livsstilar, värderingar och beteende samt invånarna. Resultatet av turismen kan bland annat 

medföra att religiösa platser som domineras av turister förloras, traditionella hantverk ersätts med 

produkter som turister efterfrågar och en förlust av invånares värdighet (Swarbrooke 1999, s. 71-

72). Den sociokulturella dimension av turism har fått mindre uppmärksamhet i jämförelse med 

miljön, vilket kan vara en effekt av att påverkan på den sociokulturella dimensionen utvecklas över 

längre tid (ibid., s. 67).  

3.2.6 Sociokulturell dimension och kryssningsturism 
Den massturism som kryssningsturismen skapar vid anlöp på en destination påverkar den 

sociokulturella dimensionen på flera sätt. Klein (2011, s. 112) förklarar att några av dessa problem 

som kan uppstå är en överskriden kapacitet av människor på destinationen, även benämnt people 

pollution. Vidare skapas en homogenisering av hamnupplevelsen och autenticiteten i den kulturella 

upplevelsen av destinationen påverkas negativt. Det stora antalet besökare och dess påverkan på 

hamnsamhällen är på många sätt unikt för kryssningsturismen, då landbesökare i motsats är mer 
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utspridda över ett område (ibid.). De sociala faktorer som identifierats som viktigaste i påverkan på 

samhället är trängsel och trafikstockningar (Gutberlet 2016, s. 47-48). Kryssningsanlöp skapar 

även en påtaglig press på alla faciliteter på land (Gibson & Bentley 2016, s. 67). Vidare har dessa 

invasioner en effekt på hamndestinationers popularitet, då dessa blir mindre attraktiva av andra 

besökare under högsäsong (Schemmann 2012, s. 154). Då fartyg och antal anlöp har blivit större 

och fler, har den överskridna kapaciteten blivit ett problem som i många fall måste hanteras av 

lokalinvånarna. Antalet besökare till en destination har en påverkan på lokalinvånarnas livskvalitet, 

där resultatet kan bli att invånarna håller turisterna ansvariga för de sociala problem som uppstår 

(Klein 2011, s. 113). 

 

Allt fler kryssningshamnar har blivit homogeniserade, där Karibien är ett exempel på en mogen 

kryssningsdestination med detta problem (Klein 2011, s. 113). Kulturell homogenisering leder till 

att fler platser världen över förlorar sin karaktär och istället skapar en form av platslöshet (Smith 

2015, s. 177). Hamndestinationer i Karibien domineras av internationella företag som har butiker i 

varje hamn och som således påverkar lokalsamhället negativt då det leder till homogenisering. 

Butiksortimentet består till stor del av taxfree, souvenirer och smyckesbutiker. Resultatet av detta 

blir att karaktären av destinationen förändras och lokalinvånarna undviker att befinna sig i dess 

centrala delar på grund av det stora antalet turister (Klein 2011, s. 113).  
     

På vissa platser i Karibien rapporteras det om att lokalbefolkning har ändrat beteende och vanor 

efter besökarna (Zapata & Brida 2010, s. 221), likt vad George et al. (2009, s. 132-134) förklarar 

som ett beteende för att bekräfta turisternas förväntningar. Detta uppmärksammar frågan kring 

huruvida den lokala kulturen behandlas respektfullt. Begreppet autenticitet kan spegla ett samhälles 

kultur och identitet, innefattande både dess kulturarv samt nuvarande kultur. Autenticitet är en 

symbolisk och social konstruktion där turismen har en stark drivkraft för kommodifiering av 

kulturarv (ibid.). Även här har besökarantalet från kryssningsanlöpen en stor påverkan på hur 

upplevelsen för besökare och lokalbefolkningen uppfattas. Ett stort antal besökare på samma dag 

kan påverka möjligheterna för turister att se alla besöksmål, vilket har en negativ påverkan på den 

sociokulturella upplevelsen (Klein 2011, s. 113).  

3.3 Befintliga hållbarhetsstrategier inom turism    
Trots att det existerar en svårighet i att implementera hållbarhetsstrategier i praktiken, finns det ett 

antal olika exempel på principer och riktlinjer. UNWTO tog redan år 1996 fram en guide för 

destination managers som innefattar ett antal indikatorer för hållbar turism (Weaver 2006, s. 29-
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30). Modellen kan användas för att mäta olika kärnfaktorer som indikerar på hållbar turism. 

Exempelvis att mäta den sociala påverkan genom förhållandet mellan andelen turister och 

lokalbefolkning under högsäsong. Belastning och användningsstyrka indikeras genom att mäta 

antalet turister som besöker ett specifikt besöksmål samt antalet turister per hektar. Vidare mäts 

bland annat besökarnas respektive lokalbefolkningens tillfredsställelse, samt turismens bidrag till 

den lokala ekonomin (ibid., s. 30). Fortsättningsvis har UNWTO inkluderat ett antal 

kompletterande indikatorer som gäller för specifika miljöer. Vid exempelvis kustzoner kan 

hållbarhet kontrolleras genom att mäta erosionsnivåerna på strandområden och samt 

användningsstyrkan, det vill säga antalet människor per meter strand. Vid kultur-besöksmål mäts 

användningsstyrkan genom trafikstockningar (ibid.).  

 

För att underlätta implementeringen av strategier för hållbar utveckling etablerades ett antal 

generella riktlinjer av en grupp experter år 1996. I grunden betonar de så kallade 

Bellagioprinciperna behovet av att organisationer har en tydlig vision och praktisk definition på 

vad de menar med hållbar utveckling. Vidare betonas en tydlig inställning där en holistisk, 

systembaserad approach av hållbarhet förespråkas (Weaver 2006, s. 31). Sedan 1996 har de så 

kallade Bellagioprinciperna uppdaterats till BellagioSTAMP (The Bellagio Sustainability 

Assessment and Measurement Principles) och består idag totalt av åtta principer; 1) vägledande 

vision, 2) grundläggande överväganden, 3) adekvat omfattning, 4) ramverk och indikatorer, 5) 

transparens, 6) effektiv kommunikation, 7) brett deltagande och 8) kontinuitet och kapacitet 

 (Pintér, Hardi, Martinuzzi & Hall 2012, s. 20).   

 

Johnson (2002, s. 267-268) nämner ett antal strategier för destinationer som kan användas för att 

hantera och minska de huvudsakliga problem som kryssningsturismen skapar. Då kryssningsturism 

är en form av massturism som skapar en stor mängd avfall, är det viktigt att hamndestinationen har 

en ordentlig anordning för avfallsmottagning och hantering. Vidare är det viktigt att 

hamndestinationen tar ansvar för att kontrollera att anlöpsfartygen motsvarar en internationell 

standard. Enligt Johnson (2002) är tourism management strategier avgörande för ett hållbart 

förvaltarskap på en kryssningsdestination. Exempelvis är det väsentligt att kryssningsdestinationer 

är medvetna om dess bärighetskapacitet, carrying capacity, och att krav som ställs på 

kryssningsfartygen anpassas därefter. Ett steg i detta är att införa miljöskatt per passagerare och 

böter för de kryssningsbolagen som inte sköter sig. Slutligen är det viktigt att destinationer skapar 

samarbeten med kryssningsbolagen som främjar den lokala ekonomin samt förhindrar ekonomiskt 

läckage (ibid.). 
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Teorier som beskrivits ovan innefattar den problematik som turismen i helhet och specifikt 

kryssningsturismen genererar. En viktig del i dessa är hållbar turism som innefattar tre 

dimensioner; miljö, ekonomi och sociokultur. För att skapa oss en förståelse för hur dessa 

dimensioner bör beaktas utgör UNWTOs definition av hållbar turism en central utgångspunkt. 

Sammanfattningsvis har teorier kring befintliga riktlinjer och strategier för hållbarturism 

presenterats. Ovannämnda teorier utgör den referensram som kommer ligga till grund för analysen 

av det empiriska materialet. 
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4. Analys  
Områden som kommer att beröras i analysen består inledningsvis av kryssningsturismens 

utveckling i Dubrovnik och vilka problem som uppfattas av aktörerna i Dubrovnik. Denna del är av 

relevans för att ge en djupare förförståelse för de strategier som kommer diskuteras vidare i 

analysen. Analysen går därefter över i vilka strategier aktörerna arbetar med för att göra 

kryssningsturismen mer hållbar ur samtliga dimensioner. Genomgående analyseras strategiernas 

relation till varandra, med ett djupare fokus på de sociokulturella strategierna.  

4.1 Utveckling av kryssningsturismen i Dubrovnik 
Likt kryssningsturismens generella utveckling har Dubrovnik följt denna exponentiella 

utvecklingsväg. Kontorschefen för kryssningsbolaget Katarina-Line, Miho Bender, jämförde 

kryssningsturismen med utvecklingen av större fartyg: “It has developed sort of parallel with the 

size of the cruise ships” (Miho Bender, 2016-05-06). Uppfattningen om Dubrovnik och dess roll i 

kryssningsturism framstod som ett genomgående tema vid samtliga intervjuer, där Dubrovnik 

redan långt tillbaka har uppfattats som en viktig hamndestination. Andrea Novacovic, chef för 

DURA – Developement Agency i Dubrovnik, beskrev att storleken på fartygen blir större och 

större, samt att det anländer allt fler fartyg. Som en effekt av all den service som erbjuds förklarade 

Andrea att det finns de turister som inte ens går av fartyget när det anländer till en hamn (Andrea 

Novacovic 2016-05-06). Andreas resonemang kring kryssningsturismen går att koppla till hur 

Brida och Zapata (2010, s. 215), Issa och Jayawardena (2003, s. 167) och Ek (2010, s. 59) förklarar 

att kryssningsturismen kan liknas vid all-inclusive hotell. 

 
So that’s the thing it’s more available than ever and giving you everything but the people who is coming down, for 

example in Dubrovnik I heard many many times: Is this Greece or is it? Where we are actually? Can somebody told 

me? They have no idea where they are and what they are doing here so…  

(Andrea Novacovic 2016-05-06) 

 

Denna förklaring överensstämmer med hur Caric och Mackelworth (2014, s. 350) har beskrivit 

kryssningens utveckling, där destinationen inte längre ligger i fokus. Tidigare var det platserna som 

besöktes och den högklassiga transporten som var intressant, och inte själva kryssningen i sig 

(ibid.). Vidare menar Wood (2000, s. 349) att kryssningar numera är destinationer i rörelse och 

således en konkurrent till landfasta destinationer. Således kan själva kryssningen och dess 

erbjudande upplevas som mer intressant ur konsumentperspektiv, än själva destinationerna som 

besöks (ibid.).  
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Med ovanstående resonemang är det tydligt att kryssningsturismen har vuxit, både i efterfrågan, 

fartygens storlek och antalet passagerare. Detta visar även att aktörer i Dubrovnik besitter en 

medvetenhet kring denna förändring.  Klein (2011, s. 107) förklarar att resultat av branschens 

tillväxt syns i just oro för kryssningsturismens effekter på kustområden, lokala ekonomier och den 

sociokulturella naturen i hamnstäder. Denna oro blev synlig i samtliga intervjuer då aktörerna har 

belyst problem inom olika områden i staden. Vidare kommer dessa problem därför analyseras och 

diskuteras.  

4.2 Uppfattningar om problem  
De olika intervjupersonerna från aktörer och organisationer med någon relation till 

kryssningsturismen i Dubrovnik besitter helt klart skilda åsikter om dess effekter. Dock är alla 

överens om att det inte är problemfritt, och problemen påverkar staden och dess befolkning i stor 

utsträckning. Nedan följer en beskrivning av dessa problem. 

4.2.1 Kryssningsturismens föroreningar 
Under intervjuerna med de olika aktörerna i Dubrovnik var miljöpåverkan inte ett framträdande 

ämne under temat kryssningsturismens påverkan. Dario Barbaric på hamnmyndigheten i 

Dubrovnik berättade att staden har varit med om ett antal incidenter gällande luftföroreningar och 

avfallsuttömningar från kryssningsfartygen, men informerade samtidigt att samtliga 

kryssningsbolag har blivit straffade för detta genom böter.  
     

Once there was a ship that discharge in sea in front of Old port, grey waters. Grey waters are sanitary and effectual 

waters. And they been penalized. I don’t even know how they been told it’s possible to do?! 

(Dario Barbaric 2016-05-04) 

 

Vidare menade Dario att kryssningsbolagen måste följa internationella regler för att minska dess 

föroreningar (Dario Barbaric 2016-05-04). Jelena Loncaric, som är chef på förvaltningen för 

stadsplanering och miljöskydd i Dubrovnik, menade att det huvudsakliga miljöproblemet rör 

nedskräpning samt förorening av havet. Trots att de incidenter som skett har resulterat i böter kan 

havsföroreningar inte undvikas på grund av fartygens storlek, enligt Jelena. “/---/ but you cannot 

avoid sea pollution because it’s big boats and if they are also considerate about it they still pollute 

with just being here” (Jelena Loncaric 2016-05-05). Andrea Novacovic berättade att det var 

annorlunda när hon växte upp. “And when I was a small child, /---/ you know we were taking a 

swim right there in the port, it was clean” (Andrea Novacovic 2016-05-06). Samtidigt menade 

Bozidar Memed, styrelseordförande för Port of Dubrovnik, att han aldrig har sett några 
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föroreningar och att han är osäker kring huruvida fartygens luftföroreningar påverkar staden 

(Bozidar Memed 2016-05-04). Dock var det ingen som nämnde de kostnader som 

miljöföroreningarna innebär för lokalsamhället, samt hur de påverkar den totala ekonomiska 

vinsten av kryssningsturismen. Enligt Caric och Mackelworth (2014, s. 360) kan de kostnader som 

uppstår till följd av kryssningsturismens miljöpåverkan vara upp till sju gånger högre än dess 

ekonomiska bidrag till destinationen. 

4.2.2 Ekonomiska vinster eller förluster?  
Bland de olika aktörerna fanns det skilda tankar kring hur mycket Dubrovnik som 

kryssningsdestination tjänar i ekonomiska termer. En kryssningsdestination tjänar pengar genom 

fartygens hamnavgifter samt passagerarnas spenderande i land på destinationen. Det är dock 

vanligt att passagerarna kan köpa guidade turer redan ombord och betala i förväg innan fartyget 

anlöper i hamn. Dario Barbaric menade att ungefär en tredjedel av passagerarna väljer att köpa 

dessa biljetter redan ombord vilket totalt kan uppgå till en summa på ungefär 80 000 euro. 

Fördelningen av denna summa förhandlas mellan kryssningsbolagen och de lokala turismaktörer 

som erbjuder de guidade turerna, vilket enligt Dario är en konfidentiell process som 

hamnmyndigheten inte är delaktiga i. Dock berättade han att turismaktörerna i sin tur måste täcka 

kostnader för chaufförer, guider, platsfaciliteter och så vidare – vilket sannolikt leder till att 

kryssningsbolaget får den största delen (Dario Barbaric 2016-05-04).  Då kryssningsbolagen är 

stora, maktfulla aktörer med stark förhandlingskraft hamnar lokala turismaktörer direkt i underläge. 

Denna problematik tas även upp av Klein (2011, s. 111), som poängterar att turismaktörerna är den 

part som får ta emot eventuella klagomål från turisterna. Darios uttalande visar på att 

hamnmyndigheten avsäger sig ett visst ansvar för att kontrollera att samarbetet mellan 

kryssningsbolagen och lokala turismaktörer sker på ett rättvist sätt. 

 

Även Antun Asic, högsta chef för hamnmyndigheten i Dubrovnik menade att det existerar en 

maktproblematik mellan kryssningsbolagen och hamndestinationer. Enligt Antun är det främst 

andra mindre hamnar som påverkas negativt, då Dubrovnik är en stark etablerad 

kryssningsdestination i jämförelse med andra hamnar (Antun Asic 2016-05-09). “/---/Dubrovnik is 

really strong brand in the cruise tourism, and a lot like to see Dubrovnik” (Antun Asic 2016-05-

09). Följaktligen kan kopplingen dras att strategier bör modifieras beroende på destinationens 

etableringsnivå. Vidare väcks frågan kring hur ett obalanserat maktförhållande mellan 

kryssningsbolag och en destination kan påverka destinationens vinst och framgång i 

kryssningssammanhang.  
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En annan uttalad problematik kring kryssningsturism är att dess bidrag till den lokala ekonomin är 

betydligt mindre än vid traditionell landbaserad turism (Klein 2011, s.111; Brida & Zapata 2010, s. 

215). Dock menade Jelka Tepsic, chef för turistrådets kommunikationsavdelning, ändå att 

kryssningsturismen bidrar starkt till den lokala ekonomin då 80 procent av passagerarna väljer att 

besöka olika attraktioner i staden samt att cirka 14 procent av passagerarna väljer att göra ett 

återbesök till Dubrovnik. Kryssningsturismen ger även gratis destinationsmarknadsföring, enligt 

både Jelka och Antun (Jelka Tepsic 2016-05-05; Antun Asic 2016-05-09). Dock kan man fråga sig 

hur mycket 14 procent är i jämförelse med de kostnader som uppstår till följd av 

kryssningsturismen i Dubrovnik, samt hur bra denna gratis marknadsföring faktiskt är. 

 

Ana Hilje bekräftade att kryssningsturisterna spenderar mindre pengar jämfört med landbaserade 

turister, i huvudsak på grund av tidsbristen under vistelsen på destinationen. Ana uttryckte en stark 

övertygelse i att kryssningsturismen både har en positiv direkt och indirekt ekonomisk påverkan på 

Dubrovnik, och fokus ligger på faktumet att de spenderar, inte hur lite de spenderar i jämförelse. 

Enligt Miho Bender bidrar kryssningsturismen till den lokala ekonomin genom de löner 

involverade aktörer erhåller, men den huvudsakliga vinsten stannar inte hos destinationen. ”I mean, 

they give to the local economy, you cant say they do not. But the main profit is not staying here to 

be used for development.” (Miho Bender 2016-05-06). 

 

Vid intervjun med Andrea Novacovic berättades att en tio år gammal studie visade att 

passagerarnas korta vistelse på destinationen inte direkt bidrar till den lokala ekonomin på grund av 

att de inte spenderar så mycket. Dock menade hon att den allmänna uppfattningen bland invånare 

är att kryssningsturisterna spenderar mycket pengar i Dubrovnik och således är starkt positiv för 

den lokala ekonomin (Andrea Novacovic 2016-05-06). Dock skriver Klein (2011, s. 111) att idén 

om att den ekonomiska dimensionen endast ger en positiv inverkan på destinationen är ett vanligt 

missförstånd. Faktum är att kryssningsturism för med sig dolda kostnader som måste tas med i 

beräkning av kryssningsturismens nettovinst för lokalsamhället (Dwyer, Douglas & Livaic 2004, s. 

10-11). Utifrån dessa resonemang blir det tydligt att uppfattningen om kryssningsturismens bidrag 

till den lokala ekonomin präglas av ett positivt fokus, trots att det existerar en medvetenhet kring att 

mycket av vinsten inte hamnar hos destinationen i fråga. Vidare synliggörs en obalanserad vägning 

av de positiva ekonomiska effekterna av kryssningsturism gentemot de nackdelar som uppstår.  
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4.2.3 Massturism och trängsel skapar sociokulturella problem 
Den gemensamma problemfaktorn som poängterats av samtliga intervjupersoner tycks vara den 

massturism som kryssningarna genererar, vilket resulterar i trängsel och trafikstoppningar i staden. 

Dario Barbaric, som arbetar för hamnmyndigheten i Dubrovnik, beskrev att lokalbefolkningen 

upplever kryssningsanlöpen som en mass-attack när turisterna tar över stadens gator. 

 
There are many locals that are not happy with the cruise business you know. They find this as a mass-attack on 

Dubrovniks streets, old town and their way of life. During the season you can’t move from this part of the city to old 

town, it will take one hour, because the roads are very narrow, very congested. Lot of buses if you have 4 or 5 cruise 

ships you have already 200 coaches on the road. Maybe over 200 taxi drivers, many many vans, cars from other shore 

excursions from region parts. 

(Dario Barbaric 2016-05-04) 

 

Att kryssningsfartyg genererar en massturism som påverkar en destination ur ett sociokulturellt 

perspektiv är något även Klein (2011, s. 112) beskriver. Massturismens överskridelse av 

Dubrovniks kapacitet för antal människor kan således kopplas till Kleins begrepp people pollution 

(ibid.). Även Gutberlet (2016, s. 47-48) påpekar att den viktigaste sociala påverkan massturismen 

har på ett samhälle, är just trängsel och trafikstockningar. Många beskriver att just den gamla 

bevarade medeltida delen av staden är den mest utsatta stadsdelen, då det är en huvudattraktion dit 

turisterna vallfärdar för ett besök. Ana Hilje, som är chef på kulturförvaltningen i Dubrovnik 

beskrev att Old City är det mest populära besöksmålet i staden. ”The Old Town became the 

superstar of the city, so everyone wants to visit the Old City” (Ana Hilje 2016-05-05). Andrea 

Novacovic menade att det är svårt att motivera turisterna att inte besöka Old City och jämför 

Dubrovniks gamla stadsdel med Eiffeltornet i Paris; ett självklart besöksmål (Andrea Novacovic 

2016-05-06).  Således väcks frågan huruvida kryssningsturisternas i jämförelsevis låga ekonomiska 

bidrag kommer att utvecklas om massturismen minskar, då det låga bidraget per passagerare 

faktiskt kräver en ”massa”.  

4.2.4 Gentrifiering av Old City 
Gentrifiering innebär en process som skapar förändring i ett område som ett resultat av en 

tillströmning av ”andra” människor än de som redan finns där (George et al. 2009, s. 37). Det blev 

tydligt under intervjuerna att detta är något som har skett i Old City. Flertalet intervjupersoner 

menar att turismen är orsaken till gentrifieringen av Old City, då det har skett en kraftig ökning av 

fastighetspriserna i området samt en förändring av affärsutbudet med ett tydligt fokus på turisternas 

behov och efterfrågan. Ana Hilje beskrev att lokalbefolkningen som sålde sina lägenheter kunde få 
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två eller tre lägenheter utanför gamla staden i utbyte (Ana Hilje 2016-05-05). Miho Bender beskrev 

en oro för att Dubrovniks gamla stadsdel förvandlas till ett museum till följd av att 

lokalbefolkningen som idag bor i området är betydligt färre än tidigare. Vidare förklarade han att 

stadsförvaltningen och borgmästaren i staden gjorde ett försök med subventioner till lokalinvånarna 

i Old City. Dock kan man inte tvinga folk att inte sälja eller endast låta lokalbefolkning köpa 

fastigheter i området då priserna uppgår till 3500-7000 euro per kvadratmeter, vilket få lokalbor har 

tillräckliga ekonomiska resurser för (Miho Bender, 2016-05-06). Denna problematik med 

prisutvecklingen som en konsekvens av turismen är ett välkänt fenomen då det även tas upp av 

Matheison och Wall (1982, s. 88) som menar att de bristande ekonomiska resurserna hos 

lokalbefolkningen leder till att de tvingas flytta. Återigen väcks frågan kring huruvida det 

ekonomiska bidraget faktiskt överstiger de kostnader som kryssningsturismen skapar. Det blir 

också tydligt hur resonemangen för den positiva ekonomiska påverkan står över de sociokulturella 

problem som uttrycks, samt att uppfattningen ej tar en holistisk utgångspunkt. Även Jelka Tepsic, 

på turistrådets kommunikationsavdelning menade att problemet grundar sig i kryssningarnas 

massturism, vars enorma tillväxt har lett till ett skifte i affärsutbudet. Detta menade Jelka är ett 

tecken på hur turismen leder till kulturell förändring (Jelka Tepsic 2016-05-05). 

 
So it’s never before that huge number, huge number of cruise ship's arrival in the main street of Dubrovnik was also, 

very like more elegant, different shop in general all the, the offer regarding shops in Dubrovnik in the Old City was 

exchanged because of that big growth of tourists arriving to to Dubrovnik so you have no little businesses like shoe 

repairing, like hairdressers, /---/ Barber shops, we have only one left. We had several more, everything turned to be 

coffeshop or souvenir shop. /---/ That’s a change of culture.  

(Jelka Tepsic 2016-05-05) 

 

Jelkas resonemang ovan visar på att Old City genom homogeniseringen av affärsutbudet har skapat 

en form av platslöshet, likt vad Smith (2015, s. 177) beskriver är ett resultat av kulturell 

homogenisering. Miho uttryckte även en oro för att kryssningsturisterna inte får den riktiga bilden 

av Dubrovnik på grund av den trängsel som massan skapar. Han menade att massturismen förstör 

en del av den upplevelse som turisterna i själva verket kommer dit för att besöka, vilket i sin tur 

minimerar chansen till ett kommande återbesök (Miho Bender 2016-05-06). Att turismen är en 

bransch som inte bara skapar förändringar på destinationer utan även påverkas av dess 

konsekvenser, har även poängterats av ett flertal forskare (Gössling 2012, s. 7; Johnson 2002, s. 

261; Macpherson 2008, s. 196). Således väcks funderingen kring huruvida den bild 

kryssningsturisterna får av Dubrovnik faktiskt kan användas som ”gratis” marknadsföring, då den 
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massturism de själva är del av i själva verket kan ge en negativ uppfattning som ger en motsatt 

effekt än önskat.  

 

Samtliga intervjupersoner var överens om att Dubrovnik påverkas av kryssningsturismen på flera 

olika sätt, där massturismens effekter beskrevs som det mest framträdande problemet. Dock 

upptäcktes att det fanns skilda åsikter kring olika aktörers arbete och grad av delaktighet i 

kryssningsturismen i Dubrovnik. Nedan kommer vi därför att gå in på hur de olika 

intervjupersonerna beskrev att respektive organisations arbete förhåller sig till varandra. 

4.3 Olika aktörers (sam)arbete  
Samarbetet mellan de olika aktörerna framstod under intervjuerna som en svår och ibland 

utmanande uppgift. Bozidar Memed som är ordförande i styrelsen för Port of Dubrovnik beskrev 

deras svårigheter att samarbeta med hamnmyndigheten och att det oftast slutar i argumentation. 

Ytterligare en svårighet i detta samarbete har uppstått från ett beslut av regeringen att frånta Port of 

Dubrovnik det huvudsakliga ansvaret över hamnen och istället ge det till hamnmyndigheten. Detta 

har resulterat i att hamnmyndigheten besitter all makt (Bozidar Memed 2016-05-04). Liknande 

samarbetssvårigheter syntes även i och mellan andra organisationer, där hierarkier och 

stuprörsstrukturer skapar problem och utmaningar i att skapa en enad vision och strategier för 

staden. Persson och Westrup (2014, s. 11-12) förklarar att stuprörsstrukturer uppmuntrar chefen att 

sätta sin egen organisation främst, vilket resulterar i att det blir näst intill omöjligt att koordinera 

samt samordna resurser mellan organisationer som har samma målgrupp. Under intervjuerna 

tydliggjordes att det bristande samarbetet grundar sig i hierarkier och stuprörsstrukturer. Detta blev 

synligt i situationen mellan Port of Dubrovnik och hamnmyndigheten, då 

kommunikationssvårigheterna indikerar på en vertikal organisationsstruktur – vilket uppenbarligen 

leder till problem. Dessutom beskrev Jelena Loncaric att förvaltningen för stadsplanering och 

miljöskydd i Dubrovnik besitter en låg påverkningsförmåga hos hamnmyndigheten. Detta då 

hamnmyndigheten är under staten medan förvaltningen för stadsplanering och miljöskydd är en del 

av den lokala regeringen. Denna situation förklarade hon även själv som problematisk (Jelena 

Loncaric 2016-05-06).  
 

But it also depends on the state, strategies because we are waiting for them to make on the higher level, program 

strategies and plans, so they go to the county levels and after county levels do that we can do our strategies. It’s all 

hierarchy.  

(Jelena Loncaric 2016-05-06) 
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Samtidigt som det existerar en svårighet i att samarbeta mellan olika organisationer och nivåer, 

försvåras detta som ett resultat av olika intressen. Det framkom olika åsikter kring 

kryssningsturismens framtida utveckling, men många var överens om att staden har uppnått ett 

maximalt antal besökare och bör därav begränsas kring denna nivå. Ana Hilje förklarade att hennes 

åsikt är att det nu är det högsta antalet besökare och att staden måste samarbeta i sitt arbete för att 

skapa en mer hållbar kryssningsturism (Ana Hilje 2016-05-06).  

 
Well, recently we had UNESCO here in Dubrovnik, they also made a report ehm… They, their recommendation is not 

to enlarge the number of passengers from the tourist or from cruise ships at one moment in the city.  

(Ana Hilje 2016-05-06)   

 

Andrea Novacovic förklarade att hennes uppfattning är att antalet kryssningsfartyg och passagerare 

ligger på en hög nivå nu (Andrea Novacovic 2016-05-06). Till skillnad från kulturförvaltningen 

och DURA uttryckte Port of Dubrovnik en önskan om fler ankommande kryssningsfartyg (Bozidar 

Memed 2016-05-04). Även denna önskan beskrevs av hamnmyndigheten som dessutom har ett mål 

att vid år 2020 uppnå ett besöksantal på 2 miljoner (Dario Barbaric 2016-05-04). 

Hamnmyndigheten motiverar sitt mål med att kryssningsturismen har en stor påverkan på den 

lokala ekonomin och det lokala samhället, vilket även stärks med hjälp av en genomförd studie av 

Universitetet i Dubrovnik. Denna studie visade på att varje passagerare spenderar i genomsnitt 52 

euro i land (Dario Barbaric 2016-05-04). Utifrån detta resonemang väcks frågan kring hur denna 

intäkt förhåller sig till de kostnader som uppstår?  Bozidar och Darios uttalanden tyder på att deras 

uppfattning av sociokulturell hållbarhet starkt grundas i det ekonomiska bidraget från 

kryssningsturismen, som vederbörande menar är av stor vikt för lokalekonomin. Detta stödjer vad 

Hritza och Cecil (2008, s. 169) samt Matheison och Wall (1982, s. 87) förklarar just vara den kritik 

mot kryssningsturismen, nämligen att branschen överskattar den ekonomiska vinningen. Även 

Dodds och Butler (2009, s. 48) beskriver att ett stort problem med implementering av 

hållbarhetspolitik uppstår som ett resultat av felprioritering. Den ekonomiska vinningen uppfattas 

då som viktigare än att lösa de problem som associeras med miljö- och sociokulturella dimensioner 

(ibid.).  Å andra sidan har det under intervjuerna framkommit att de flesta aktörer har ett mer 

holistiskt perspektiv av hållbar turism, där den sociokulturella aspekten fått stor uppmärksamhet.  

 

Det finns en svårighet i destinationens arbete för att skapa en gemensam strategi för en mer hållbar 

kryssningsturism, då organisationer och avdelningar verkar på olika nivåer samt att det existerar 
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olika intressen. I följande del kommer vi med grund i problemen diskutera hur olika aktörer arbetar 

med strategier för en mer hållbar kryssningsturism.  

4.4  Strategier för en hållbar miljö 
Enligt hamnmyndigheten och Port of Dubrovnik ställs inga direkta destinationsspecifika miljökrav, 

utan kraven är att kryssningsbolagen skall sköta sina fartyg och operationer i hamn och till havs 

enligt internationella regler och konventioner så som exempelvis MARPOL prevention of pollution 

from ships (Dario Barbaric 2016-05-04; Bozidar Memed 2015-05-04). Enligt Johnson (2002, s. 

267) är det viktigt att hamndestinationer tar sitt ansvar i att kontrollera att anlöpsfartygen motsvarar 

en internationell standard. Enligt Dario arbetar hamnorganisationen i Dubrovnik med att 

kontrollera att kryssningsfartygen sköter sig enligt internationella regler både i hamn och ombord 

på fartygen. En regel som är specifik för det Adriatiska havet är att ingen black water uttömning 

från fartygen får ske alls, det vill säga avloppsvatten, samt att annan uttömning endast får ske 12 

nautiska mil från kusten. Vidare berättade Dario att hamnen mottar all typ av uttömning från 

fartygen mot en kostnad som baseras på avfallets typ och mängd (Dario Barbaric 2016-05-04). 

Hamnorganisationen har kunskap om och arbetar efter de internationella regler som finns vilket 

visar på en medvetenhet kring miljödimensionen av hållbar kryssningsturism. Dock är det tydligt 

att Dubrovnik som hamndestination är i behov av mycket utveckling gällande infrastruktur. De 

strategier som finns handlar om att arbeta för att processer ständigt förbättras, och gällande vissa 

problem är det snarare en nationell angelägenhet. Ett exempel är avfallshantering, där Kroatien som 

land enligt flera intervjupersoner inte ligger i utvecklingens framkant, men lösningar för landets 

framtida sophantering verkar vara under utveckling (Bozidar Memed 2016-05-04; Dario Barbaric 

2016-05-04; Jelena Loncaric 2016-05-06).”Dubrovnik needs full equipped waste facility to EU 

standards, after that we will be able to manage the ship waste better” (Dario Barbaric 2016-05-04). 

Bozidar Memed berättade att Dubrovnik som kryssningsdestination tar emot enorma mängder 

avfall från kryssningsfartygen. Vidare berättade han att hamnen i Dubrovnik ganska nyligen börjat 

med att sortera och separera de olika typer av avfall som fartygen levererar, och uttryckte en 

stolthet över att de numera arbetar på ett mer miljövänligt sätt.  

 
/---/ especially because in another way we are taking care of environment, and ehh. Before it was, all garbage was 

going on one depot. Eh near Dubrovnik. And now, eh and now I can show you last picture a few days ago. So this is a 

car with 20 tons of glass, eh, it’s collected only in one month. Off season, one month. /---/ this is only from the cruise 

ships. And it’s only glass. We have selection for paper, for metal... 

(Bozidar Memed 2016-05-04) 
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Som tidigare nämnts har det skett ett antal incidenter med föroreningar från kryssningsfartygen, 

men samtliga bolag har blivit straffade genom böter enligt Dario. Hamnmyndigheten tar hand om 

rengöringsprocesser och tillhandahåller utrustning för hantering av eventuella föroreningsolyckor. I 

efterhand undersöks och utreds vad som orsakade olyckan (Dario Barbaric 2016-05-04).  

 
We have to provide all, it is called, oil pollution equipment. We have more than 400 metres of floating oil barrier 

booms in the port. We have all kinds of dispersons and other equipment, special boat people on stand by and those 

things. So we can at any time react, in case of pollution. And then after that we will investigate and find out who 

caused the pollution, and they will be penalized. 

(Dario Barbaric 2016-05-04) 

 

Enligt Johnson (2002, s. 267-268) är böter för de kryssningsbolagen som inte sköter sig en strategi 

destinationer kan anta för att arbeta för en mer hållbar kryssningsturism. Darios uttalande påvisar 

att destinationen har en medvetenhet kring allvaret av marin förorening och att de genom böter 

visar sin ståndpunkt och därmed ställer krav på kryssningsbolagen. Dock görs inget förebyggande 

arbete för att öka den miljömässiga hållbarheten, utan samtliga strategier rör endast hantering av 

problem som uppstått. Resonemanget visar på att hamnmyndigheten gör vad de kan, och således 

synliggörs en problematik där ansvaret ligger på högre nivå enligt politiska regler.  

 

Sammanfattningsvis arbetar Dubrovnik med strategier för en hållbar kryssningsturism på flera sätt. 

Först och främst ställer de krav och kontrollerar att kryssningsfartygen följer internationella regler 

och konventioner. De arbetar med böter för de kryssningsbolag som orsakar föroreningsincidenter 

och tillhandahåller utrustning för att hantera eventuella situationer. Vidare har de ganska nyligen 

utvecklat avfallshanteringen och källsorterar i dagsläget all fast avfall från kryssningsfartygen 

(Bozidar Memed 2016-05-04). Dock är det tydligt att destinationen är i behov av framtida 

investeringar i mer avancerad avfallshantering samt en mer kraftfull elförsörjning till 

kryssningsfartygen (Dario Barbaric 2016-05-04; Antun Asic 2016-05-09). Emellertid tas inte de 

miljömässiga alternativkostnaderna som uppstår med i beräkningen av kryssningsturismens totala 

ekonomiska bidrag till destinationen, vilket enligt Matheison och Wall (1982, s. 87) är ett vanligt 

fel som resulterar i en överbetoning i turismens ekonomiska bidrag. 

4.5 Strategier för en hållbar ekonomi 
Av samtliga intervjupersoner har Dubrovnik och dess beroendeförhållande av ekonomin som 

genereras av turismen uppmärksammats. “Dubrovnik is dependent on tourism at all. So that’s the 

main business. We don’t have any industry, we don’t have anything else but tourism” (Bozidar 
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Memed 2016-05-04). Därav framkommer det att en hållbar turismutveckling är av speciellt stor 

vikt för Dubrovnik som är så starkt beroende av den ekonomiska inkomst turismen genererar. Då 

problematiken som uppstår inom andra dimensioner även påverkar den ekonomiska aspekten, blir 

det här tydligt att ett holistiskt perspektiv på hållbarhet är avgörande.  

4.5.1 Utveckla hamnområdet 
Förra året blev Dubrovnik en hemmahamn, vilket många aktörer ansåg vara en viktig strategi för 

destinationens utveckling. Att vara en hemmahamn innebär att kryssningsfartyg börjar och slutar 

sina rutter där. Genom att vara hemmahamn skapas mer ekonomiska bidrag till destinationen 

samtidigt som det utvecklar möjligheter att distribuera och sprida ut antalet besök till stadens 

huvudattraktioner (Antun Asic 2016-05-09). I förhållande till Leipers modell för turismens 

geografiska element (Leiper 1979, s. 396-397) kan således Dubrovnik stärka sin position som 

tourist destination region, genom att utvecklas till en hemmahamn för vissa kryssningar. På detta 

sätt kan kryssningsturismen i Dubrovnik bli mer hållbar ur den ekonomiska aspekten då turisterna 

som ska åka på en avgående kryssning använder sig av lokala hotellfaciliteter, flyg, restauranger, 

vilka många av dessa bidrar till den lokala ekonomin. “/---/ so it’s very good because then there are 

people who are, who have pre-stays and post-stays in the destination so that make the spending 

high of course” (Jelka Tepsic 2016-05-05). Brida och Zapata (2010, s. 215) uppmärksammar att 

kryssningsindustrins ekonomiska bidrag beror just på vilken kategori hamnen tillhör, där en 

hemmahamn erhåller större ekonomiskt tillskott jämfört med en anlöpshamn. 

 

En strategi för att utveckla Dubrovnik som hamndestination innefattar att utveckla hamnområdet 

där kryssningsanlöpen sker. Antun förklarade att då Dubrovnik inte har någon waterfront, det vill 

säga sjösida av staden, vill de utveckla hamnområdet för att skapa detta och i sin tur möjliggöra ett 

område för mer exklusiv konsumtion (Antun Asic 2016-05-09). Andrea såg även detta som en 

möjlig utveckling för framtiden – att locka en annan målgrupp som har ett intresse för 

lyxkonsumtion, vilket hon menar även skulle kunna påverka utbudet av souvenirer till mer 

exklusiva varianter (Andrea Novacovic 2016-05-06). Utöver detta menade Antun att förvandlingen 

av Dubrovnik till en stark hemmahamn kan resultera i en god påverkan på den lokala ekonomin, 

bland annat genom att passagerarna kommer tidigare och därav tillbringar nätterna på hotell innan 

kryssningsavgång (Antun Asic 2016-05-09). Även Dario Barbaric uttryckte sin förväntan kring det 

nya hamnområdet, samtidigt som han belyste vikten av kryssningsanlöpen (Dario Barbaric 2016-

05-04). 
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That’s why we are looking forward of the construction of 400 metre new pier where we shall shift passenger from ferry 

lines. So this whole are will be for the mega yachts. Because they are spending more, we can charge them more and 

they need higher quality of the service. It is development process. At the moment we have to take what we can. 

(Dario Barbaric 2016-05-04)  

 

Andrea Novacovic förklarade att projektet med att utveckla hamnområdet är en privat investering, 

som sker i ett samarbete med hamnmyndigheten. Till denna satsning vill de dessutom skapa ett 

shoppingcenter och därav attrahera mer besökare (Andrea Novacovic 2016-05-06). Att det är en 

privat investering underlättar för Dubrovniks ekonomi, då både Klein (2011, s. 112) samt Brida och 

Zapata (2010, s. 216) förklarar att investeringar för nya kryssningsterminal medför kostnader både i 

fråga om investering samt underhållning. Detta är därför en strategi som skapar en större hållbarhet 

för den lokala ekonomin. Dock bör även det som Bozidar berättade i sin intervju beaktas, att 

investeringen sker i ett samarbete mellan hamnmyndigheten och ett turkiskt bolag (Bozidar 2016-

05-04). Antun förklarade att bolaget äger flera hamnar globalt, där några nämnda är Malta och 

Barcelona (Antun Asic 2016-05-09). Därmed kan detta samarbete med externt bolag liknas vid vad 

Klein (2011, s. 112) beskriver kring problematiken som uppstår när kryssningsbolag investerar i 

och driver egna kryssningsterminaler. Då resultatet av detta blir att en stor del av inkomsterna 

hamnar i kryssningsbolagens egna fickor (ibid.). Situationen visar således på att det är viktigt att 

både väga för- och nackdelar, där strategin i detta fall utöver att skapa ekonomisk hållbarhet i 

Dubrovnik kan generera fler jobb för lokalbefolkningen. Samtidigt som investeringen kan 

underlätta för den lokala ekonomin uppstår ett ekonomiskt läckage då det turkiska bolaget får en 

del av vinsten i egen ficka. Dock kan man fråga sig om denna förändring hade varit möjlig att 

genomföra utan hjälp av privata investeringar. Här blir det tydligt att den utveckling av 

kryssningshamnen som planerats för att underlätta hanteringen av kryssningsturismen och minska 

de sociokulturella problemen, faktiskt väger över faktumet att en privat investering leder till 

ekonomiskt läckage.  

4.5.2 Minska ekonomiskt läckage 
Genom att utveckla hamnområdet, kan Dubrovnik stärka sitt varumärke i kryssningssammanhang, 

vilket redan uppmärksammats av Antun och Dario (Antun Asic 2016-05-09; Dario Barbaric 2016-

05-04). Därav kan hamnmyndigheten stärka sin förhandlingskraft gentemot de stora bolagen, vilket 

Antun och Dario tidigare beskrivit som ett ständigt pågående problem (Antun Asic 2016-05-09; 

Dario Barbaric 2016-05-04). Johnson (2002, s. 267-268) uppmärksammar att det är viktigt att 

destinationer skapar samarbeten med kryssningsbolagen för att således förhindra ekonomiskt 

läckage. Ett framtida resultat av utvecklingen av hamnområdet skulle således kunna bli att 
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Dubrovnik som kryssningsdestination stärker sitt varumärke ytterligare, samt att de kan stärka 

samarbetet med kryssningsbolagen vilket kan resultera i ett mindre ekonomiskt läckage.  

 

En strategi för att skapa en mer hållbar lokal ekonomi som kontorschefen på Katarina-Line 

beskriver i sitt arbete är att deras kryssningar stannar längre på varje destination och därav 

spenderar turisterna mer pengar per passagerare än turisterna från de stora kryssningsfartygen 

(Miho Bender 2016-05-06). “They simply have more time to spend money, to spend time and in 

this case it’s definitely yes. They do /---/ support the local economy more” (Miho Bender 2016-05-

06). Ytterligare en dimension som Miho menade är mer hållbar med Katarina-Line är det faktum 

att de hyr båtarna av lokala aktörer. Enligt honom är detta mer positivt för den lokala ekonomin 

och de som bor i Dubrovnik då majoriteten av vinsten från större kryssningsfartyg inte stannar i 

Kroatien (Miho Bender (2016-05-06). Mihos uttalande går att likställa med Swarbrookes (1999, s. 

61) resonemang som förklarar att ekonomiskt läckage är ett problem inom turism som externa 

aktörer ofta ger upphov till. Denna problematik är oundviklig gällande de stora internationella 

kryssningsbolagen, då deras vinst till stor del genereras av att lägga anspråk på destinationens 

tillgångar. 

 

Ovanstående strategier som analyserats berör arbetet med att utveckla hamnområdet till det större 

och mer exklusivare, stärka sitt varumärke och därav stärka förhandlingskraften mot 

kryssningsföretagen. Vidare vill hamnmyndigheten utöka och förstärka Dubrovniks roll som 

hemmahamn och slutligen använda lokala aktörer till utflykter för att på så sätt undvika 

ekonomiskt läckage. Dessa strategier fungerar som metoder för att minimera de ekonomiska 

problem som tidigare diskuterats i analysen. Vidare visar dessa strategier att aktörer i Dubrovnik 

arbetar för att skapa en mer ekonomisk hållbarhet, vilket framgår i en jämförelse med UNWTOs 

definition av den ekonomiska dimensionen för hållbar turism. UNWTO förklarar att hållbar 

ekonomisk turism bland annat innefattar rättvis fördelning av socioekonomiska fördelar för alla 

aktuella aktörer samt inkomstmöjligheter och social service för destinationerna (UNWTO, u.å). 

4.6 Strategier för en sociokulturell hållbarhet 
Samtliga intervjupersoner lade stort fokus vid strategier som berör den sociokulturella hållbarheten. 

Strategierna som diskuterades går även att koppla till de problem som uppfattades av 

intervjupersonerna, där ett stort fokus har legat på Old City och bärighetskapaciteten i detta 

område. Detta visar på en förståelse för den problematik som existerar samt ett arbete mot 
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förbättring. Nedan kommer strategierna som har framkommit under intervjuerna att diskuteras och 

analyseras.  

4.6.1 Bärighetskapacitet 
Anpassning efter bärighetskapacitet är något som beskrivits som en viktig strategi vid samtliga 

intervjuer. Vikten av medvetenhet kring destinationers bärighetskapacitet är något som Johnson 

(2002, s. 267-268) förklarar som en avgörande strategi för ett hållbart förvaltarskap på en 

kryssningsdestination. Fokus på detta antal har uppmärksammats av samtliga intervjupersoner, där 

flera av dessa beskriver att maxantalet per dag i Old City är 8000 besökare. Bozidar förklarade att 

hamnmyndigheten arbetar med detta genom att de skriver kontrakt med kryssningsföretagen och 

således bestämmer när de kan komma och hur länge de kan stanna (Bozidar Memed 2016-05-04). 

Antun beskrev även denna strategi och hur de också kan påverka vilken tid på dygnet 

kryssningsfartygen ska komma. Genom att göra detta menade Antun att de kan säkerställa att 

antalet alltid ligger inom måtten av bärighetskapaciteten för Old City. “So we are trying to 

influence those companies and the ships to adapt their arrivals into Dubrovnik, /---/to be always in 

the scope of carrying capacity of the Old City” (Antun Asic 2016-05-09). Antun förklarade 

dessutom att utvecklingen av hamnar i närliggande områden till Dubrovnik som exempelvis Zadar 

och Split, kan underlätta denna utspridning av ankommande fartyg (Antun Asic 2016-05-09). Detta 

fungerar därav som ett stöd för den sociokulturella hållbarheten i Dubrovnik samt som en metod 

för att stödja utvecklingen av andra närliggande områden. Vidare blir detta en strategi för att 

hantera kryssningsanlöpen så att bärighetskapaciteten inte överskrids, vilket dock fungerar i 

Dubrovniks fall då destinationen är ett väletablerat varumärke i kryssningssammanhang. Å andra 

sidan väcks frågan huruvida viljan att avlasta Dubrovnik med hjälp av närliggande städer går ihop 

med hamnmyndighetens mål att uppnå fler kryssningsanlöp. Strategin att stärka sitt varumärke i 

kryssningssammanhang som tidigare diskuterats, fungerar även här som en strategi för att stärka 

sin förhandlingskraft. Inte enbart för att skapa ett mer rättvist samarbete mellan lokala 

turismaktörer och kryssningsbolagen, utan också för att stärka destinationens förhandlingskraft 

gällande kryssningsanlöpen. Således kan Dubrovnik påverka anlöpen efter destinationens 

bärighetskapacitet. 

 
But the main thing is that Dubrovnik is already an established port, cruise port and we took all advantage what we can 

in negotiation with the cruise companies. And they are behaving ok, because nobody can say that you are asking too 

much to your city, because they need Dubrovnik.  

(Antun Asic 2016-05-09) 
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Som ytterligare strategi för bärigheten i Old City har hamnmyndigheten infört ett maxantal på 

fartyg som får vara i hamnen samtidigt, vilket ligger på fem. Detta är en stor förbättring då Miho 

förklarade att Dubrovnik tidigare inte tog hänsyn till vilka dagar kryssningsfartygen skulle komma, 

vilket kunde resultera i att det ibland fanns totalt elva fartyg i Dubrovnik (Miho Bender 2016-05-

06). Dubrovniks arbete med en begränsad bärighetskapacitet kan liknas med några av de 

indikatorer som UNWTO har tagit fram som guide för destination managers. Weaver (2006, s. 30) 

förklarar att modellen kan användas för att mäta olika faktorer och därav visa destinationens 

indikation på hållbar turism. En av dessa innefattar belastning och användningsstyrka vilken 

indikeras genom en mätning av antalet turister som besöker ett specifikt besöksmål (ibid.). Detta 

kan liknas vid Dubrovniks fastställda regler för maxantal besökare i Old City. Antun Asic 

förklarade att det även görs mätningar av just besöksantalet i Old City och att det under föregående 

år enbart överstigits vid fyra tillfällen (Antun Asic 2016-05-09). Vidare väcks frågan kring hur 

maxantalet fartyg kan säkerställa att bärighetskapaciteten på 8000 människor inte överstigs, då 

endast ett fartyg kan rymma 4000 passagerare. 

4.6.2 Sprid ut turisterna 
Old City är som tidigare diskuterats ett huvudbesöksmål för samtliga turister som besöker 

Dubrovnik. Samtliga intervjupersoner är medvetna om detta och många organisationer och aktörer 

arbetar med strategier för att minska på trycket på Old City, genom att skapa nya besöksmål för 

turisterna. Problematiken kring denna strategi har diskuterats ovan, där Andrea vid intervjun 

förklarade att det är en utmaning då likt många turister åker till Paris för att se Eiffeltornet, åker 

turister till Dubrovnik för att se Old City (Andra Novacovic 2016-05-06). Ana förklarade att 

Dubrovnik har ett stort antal vackra naturområden kring staden som kan uppmärksammas för 

turister, och därav minska trycket på Old City. Vidare förklarade Ana att kulturförvaltningen 

arbetar med att försöka sprida ut kryssningsturisterna och att detta arbete även avspeglas hos de 

lokala turistaktörerna (Ana Hilje 2016-05-05).  
 

We try to disperse those tourist from the cruise ships by ensuring and enlarging the offer of the cultural heritage sites 

and museums so we try to invent new routes new trips for those tourists and so that they don’t just visit the Old Town 

but disperse them to the urban surrounding or to visit Reaca Dubrovka, which is significant landscape, very nice place. 

Or go to Colone on the other side of the city. So I think that the agencies take that very well and they now try to also 

make some new trips for those tourists. 

(Ana Hilje 2016-05-05)  
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Andrea förklarade även att DURA stödjer detta arbete, genom att ge finansiella incitament till de 

turistaktörer som erbjuder utflykter utanför Old City (Andrea Novacovic 2016-05-06). Eftersom 

Old City är stadens huvudattraktion behövs finansiella medel för att uppmuntra turismaktörer att 

våga satsa på andra besöksmål. I arbetet med detta förklarade Andrea att en pilotstudie har utförts 

med en grupp amerikanska turister för att få deras uppfattning om ett annat besöksmål. Utflykten 

fick mycket positiv feedback av besökarna, vilka såg stor potential i besöksmålet (Andrea 

Novacovic 2016-05-06). Swarbrooke (1999, s. 71-72) beskriver att negativa effekter från 

turismflöde kan synas i bland annat destinationens arv, där resultatet kan bli att religiösa platser 

domineras av turister och därav förloras (ibid.). Den gamla stadsdelens popularitet skapar ett behov 

av nya besöksmål för att avlasta Old City. Exempelvis är forntida sommarhus kring kusten en högst 

stor del av Dubrovniks historia och kultur (Ana Hilje 2016-05-05).  En positiv effekt av detta blir 

att andra platser med betydelse för stadens historia och kulturarv uppmärksammas. I UNWTOs 

definition av hållbar turism och den sociokulturella dimensionen, ingår att bevara inbyggda och 

levande kulturarv samt traditionella värderingar (UNWTO, u.å.). Dubrovnik arbetar således med 

strategier som både är bevarande samt nyutvecklande för dess kulturarv. Risken är däremot att de 

nya besöksmålen utsätts för kommodifiering, samtidigt som det kan vara en bra strategi för att 

balansera turismen och avlasta Old City.  

 

Ytterligare arbete som flera aktörer gör är att de försöker sprida ut besökarna genom att anpassa 

tiderna för utflykterna och turerna. Ana Hilje på kulturförvaltningen förklarade att de arbetar med 

att försöka förlänga öppettiderna på kvällarna på besöksattraktioner som exempelvis stadsmuren i 

Old City. Genom denna förändring tror Ana att stora folkmassor kan undvikas under dagarna, då 

några av kryssningsföretagen enbart stannar under några timmar och lämnar Dubrovnik tidigt (Ana 

Hilje 2016-05-05). “So we try to make some agreements with society who take care of the city 

walls to eh.. prolong their working hours to the night” (Ana Hilje 2016-05-05). Även Katarina-

Line, inom den privata sektorn, tar hänsyn till de stora kryssningsfartygens ankomst och anpassar 

sina utflykter efter dessa (Miho Bender 2016-05-06).  

 
If we know there will be a huge traffic on the cruise passengers in the Old Town /---/ In this case we try to avoid the 

morning city tour and to bring them somewhere around in the morning and to do the city tour in the afternoon. 

(Miho Bender 2016-05-05) 

4.6.3 Museumkort och gratis inträde 
En strategi som kulturförvaltningen arbetar med innebär att tillgängliggöra stadens kulturutbud på 

ett mer hållbart sätt, enligt förvaltningens chef Ana Hilje. Tidigare var det separata entréavgifter till 
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alla olika museum vilket gjorde att majoriteten av turisterna valde att besöka det mest populära 

muséet Rector’s palace. Resultatet blev en ännu mer ökad trängsel i Old City. Ana berättade att 

kulturförvaltningen nu har skapat ett gemensamt museumkort som ger besökare tillgång till alla 

museum till ett pris. Detta gör det möjligt att hantera och sprida ut turisterna, genom att de kan 

besöka andra museum under tiden om det är högt tryck på vissa ställen. 

 
So once you buy this ticket when you go to Rector’s Palace, if it’s too crowded then you can say I will come back in 

half an hour, I go to visit the ethnographic museum which is nearby so.. That way we also manage to disperse the 

tourists and not make crowds at the same time at one place. 

(Ana Hilje 2016-05-05) 

 

Museumkortet visar att kulturförvaltningen arbetar med strategier för att försöka minska trängsel, 

vilket Gutberlet (2016, s. 47-48) beskriver som en av de mest utmärkande sociala faktorerna som 

turismen orsakar. Gibson och Bentley (2016, s. 67) påpekar även att just kryssningsanlöp skapar en 

påtaglig press på olika faciliteter i land. Klein (2011, s. 113) påpekar även att kryssningsanlöpen 

kan ha en stor påverkan på turisters och lokalbefolkningens upplevelse av en plats, genom att det 

stora antalet besökare minskar möjligheten att se alla besöksmål. Museumkortet bidrar även till att 

öka möjligheten för fler att få chans till museibesök. Dels genom att minska trycket på de mest 

populära besöksmålen samt genom att kostnaden för kortet är förhållandevis låg jämfört med den 

tidigare entréavgiften till ett museum. Enligt Ana möjliggör detta att fler har råd att besöka alla 

museum, vilket även är en fördel för lokalbefolkningen (Ana Hilje 2016-05-05).  

 

Enligt Swarbrooke (1999, s. 71-72) kan turism bland annat resultera i att religiösa platser som 

domineras av turister förloras från lokalbefolkningen. Museumkortet kan dock ge upphov till en 

jämnare spridning av turisternas besök och enligt Ana är kulturförvaltningen även väldigt måna om 

att stadens muséer finns till både för lokalbefolkningen och turisterna (Ana Hilje 2016-05-05). 

Dessutom underlättar museumkortet i arbetet med att bevara kulturarvet, vilket dessutom ingår 

under en av UNWTOs punkter för hållbar turism (UNWTO, u.å.). Vidare möjliggör museumkortet 

att turister besöker fler museum i Dubrovnik och inte endast det mest populära vilket gör att en 

större helhet av kulturarvet uppmärksammas.  

4.6.4 Involvera invånare för att skapa förändring 
Som tidigare diskuterats är gentrifieringen av Old City ett stort problem ur sociokulturellt 

hållbarhetsperspektiv. Invånarnas missnöjdhet kan liknas vid Smiths (2015, s. 176) beskrivning om 

att paradisdestinationer ur turisternas perspektiv kan uppfattas helt annorlunda för lokalinvånarna. 
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Swarbrooke (1999, s. 71-72) förklarar att turismflödets negativa effekter kan påverka invånarnas 

livsstilar och beteende, vilket är högst tydligt i Old City då lokalinvånarna sällan vistas där. Andrea 

förklarade att DURA ska föra kommunikation med både invånare och stadsförvaltningen i arbetet 

för en ökad hållbarhet i staden (Andrea 2016-05-06). Detta visar på att Dubrovnik arbetar för att 

involvera invånarna, vilket UNWTO beskriver som en viktig indikator för implementering av 

hållbar turism (Weaver 2006, s. 30).  

 

Vidare förklarade Ana Hilje att kulturförvaltningen har skapat ett stadskort för invånarna som bor i 

Old City, vilket ska införas till hösten. Huvudsyftet med stadskortet är att förhindra avfolkningen i 

Old City, vilket ska uppnås genom att möjliggöra kulturupplevelser till alla invånare i Old City, 

inte enbart besökare eller rika invånare. Vidare kommer stadskortet vara en hjälp i att samla 

information om invånarnas vanor. Kortet kommer även ge rabatter på bland annat restauranger och 

caféer (Ana Hilje 2016-05-05). 

 
And we have also, we wanted to stop the depopulation of the Old Town City, and the city brought various numbers of 

measures, how to help the citizens to stay in the city so they have all the cultural event for free, they have trip to 

Lokrum Islands for free.  

(Ana Hilje 2016-05-05)  

 

Arbetet med att involvera invånarna för att undvika avfolkningen visar på tydliga strategier för att 

hantera situationen i Old City. Klein (2011, s. 113) förklarar att en överskriden kapacitet av 

besökare på hamndestinationer i många fall påverkar lokalinvånarnas livskvalitet, då detta kan 

resultera i att turisterna tar större plats än lokalbefolkningen. Genom att kulturförvaltningen skapat 

detta stadskort enbart för invånare i Old City, kan förvaltningen erhålla viktig information och 

erbjuda kultur för alla invånare. Detta kan således leda till att invånarnas livskvalitet förbättras då 

de inte trycks undan som ett resultat av att priserna på utbudet av kultur höjs. Då Matheison och 

Wall (1982, s. 133) förklarar att turismens påverkan på sociokulturella aspekter kan synas i 

lokalinvånarnas individuella beteende, kan således stadskortet motverka beteendeförändring hos 

lokalinvånarna. Detta genom att även lokalbefolkningen får tillgång och uppmuntras att besöka 

museum och kulturella evenemang. Detta är också av vikt då Rutty et al. (2015, s. 53) förklarar att 

förändringar likt dessa kan påverka destinationens karaktär. Flertalet intervjupersoner uttryckte att 

turismen har skapat en sociokulturell förändring i staden, vilket Andreas citat nedan tydligt 

exemplifierar. 
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So we would also hang out in the city and there is a lot of students there you know. We were drinking coffe and now a 

days I don’t see the kids are doing that anymore because they want to escape from the city. It’s not a meeting place 

anymore.  

(Andrea Novacovic 2016-05-06) 

 

De sociokulturella hållbarhetsstrategier som diskuterats och analyserats ovan grundas i hantering 

av den massturism kryssningsanlöpen genererar. Vidare rör strategierna hur staden skall hantera 

turismens påverkan på lokalbefolkningen. Huvudsakligen grundas strategierna i 

bärighetskapaciteten, vilken tas i hänsyn genom att arbeta för att sprida ut turisterna genom att 

utöka utbudet till turisterna, samt involvera lokalbefolkningen. Utifrån ovanstående analys väcks 

frågan kring hur de sociokulturella strategierna, i form av exempelvis hantering av 

bärighetskapaciteten, kan balanseras med de ekonomiska strategierna. En satsning på det nya 

hamnområdet kan lämna avtryck på den sociokulturella hållbarheten, då ett större hamnområde kan 

locka fler kryssningsbolag och således fler turister – vilket skapar svårigheter för att inte överskrida 

bärighetskapaciteten. Således blir likställandet av ekonomisk framgång med sociokulturell 

hållbarhet problematisk och vikten av att ha ett holistiskt perspektiv tydligt. 

4.7 En gemensam managementplan 
Ett gemensamt ämne vid alla intervjuer har varit behovet av att uppdatera och skapa en väl 

fungerande managementplan för stadens arbete med kryssningsturism. Detta överensstämmer med 

hur Johnson (2002, s. 267-268) förklarar att managementstrategier är avgörande för ett hållbart 

förvaltarskap på en kryssningsdestination. Vid vår intervju med Jelena förklarade hon vikten av en 

väl fungerande managementplan, för att således skapa en hållbar kryssningsturism ur samtliga 

perspektiv (Jelena Tepsic 2016-05-06). Jelenas betoning av en väl fungerande managementplan går 

således att koppla till syftet med Bellagioprinciperna (se sida 22), som är till för att underlätta 

implementering av strategier för hållbar utveckling (Weaver 2006, s. 31). Detta var även något som 

önskades av flertalet av intervjupersonerna. Principerna består bland annat av vägledande vision, 

ramverk och indikatorer och effektiv kommunikation (Pintér et al. 2012, s. 20).  

 

Vid intervjun med Andrea Novacovic förklarade hon att en managementplan är under arbete. 

Denna plan har ett fokus på bevarande av Old City och är inte direkt anknuten till 

kryssningsturismen. I denna managementplan är olika aktörer involverade (Andrea Novacovic 

2016-05-06) och kan således följa den betoning av holistiskt perspektiv som Bellagioprinciperna 

förespråkar (Weaver 2006, s. 31). En intressant aspekt som Andrea lyfte kring denna 

managementplan är att den uppstod som ett krav från invånarna i Old City (Andrea Novacovic 
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2016-05-06). Utöver detta berättade även flertalet intervjupersoner att det under universitetets 

ansvar utformas en ny strategisk plan kopplad till kryssningsturismen. Denna grundar sig i behovet 

av att uppdatera exempelvis bärighetskapacitet då den tidigare planen gjordes för tio år sedan 

(Jelena Loncaric 2016-05-06). Behovet av en managementplan bekräftar Kleins (2011, s. 114) 

påstående kring att kryssningsturismens tillväxtfart skapar utmaningar för branschen och 

involverade hamndestinationer. Managementplanen som är under utveckling visar på att Dubrovnik 

arbetar för att hantera kryssningsturismens utmaningar. Dock skulle den tidigare nämnda 

samarbetsproblematik kunna utgöra ett hinder för skapandet av en väl fungerande 

managementplan, då samtliga aktörer uttryckt att detta är ett bekymmer.  

 

Vad som tydliggörs i analysen kring destinationens olika hållbarhetsstrategier är att dimensionerna 

har ett starkt relationellt samband och att hållbarhetsaspekterna inte kan beaktas separat. I 

synnerhet de ekonomiska och sociokulturella dimensionerna då strategier till viss del grundar sig i 

att öka turisternas spenderande på destinationen – vilket gynnar lokalsamhället.  
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5. Slutsatser och diskussion 
I denna avslutande del presenteras analysens viktigaste slutsatser, med en återkoppling till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Nedan beskrivs strategier för att skapa en mer hållbar 

kryssningsturism och relationen mellan dessa. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 

forskning. 

5.1 Slutsatser 
Den övergripande frågeställning för studien är “hur arbetar nyckelaktörer på 

kryssningsdestinationen Dubrovnik för att skapa en mer hållbar turism utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv?”. Samtliga aktörer som intervjuades påpekade att det finns ett arbete för att skapa en 

mer hållbar kryssningsturism. Många aktörer ser kryssningsturismens ekonomiska fördelar som 

den mest framträdande påverkan, trots en medvetenhet kring de sociokulturella problem som 

uppstår. Vidare beskriver många aktörer den sociokulturella hållbarheten synonymt med en 

ekonomisk tillväxt – vilken i Dubrovniks fall huvudsakligen kommer från turismnäringen. Således 

är arbetet för en hållbar kryssningsturism av stor vikt. Samarbetet mellan aktörerna framstod dock 

ibland som en komplex och svår uppgift, vilken uppstod som ett resultat av hierarkier och 

byråkratiska stuprörsstrukturer. Det framkom att några organisationer värdesatte en ökning av 

kryssningsturister, medan en annan organisation värdesatte ett bibehållande av antalet turister. 

Vidare visade denna problematik på vikten av att skapa gemensamma strategier och visioner. Detta 

är en aspekt som var under arbete, en så kallad managementplan, som däremot inte var färdigställd. 

Planen kommer att involvera olika aktörer, både offentliga och privata, samt innebära en 

kommunikation mellan organisationer och invånare. Detta visar på att aktörerna är medvetna om 

behovet av en holistisk plan för att öka hållbarheten, där det krävs ett samarbete som involverar 

samtliga aktörer. 
 

Ovanstående slutsatser leder in på uppsatsens underfrågor “vilka strategier finns det?” och “hur 

relateras dessa strategier till de andra hållbarhetsdimensionerna?”. Under intervjuerna i 

Dubrovnik framkom strategier för att skapa en mer hållbar kryssningsturism ur samtliga 

dimensioner. De mer framträdande berörde dock den sociokulturella dimensionen, vilket också var 

analytiskt fokus för studien. Kryssningsanlöpens massturism har framförallt påverkat Dubrovniks 

gamla stadsdel Old City, där trängsel och gentrifiering är de mest framträdande problemen. 

Strategier som har framkommit grundas i att hantera denna problematik. För att minska trängsel 

arbetar hamnmyndigheten med att anpassa kryssningsanlöpen efter stadens bärighetskapacitet för 

att inte överskrida maxantalet turister. Vidare arbetar aktörerna för att sprida ut turisterna vid anlöp, 
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för att undvika trängsel vid populära besöksmål. Som ett steg i detta arbetar staden således med att 

utöka utbudet genom att erbjuda alternativa besöksmål. Andra privata aktörer är medvetna om den 

massturism kryssningen genererar och arbetar således med att anpassa deras utflykter efter 

kryssningsturisternas tidschema. Vidare har stadens kulturförvaltning tagit bort den enskilda 

entréavgiften till museum och istället skapat ett museumkort där alla museum ingår i avgiften. 

Detta är ytterligare ett sätt att minska trängsel samt undvika att överstiga stadens 

bärighetskapacitet. Problemet med gentrifiering är komplext och för att motverka detta arbetar 

kulturförvaltningen med strategier som innefattar att involvera lokalinvånarna. Vidare har 

förvaltningen skapat ett gratis stadskort där målet är att möjliggöra kulturutbudet för alla invånare 

och således undvika att Old City antar en form av platslöshet samt en plats enbart till för turister.  

 

I befintliga strategier för att öka den ekonomiska hållbarheten i Dubrovnik, ligger fokus på att 

utveckla hamnområdet och minska det ekonomiska läckaget. Att utveckla hamnområdet är en 

strategi för att bli en hemmahamn samt att förbättra samordningen av kryssningsturisterna. Att vara 

en hemmahamn innebär att turisterna spenderar mer pengar på destinationen, exempelvis genom 

hotellnätter. Detta har i sin tur även en påverkan på den sociokulturella dimensionen, då det skapar 

fler jobbtillfällen för lokalbefolkningen. En längre vistelse resulterar dessutom i att risken för 

trängsel minskar då turisternas utflykter kan spridas ut över ett längre tidsspann. Strategier för att 

minska det ekonomiska läckaget handlar om att försöka använda lokala aktörer i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta visar på att den ekonomiska dimensionen starkt påverkar den 

sociokulturella hållbarheten, då en förbättrad ekonomisk hållbarhet gynnar lokalsamhället och dess 

invånare. 

 

De huvudsakliga strategierna som rör hållbar kryssningsturism ur ett miljömässigt perspektiv 

handlar om att kontrollera och hantera kryssningsfartygens miljöpåverkan. Miljödimensionen har 

en tydlig relation med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet då kryssningsturismens 

miljöpåverkan leder till kostnader för destinationen i form av exempelvis utveckling av 

infrastruktur för avfallshantering från fartygen. Först och främst kontrolleras det att samtliga fartyg 

upprätthåller en internationell standard samt att internationella regler och konventioner följs. Ett 

steg i denna strategi är bötfällning för de fartyg som missköter sig. Således ställer 

hamnmyndigheten i Dubrovnik krav på kryssningsbolagen. Vidare arbetar hamnen med att 

utveckla avfallshanteringen så att den blir mer miljömässigt hållbar. Dock är det tydligt att 

hamnorganisationen har inställningen att kryssningsbolagen bär det huvudsakliga ansvaret för den 

miljömässiga hållbarheten av kryssningsturismen.  
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5.2 Slutdiskussion 

Enligt Klein (2011, s. 114) och Gutberlet (2016, s. 46) finns det begränsad forskning kring 

kryssningsturismens påverkan ur samtliga hållbarhetsperspektiv – sociokulturella, ekonomiska och 

miljömässiga förhållanden i de lokala hamnstäderna. Kryssningsturismen är den snabbast växande 

formen av turism (Ek 2010, s. 56) och i och med denna snabba tillväxt har ett behov av tydliga 

hållbarhetsstrategier för kryssningsdestinationer uppkommit. Syftet med denna uppsats var att bidra 

till forskningen kring strategier för hur destinationer kan arbeta för att skapa en mer hållbar 

kryssningsturism. Resultatet av denna studie visar att det krävs ett holistiskt perspektiv gällande 

destinationers hållbarhetsstrategier i praktiken. 

 

Då kryssningsanlöpen resulterar i en direkt massturism, har detta skapat nya utmaningar för 

destinationers strategier för hur de kan arbeta för en mer hållbar turism. Dessa utmaningar blir 

tydliga både inom den ekonomiska- och sociokulturella dimensionen. Kryssningsanlöpen liknas vid 

att en mindre stad anländer vilket således skapar ett stort tryck på destinationen (Weaver 2006, s. 

82). Att anpassa besöksantalet efter destinationens bärighetskapacitet är således en strategi som 

destinationer kan arbeta med, för att vidhålla turistantalet vid den mängd destinationen kan hantera 

ur hållbarhetssynpunkt. Genom att garantera att faciliteterna på destinationen kan hantera mängden 

turister kan upplevelsen av staden bli mer tillfredsställande, både för lokalinvånarna och turisterna. 

Vidare kan bärighetskapaciteten hanteras i praktiken genom att skapa och marknadsföra nya 

besöksmål, vilket även visar en större bredd av destinationens kulturarv. Dessutom blir detta en 

metod för att sprida ut turisterna och därav anpassa turistantalet till bärighetskapaciteten. Strategier 

för att hantera gentrifiering innefattar i praktiken att involvera invånarna genom att ta del av deras 

feedback. Att lokalbefolkningen är nöjda kan dessutom genomspeglas i mötet med turisterna, vilket 

påverkar kryssningsturisternas upplevelse av destinationen och således ökar chansen för ett 

eventuellt återbesök samt muntlig marknadsföring genom rekommendationer till andra. 

 

Kryssningsturismen har en stor påverkan på den lokala ekonomin och fördelarna har ofta fått den 

huvudsakliga uppmärksamheten. Däremot existerar en problematik även inom den ekonomiska 

dimensionen, då det skapas stort ekonomiskt läckage som en effekt av kryssningsturismen. 

Strategier för att förbättra den ekonomiska hållbarheten innefattar således att förlänga 

kryssningsturisternas vistelse på destinationen. För att åstadkomma detta kan en destination 

utvecklas till en hemmahamn, vilket resulterar i att turisterna spenderar mer pengar på 

destinationen. Vidare kan en etablering till hemmahamn innebära ett starkare varumärke, vilket i 
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sin tur kan resultera i en förstärkt förhandlingsförmåga och samarbete med kryssningsbolagen. 

Således kan destinationen förhandla fram ett rättvist samarbete som minskar det ekonomiska 

läckaget. Genom en starkare förhandlingsförmåga gentemot kryssningsbolagen kan destinationen 

även kontrollera att kryssningsturismen anpassas efter de olika hållbarhetsstrategierna. 

 

De miljöproblem som uppstår som en effekt av kryssningsturismen har hittills fått störst 

uppmärksamhet inom forskningen. Således är detta ett område som är väl utforskat. 

Kryssningsturismen är reglerad av internationella regler och politik, vilket resulterar i en svårighet 

för destinationer att ställa ytterligare krav på kryssningsbolagen. Strategier för att arbeta med denna 

hållbarhet innefattar därför att se till att kryssningsbolagen följer reglerna i destinationshamnen 

samt att de erbjuder en väl fungerande avfallshantering. För att därav kunna se till att avfallet 

hanteras på ett korrekt sätt och inte släpps ut i havet. Vidare väcks frågan huruvida 

kryssningsturism i en bredare bemärkelse kan vara miljömässigt hållbar över huvud taget? 

 

Sammanfattningsvis måste hållbarhetsstrategier på en kryssningsdestination ses i relation till 

varandra då existerande problematik hänger samman och måste således balanseras ur samtliga 

dimensioner. Annars finns det risk att turismen blir som Johnson (2002) beskriver; /---/ “the seed of 

its own destruction” (Johnson 2002, s. 261).  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Studiens syfte var att bidra till forskningen kring kryssningsturism med hållbarhetsstrategier för 

kryssningsdestinationer. Syftet besvarades genom en fallstudie på den väletablerade 

kryssningsdestinationen Dubrovnik. Vår studie visar på att destinationer behöver anta ett holistiskt 

perspektiv gällande hållbarhetsstrategier. Då vår fallstudie fungerar som ett exemplifierande fall 

skulle ytterligare förståelse kring hur kryssningsdestinationer kan arbeta i praktiken med 

hållbarhetsstrategier skapas genom en liknande studie. Denna studie skulle förslagsvis kunna 

genomföras på en mindre etablerad kryssningsdestination. Vilka hållbarhetsstrategier ska en 

nyetablerad kryssningsdestination beakta? Hur bör strategierna utformas för att fungera i samarbete 

mellan samtliga berörda parter inom kryssningsturismen? 

 

Ytterligare fördjupning av studien kan genomföras genom ett bidrag av lokalbefolkningens 

uppfattning, vilken hade kunnat genomföras genom enkätundersökningar eller intervjuer. Ett 

sådant fokus hade kunnat synliggöra relationen mellan invånarnas roll och aktörernas arbete.  
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide 
 
Intervjuguide  
Bozidar Memed, President of the board, Port of Dubrovnik 
 
Background  

•   Can you tell us about your background and your education? 
•   Are you born and raised in Dubrovnik? 
•   What does the organization Port of Dubrovnik do? What are the main tasks? 
•   What is your position in the organization? 
•   For how long have you been working here?  
•   What are your main responsibilities? 
•   What was the reason you started working at the Port of Dubrovnik?  

 
Cruise tourism Dubrovnik 

•   Can you tell us a bit about the cruise tourism here in Dubrovnik? 
•   How has the cruise tourism developed in Dubrovnik the last couple of years?  
•   What positive effects of the cruise tourism have you seen? 
•   What negative effects? 

 
Environmental 

•   What effects of the cruise industry have you seen on the environment?  
 
Economic 

•   What positive and negative effects of the cruise industry have you seen on the economy?  
•   How does the city of Dubrovnik profit from each incoming cruise ship?  
•   Do you have any information regarding how much each tourist is contributing to the local 

economy?  
•   Do you think cruise tourists spend a lot of money in the local community?  

 
Socio-cultural 

•   What positive and negative sociocultural effects have you seen?   
•   Have you seen any changes in the local culture and community? 
•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 

example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 
 
Strategies for sustainable cruise tourism 

•   What are your responsibilities in relation to the Port Authority?  
•   What are the strategies for making cruise tourism in Dubrovnik more sustainable?  
•   What are the marketing strategies for Port of Dubrovnik?  
•   How do you collaborate with the cruise companies in any way? Who’s in charge of keeping in 

contact with the cruise companies?  
•   Are you aware of the cruise companies’ sustainability strategies?  

•   What are your rules and regulations for the cruise ships? Any special requirements that the 
cruise companies have to follow to be allowed a stopover in the port? 

•   Do you work with any type of evaluation of the cruise calls/ cruise companies/ships? 
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•   Do you feel that you are being treated fairly by the cruise companies? Why/ why not? 
 
Concluding questions 

•   Do you think it’s possible to make the cruise tourism sustainable through all dimensions - 
environmental, sociocultural and economic?  

•   What are the challenges and opportunities with cruise tourism?  
•   Do you se any potential threats in the future?  

 
 
Intervjuguide 
Antun Asic, General Manager of Dubrovnik Port Authority   
 
Background  

•   Can you tell us about your background and your education? 
•   Are you born and raised in Dubrovnik? 
•   What are the main tasks of the Port Authority?  
•   What is your position in the organization? 
•   For how long have you been working here?  
•   What are your main responsibilities? 
•   What was the reason you started working at the Port Authority?  

 
Cruise tourism Dubrovnik 

•   Can you tell us a bit about the cruise tourism here in Dubrovnik? 
•   How has the cruise tourism developed in Dubrovnik the last couple of years?  
•   What positive effects of the cruise tourism have you seen? 
•   What negative effects? 

 
Environmental 

•   What effects of the cruise industry have you seen on the environment?  
 
Economic 

•   What positive and negative effects of the cruise industry have you seen on the economy?  
•   How does the city of Dubrovnik profit from each incoming cruise ship?  
•   Do you have any information regarding how much each tourist is contributing to the local 

economy?  
•   Do you think cruise tourists spend a lot of money in the local community?  

 
Socio-cultural 

•   What positive and negative socio-cultural effects have you seen?   
•   How do you handle the cruise calls?  
•   Have you seen any changes in the local culture and community? 
•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 

example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 
 
Strategies for sustainable cruise tourism 

•   What are your strategies for making cruise tourism in Dubrovnik more sustainable?  
•   How do you collaborate with the cruise companies?  
•   Are you aware of the cruise companies’ sustainability strategies?  
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•   What are your rules and regulations for the cruise ships? Any special requirements that the 
cruise companies have to follow to be allowed a stopover in the port? 

•   Do you work with any type of evaluation of the cruise calls/ cruise companies/ships? 
•   Do you feel that you are being treated fairly by the cruise companies? Why/ why not? 

 
 
Concluding questions 

•   Do you think it’s possible to make the cruise tourism sustainable through all dimensions - 
environmental, socio-cultural and economic?  

•   What are the challenges and opportunities with cruise tourism?  
•   Do you see any potential threats in the future?  

 

Intervjuguide 
Andrea Novacovic, President at DURA City of Dubrovnik development agency  
  

Background  
•   Can you tell us about your background and your education? 
•   Are you born and raised in Dubrovnik? 
•   What is your position in the DURA organization? 
•   For how long have you been working here?  
•   What are your main responsibilities? 
•   What was the reason you started working at DURA? 

 
Cruise tourism Dubrovnik 

•   What do you know about the cruise tourism here in Dubrovnik?  
•   How do you see the cruise tourism affecting the city of Dubrovnik? 
•   Are you concerned about the effects of cruise tourism? 
•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 

example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 
 
Cruise tourism and the Development Agency 

•   Have you seen any impact on the entrepreneurship and the local businesses as a result of the cruise 
tourism?  

•   Do you believe that the cruise tourism is creating more jobs for the local people of Dubrovnik?  
•   What stakeholders do you see as a part of the development plan of the city?  
•   What is the main focus of your projects? 
•   Why do you think the development projects are relevant for the city? 
•   Do you cooperate with cruise companies or the Port organization to create projects?  
•   Do you think that you could cooperate with cruise companies or the Port organization for a greater 

socio-cultural sustainability in the city?  
•   Can you tell us a little bit more about the projects that are working on creating a more sustainable 

environment?  
 

•   Do you work with developing cruise tourism in any way at the Development Agency of Dubrovnik? 
•   What is sustainable cruise tourism according to you?  
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Strategies for sustainable cruise tourism 
•   Are there any strategies for developing more sustainable cruise tourism in Dubrovnik?  

•   What strategies does the Development agency have regarding the cruise tourism in 
Dubrovnik in general? 

 
Concluding questions 

•   Do you think it’s possible to make the cruise tourism sustainable through all dimensions - 
environmental, socio-cultural and economic?  

•   Do you see cruise tourism as a big development opportunity in Dubrovnik? 
•   What are the challenges and opportunities with cruise tourism?  
•   Do you see any potential threats in the future?  

 
 

Intervjuguide 
Jelka Tepsic, Head of Communication Department Tourism Board of Dubrovnik 
 
Background  

•   Can you tell us about your background and your education? 
•   Are you born and raised in Dubrovnik? 
•   What is your position in the organization? 
•   For how long have you been working here?  
•   What are your main responsibilities? 
•   What was the reason you started working at the Tourism Board?  

 
Cruise tourism Dubrovnik 

•   Can you tell us a bit about the cruise tourism here in Dubrovnik? 
•   How has the cruise tourism developed in Dubrovnik the last couple of years?  
•   What positive effects of the cruise tourism have you seen? 
•   What negative effects? 

 
Environmental 

•   What effects of the cruise industry have you seen on the environment?  
•   Have you seen effects on the main attractions of Dubrovnik?  

 
 
Economic 

•   What positive and negative effects of the cruise industry have you seen on the economy?  
•   How does the city of Dubrovnik profit from each incoming cruise ship?  
•   Do you have any information regarding how much each tourist is contributing to the local 

economy?  
•   Do you think cruise tourists spend a lot of money in the local community?  

 
Socio-cultural 

•   What positive and negative socio-cultural effects have you seen?   
•   What is your part in the cruise calls?  
•   What is the local residents opinion of the cruise tourism?  
•   Have you seen any changes in the local culture and community? 
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•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 
example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 

 
Strategies for sustainable cruise tourism 

•   What are your responsibilities in relation to the Tourism Department of Dubrovnik?  
•   What are your strategies for making cruise tourism in Dubrovnik more sustainable?  
•   Do you measure the amount of disembarking visitors of the cruise calls?  

 
•   How do you collaborate with the cruise companies? Who’s in charge of keeping in contact with the 

cruise companies?  
•   Are you aware of the cruise companies’ sustainability strategies?  

•   Are there any rules and regulations for the cruise ships?  
•   Do you work with any type of evaluation of the cruise calls/ cruise companies/ships? 

 
Concluding questions 

•   Do you think it’s possible to make the cruise tourism sustainable through all dimensions - 
environmental, socio-cultural and economic?  

•   What are the challenges and opportunities with cruise tourism?  
•   Do you see any potential threats with the cruise tourism in the future?  

 

 
Intervjuguide 
Ana Hilje, Head of Cultural department City of Dubrovnik 
 
Background  

•   Can you tell us about your background and your education? 
•   Are you born and raised in Dubrovnik? 
•   What is your position in the organization? 
•   For how long have you been working here?  
•   What are your main responsibilities? 
•   What was the reason you started working at the Cultural Department of Dubrovnik?  

 
Cruise tourism Dubrovnik 

•   What do you know about the cruise tourism here in Dubrovnik?  
•   How do you see the cruise tourism affecting the city of Dubrovnik? 
•   Are you concerned about the effects of cruise tourism? 
•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 

example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 
 
Environmental 

•   What effects of the cruise industry have you seen on the environment?  
•   Have you seen effects on the main attractions of Dubrovnik?  

 
Economic 

•   What positive and negative effects of the cruise industry have you seen on the economy?  
•   How does the city of Dubrovnik profit from each incoming cruise ship?  
•   Do you have any information regarding how much each tourist is contributing to the local 

economy?  
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•   Is Dubrovnik dependent on the economical contribution from the cruise tourism?  
•   Do you think cruise tourists spend a lot of money in the local community?  

 
Socio-cultural 

•   What positive and negative socio-cultural effects have you seen?   
•   How does the cruise tourism affect your organization?  
•   What is the local residents opinion of the cruise tourism?  
•   Have you seen any changes in the local culture and community? 
•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 

example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 
 
Strategies - Cultural department 

•   How does the cruise tourism affect your operations at the cultural department?  
•   What are the main cultural attractions in Dubrovnik? 
•   What is the communication strategies towards the tourists regarding the main cultural attractions in 

Dubrovnik 
•   What collaborations are there between the tourism organizations and the cultural attractions?  
•   Do you have any other collaboration?  
•   What are your strategies for protecting Dubrovnik as a UNESCO world heritage site?  
•   What are your strategies for making (cruise) tourism in Dubrovnik more sustainable?  
•   How do you think these strategies are affected by the mass cruise tourism?  
•   Do you cooperate with the cruise operators regarding excursions in the local community?  

 
Concluding questions 

•   Do you think it’s possible to make the cruise tourism sustainable through all dimensions - 
environmental, socio-cultural and economic?  

•   What are the challenges and opportunities with cruise tourism?  
•   Do you see any potential threats with the cruise tourism in the future?  

 
 

Intervjuguide 
Miho Bender, Office manager Katarina-Line Dubrovnik.   
 
Background 

•   Can you tell us about your background and your education? 
•   Can you tell us about the company?  
•   What is your position in the organization? 
•   For how long have you been working here?  
•   What are your main responsibilities? 
•   What was the reason you started working at Katarina Line? 

 
Cruise tourism Dubrovnik 

•   Can you tell us a bit about the cruise tourism here in Dubrovnik? 
•   How has the cruise tourism developed in Dubrovnik the last couple of years?  
•   What positive effects of the cruise tourism have you seen? 
•   What negative effects? 
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Environmental 
•   What effects of the cruise industry have you seen on the environment?  
•   Any effects on the marine environment? 
•   Have you seen effects on the main attractions of Dubrovnik?  

 
Economic 

•   What positive and negative effects of the cruise industry have you seen on the economy?  
•   Do you think cruise tourists spend a lot of money in the local community?  

 
Socio-cultural 

•   What positive and negative socio-cultural effects have you seen?   
•   What is the local residents opinion of the cruise tourism?  
•   Have you seen any changes in the local culture and community? 
•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 

example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 
 
Katarina-Line cruises 

•   What is Katarina-Line’s position in the cruise industry?  
•   What is your target group?  
•   Do you think that Katarina-Line’s niche on smaller cruise ships makes a difference for the 

sustainability of cruise tourism in Dubrovnik?  
•   Katarina-Line is a Croatian company, but a lot of cruise companies are registered in other countries 

- what do you think about that?  
•   How come Katarina-Line started the cruises in Croatia? 
•   What are the different cruises that you offer? 
•   Which port in Dubrovnik does Katarina-Line use most frequently?  
•   Can you tell us about the different categories of cruise ships you offer?  
•   How many passengers can your ships carry?  
•   From what countries are the majority of your customers?  
•   How did you choose the destinations for the cruise routes?  
•   Can you tell us a little bit more about the activity cruise tour?  
•   Can you tell us a little bit more about the Croatia Rhapsody coach tour? 
•   Can you tell us about your excursions?  
•   How come Katarina-Line hasn’t invested in larger ships?  

 
 

Strategies for sustainable cruise tourism 
•   Does Katarina-Line have any strategies for sustainable cruise tourism?  
•   Do you collaborate with the destinations? Who’s in charge of keeping in contact with the 

destinations, local guides and so on?  
•   How do you think this collaboration works? Does it work well, why or why not? 

•   Are the destinations putting any demands on your company? Any rules or regulations regarding 
sustainability? 

  
Concluding questions 

•   What are the challenges and opportunities for your company, regarding sustainable cruise tourism?  
•   Do you see any potential threats in the future for your company?  
•   What do you believe are the potential threats for cruise tourism in general? 
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Intervjuguide  
Jelena Loncaric, Head of Department of Urban Planning, Spatial Planning and the Environment 
   
Background  

•   Can you tell us about your background and your education? 
•   Are you born and raised in Dubrovnik? 
•   Can you tell us a little bit about your department? What are the main tasks of the department? 
•   What is your position in the organization? 
•   For how long have you been working here?  
•   What are your main responsibilities? 

 
Cruise tourism Dubrovnik 

•   What do you know about the cruise tourism here in Dubrovnik?  
•   How do you see the cruise tourism affecting the city of Dubrovnik? 

•   What positive effects? What negative effects?   
•   Are you concerned about the effects of cruise tourism? 
•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 

example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 
 
 
Environmental 

•   What effects of the cruise industry have you seen on the environment?  
•   Are there any positive effects? 
•   What are the main negative effects? 
•   Have you seen effects on the marine environment for example? 
•   Have you seen effects on the main attractions of Dubrovnik?  
•   What is the biggest environmental issue regarding cruise tourism, according to you? 

 
Economic 

•   What positive and negative effects of the cruise industry have you seen on the economy?  
•   What environmental costs does the cruise tourism create? 
•   A lot of big cruise companies have written in their documents of sustainability strategies that they 

collaborate with local communities in ports of call - is this something you know of? 
•   How does the city of Dubrovnik profit from each incoming cruise ship?  

 
Socio-cultural 

•   What positive and negative socio-cultural effects have you seen?   
•   How does the cruise tourism affect your organization?  
•   What is the general opinion of local residents regarding the cruise tourism?  
•   Dubrovnik is a UNESCO world heritage site with many historical monuments in the Old City for 

example - how do you think the cruise tourism affect the protection of the area? 
 

Department of Urban Planning, Spatial Planning and the Environment 
•   What are the strategies for making the cruise tourism in Dubrovnik more sustainable? 
•   What is the near future plans regarding urban planning of Dubrovnik? 
•   What are the plans for development of Dubrovnik as a cruise destination? 
•   Do you have any collaboration with the Port organization? 
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•   How do you control and measure the environmental effects in Dubrovnik? 
•   Do you measure the environmental effects of the cruise tourism?  
•   What are your long-term and short-term environmental strategic goals?  
•   How does the cruise tourism affect your operations at the environmental department?  
•   Do you have any rules and regulations for the cruise operators - regarding sustainability? 
•   How do you work with waste management regarding the waste from cruise ships?  

 
Concluding questions 

•   Do you think it’s possible to make the cruise tourism sustainable through all dimensions - 
environmental, socio-cultural and economic?  

•   Do you see cruise tourism as a big development opportunity in Dubrovnik? 
•   What are the challenges and opportunities with cruise tourism?  
•   Do you see any potential threats with the cruise tourism in the future?  

 
 


