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Sammanfattning 
 
Utifrån regeringens uppdrag att stärka arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen har 
Turismforskningsinstitutet ETOUR på uppdrag av Naturvårdsverket, NUTEK, 
Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och Turistdelegationen sammanställt denna rapport 
som syftar till att studera målkonflikter mellan natur, kultur och turism. Rapporten är indelad i 
två delar, en första del om svensk natur- och kulturturism i allmänhet och en andra del 
innehållande fem fallstudier. 
 
Inledningsvis behandlas svensk natur- och kulturturism utifrån politikområden, 
utvecklingsstrategier, regelsystem och planering på nationell och regional nivå. I delen om 
naturturism och miljövård på nationell nivå konstaterar författaren att konflikterna mellan 
naturvård och turism ofta kommer till uttryck i det lokala sammanhanget, snarare än på den 
övergripande politiska nivån. Det konstateras att politikområdena för miljö och naturvård 
tenderar att närma sig det närings- eller turistpolitiska fältet, men att närmandet möjligen 
försenas av att intressekonflikter tonas ned snarare än uppmärksammas och hanteras. När det 
gäller miljö är det ofta de s.k. landskapsmålen som tenderar att komma i konflikt med den 
turistiska utvecklingen, dels för att de är otydliga och kan vara svåra att uttolka i den konkreta 
situationen, dels för att de i en formell prövning inte är möjliga att använda. En annan 
målkonflikt som kan uppträda lokalt mellan olika nyttjandeformer där rekreationspolitikens 
mål kan stå i kontrast till turismens önskemål om att bedriva näringsverksamhet i sådana 
områden. Naturvårdspolitiken står på ett liknande sätt emot kommersialiseringen genom sin 
motvilja till avgifter för tillträde till naturområden. Avsnittet pekar också på en del lösningar 
på den problematik som föreligger, inte minst genom ökad samverkan mellan vårdande 
myndigheter, planeringsinstanser och turismutvecklingens aktörer.  
 
I den följande delen om kulturturism på nationell nivå ges först en kort bakgrund till 
framväxten av kulturen som politikområde. De nationella kulturpolitiska målen presenteras 
inkluderande bland annat delaktighet för alla, förnyelse, kulturell mångfald, bevarande, 
brukande samt ambitionen att motverka negativa verkningar av kommersialisering. En 
diskussion förs om huruvida svensk kulturpolitik har anpassat sig till den framväxande 
konsumtionsstyrda globala ekonomin. När skilda områden som näringsliv, turism och politik 
har närmat sig varandra efterfrågar författaren en tydligare formell samverkan på nationell 
nivå. Att man kommit längre på regional och lokal nivå förklaras delvis med en nationell 
ideologisk konfliktlinje mellan kommersiellt och icke-kommersiellt. Den framväxande 
kulturturismen riskerar hamna vid sidan om den etablerade kulturpolitiken, även om man 
under senare tid har kunnat se flera positiva tecken till närmanden.  
 
Det tredje politikområdet är näringspolitiken, och i synnerhet turistpolitikens förhållningssätt 
till de båda ovanstående politikområdena. Denna koppling kommer oftast till uttryck som 
ambitioner om hållbarhet i en politik som ytterst är tillväxtorienterad. Medvetenheten om 
naturens och kulturens betydelse för turismen är väl utvecklad men sällan problematiserad. 
Sannolikt ligger det i sakens natur att den politik som syftar till ekonomisk utveckling i fokus 
pekar på möjligheter snarare än problem; den belyser egentligen varken de legala hinder som 
kan sätta upp hinder för turistnäringens utveckling eller den risk som kan finnas förknippad 
med turistisk utveckling i känsliga miljöer. Vid sidan av den allt starkare tillväxtorienteringen 
uppmärksammas regionaliseringen som en viktig tendens inom näringspolitiken. Den innebär 
att regionala utgångspunkter tydligare skall forma åtgärderna inom området, vilket gör att 
konflikter tenderar att dyka upp på lokal och regional nivå även om de är konsekvensen av 
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nationell politik och lagstiftning. Distansen mellan det konkreta problemet och dess politiska 
lösning riskerar därför att framstå som lång. 
 
Efter att ha avhandlat natur- och kulturturism på nationell nivå ges några exempel från det 
regionala arbetet med tillväxt- och utvecklingsprogram. De fyra pilotregioner som ingår i 
regeringens uppdrag behandlas utifrån sina respektive regionala strategier. I de fyra 
regionerna Kalmar, Värmland, Jämtland och Skåne ser organisation och planering delvis olika 
ut fördelat över både Länsstyrelse och regionförbund. Sammantaget skrivs det väldigt lite om 
målkonflikter i utvecklings- och tillväxtprogram. Detta förklarar författarna med att 
programmen främst ska ses som underlag för samverkan. Programmen kritiseras för att vara 
inkonsekventa och undvika problematisering. Skrivelser som exempelvis pekar på å ena sidan 
hållbar utveckling och å andra sidan utvidgning av regionens verkstadsindustri visar att det 
finns målkonflikter som dock inte dyker upp i programmen utan först när planerna skall 
realiseras. En ökad nationell samordning tycks välkomnas på regional nivå eftersom den 
förbättrar regionernas samverkan och underlättar sektorsvisa kontakter.  
 
I rapportens avslutande diskussion dras bland annat slutsatsen att det finns flera orsaker till att 
det kan uppstå målkonflikter mellan natur, kultur och turism. En stor del av förklaringen till 
detta ligger i de olika politikområdenas delvis olika perspektiv och intressen. Vidare finns ett 
tydligt glapp mellan nationell och lokal/regional nivå vad gäller synen på brukande kontra 
bevarande. Många målkonflikter borde kunna förutses men aktualiseras först i ett sent skede, 
något som förbättrad dialog och samverkan torde kunna motverka. Det konstateras vara 
anmärkningsvärt att man vet så lite idag om vilket genomslag regionala tillväxtprogram 
verkligen har. Avslutningsvis slås det fast att man på flera håll kan se positiva tendenser till 
närmanden såväl mellan regioner som mellan olika politikområden. En fortsatt utveckling i 
samma riktning talar för en fortsatt turismutveckling, som kommer att kunna skapa hållbar 
tillväxt i många delar av landet. 
 
I den första fallstudien, Världsarv och turismutveckling, diskuteras utmaningen att balansera 
nyttjande och bevarande i de svenska världsarven. Laponia tjänar som exempel med 
diskussioner utifrån olika aktörers perspektiv, planering, förvaltning, företagande och 
områdets hållbarhet. Författarna konstaterar att det inte bara krävs en lokalt förankrad, utan 
även en lokalt anpassad, turismutveckling för att kunna uppnå en hållbar världsarvsdestination 
som skapar långsiktig tillväxt.  
 
Den andra fallstudien behandlar presumtiva mål- och medelskonflikter mellan natur- och 
kulturintressen i den svenska skärgården. Natur- och kulturturism kopplas i fallstudien till 
Sandells ekostrategiska begreppsram. Olika aktörer i det turistiska systemet konstateras ha 
olika intressen varför konflikter lätt uppstår. En av huvudlinjerna bland målkonflikterna sägs 
vara att man på lokal nivå utgår från ett nyttjandeperspektiv, medan man på nationell nivå 
utgår från ett bevarandeperspektiv. I skärgården kan en sådan målkonflikt exempelvis röra 
strandskyddsfrågan. 
 
I den tredje fallstudien belyses risker och möjligheter med det växande antalet turistiska 
evenemang. Positiva och negativa effekter diskuteras utifrån ekonomi, kultur och miljö. Som 
exempel tjänar Jokkmokks vintermarknad som ställer många frågor om tillväxt och hållbarhet 
på sin spets. Fallstudien avslutas med ett antal konkreta punkter som ska kunna bidra till en 
framgångsrik och hållbar utveckling av turismevenemang.  
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Den fjärde fallstudien behandlar biosfärområden i Sverige utifrån Torneträsk och 
Kristianstads Vattenrike. Som biosfärområden strävar båda dessa områden mot att uppfylla en 
bevarandefunktion (bl.a. biologisk mångfald), en utvecklingsfunktion (ekonomisk och social 
hållbarhet samt turism) samt en logistikfunktion (bl.a. forskning, övervakning och 
informationsspridning). Framgångar och motgångar i respektive område förklaras bland annat 
utifrån graden av lokalt engagemang, finansiering och planering. 
 
Den femte och avslutande fallstudien avhandlar Fulufjällets nationalpark. Efter en historisk 
tillbakablick beskrivs hur spänningen mellan bevarande och exploatering hanterats bland 
annat genom en zoneringsstrategi. Fallstudien behandlar vidare de lokala entreprenörernas 
förhållande till nationalparken. Det kommersiella intresset i området har ökat sedan parkens 
inrättades men i dagsläget finns ingen bred målkonflikt mellan exploaterande och bevarande i 
fulufjällsområdet. Trots flera olika aktörer med delvis olika mål konstateras Fulufjällets 
nationalpark kunna tjäna som ett gott exempel på hur man genom planering och lokal 
förankring kan klara balansgången mellan nyttjande och bevarande. 
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Inledning 
 
 

Uppdraget 
 
Regeringen gav i juni 2004 tretton statliga myndigheter och fyra pilotregioner (Jämtland, 
Kalmar, Skåne och Värmland) i uppdrag att ta fram förslag till metoder som stärker arbetet 
med de regionala utvecklingsprogrammen (RUP). Denna process koordineras av NUTEK och 
hela uppdraget redovisas till Näringsdepartementet under andra halvan av 2005. Uppdraget 
ligger inom regeringens uttalade ambition är att utveckla en sammanhållen politik för regional 
utveckling där varje region är tänkt att optimalt kunna använda och dra nytta av sina unika 
förutsättningar. 
 
Inom uppdraget finns ett tiotal arbetsgrupper som arbetar med olika strategiska områden som 
pekats ut av regeringen. En av dessa arbetsgrupper är Kultur, kulturarv och turism samt 
naturupplevelser som utvecklingsfaktorer. Det är av denna arbetsgrupp som ETOUR erhållit 
uppdraget att studera målkonflikter mellan natur, kultur och turism. Projektet ska bidra till 
metodutvecklingsarbetet i uppdraget med regionala utvecklingsprogram genom att kartlägga 
eventuella målkonflikter i tillämpningen i natur- kultur- och turismsektorernas måluppfyllelse. 
Uppdragsgivare är Naturvårdsverket, NUTEK, Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och 
Turistdelegationen. 
 
För rapportens innehåll svarar Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet i 
Östersund. På ETOUR har ett tiotal forskare jobbat i projektet. Dessutom har ett par externa 
forskare och ett antal studenter anlitats för delar av innehållet. 
 
 

Rapportens syfte 
 
Som ett led i ambitionen att få till ett hållbart regionalt utvecklingsarbete syftar denna rapport 
till att klargöra varför målkonflikter mellan natur-, kultur- och turismsektorerna kan uppstå. 
Detta sker genom en diskussion kring politikområden, utvecklingsstrategier, regelsystem och 
planering som berör natur- och kulturturism på nationell och regional nivå. Särskild 
uppmärksamhet ägnas regionala utvecklingsplaner i de fyra pilotregionerna. I de fem 
avslutande fallstudierna visas på platser och sammanhang där man på olika sätt jobbar med 
samverkan och hållbart regionalt utvecklingsarbete.  
 
 

Rapportens disposition 
 
Utöver en inledande sammanfattning är rapporten indelad i två delar, en första del om svensk 
natur- och kulturturism i allmänhet och en andra del med fallstudier. 
 
Rapportens första del börjar med en inledning med korta presentationer av uppdraget, 
projektet och rapporten. Därefter behandlas svensk natur- respektive kulturturism på nationell 
nivå mer ingående utifrån politikområdena miljö (natur), kultur samt näring. Därefter kommer 
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en presentation av regional planering av natur- och kulturturism i de fyra pilotregionerna. 
Rapportens första del avslutas med diskussion och slutsatser. Referenser använda i den första 
delen finns sammanställda sist i del 1.  
 
I rapportens andra del följer avslutningsvis fem svenska fallstudier som på olika sätt 
exemplifierar målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. 
Referenser använda i de olika fallstudierna anges sist i respektive fallstudie.  
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Natur- och kulturturism som potential och problemområde 
 
I Sverige, liksom i många andra delar av världen, går vi mot en tid där allt färre ska försörja 
allt fler. Detta förutsätter tillväxt, och inte sällan nämns turism och besöksnäring som en väg 
att öka ett områdes attraktionskraft och skapa regional tillväxt. Det som ska ge näring till 
denna tillväxt utgörs till stor del av hur vi i det turistiska sammanhanget lyckas förädla 
upplevelsen av landets natur- och kulturresurser.1
 
Natur- och kulturgivna förutsättningar utgör viktiga fundament för en plats eller en regions 
attraktionskraft och betydelse som resmål. Natur- och kulturresurser är viktiga för 
turistnäringen samtidigt som de i olika avseenden är resurser bortom näringens kontroll. Ett 
delvis förändrat tänkande kring förvaltningen av natur- och kultur skapar nya möjligheter för 
turistnäringen att utvecklas baserad på natur- och kulturupplevelser. Det innebär också nya 
möjligheter att arbeta med upplevelsevärden i planering, förvaltning och kommunikation av 
natur och kultur.  
 

 
 
 Figur 1. Möjlig målkonflikt mellan turskidåkare och skoteråkare. 
 
I vissa fall kan den kommersiella turismen utgöra en förutsättning för ett aktivt bevarande av 
natur och kultur. Samtidigt lär oss exempel från historien och omvärlden att en felaktigt 
utvecklad turism även kan leda till negativa effekter såväl ekonomiskt och miljömässigt som 
sociokulturellt. Flera olika aktörer med delvis olika intressen gör att det kan uppstå 
målkonflikter kopplat till utvecklingen av natur- och kulturturism (figur 1). Möjligheter och 
risker tillsammans med en närmare koppling mellan å ena sidan förvaltningen av natur- och 
kulturresurser, och å andra sidan turistnäringen skapar ett fortsatt stort behov av 
kunskapsuppbyggnad. 
 

                                                 
1 Denna rapport diskuterar i huvudsak turism sprungen ur den svenska kulturmiljön, även om begreppet 
”kulturturism” inkluderar även kulturaktiviteter och kulturverksamheter såsom teater, musik eller Jokkmokks 
vintermarknad beskriven i fallstudie C. 
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Det turistiska systemets komplexitet 
 
Det finns ett uppenbart behov av att kunna ge en tydligare bild av natur- och kulturturismens 
målkonflikter i ett större sammanhang. Utifrån nationella och internationella erfarenheter kan 
natur och kultur sättas i relation till ett turistiskt system enligt nedanstående figur (figur 2). 
Figuren ger en bredare och tydligare bild av;  

• turismens relationer och potentiella målkonflikter 
• turismens positiva och negativa effekter 
• turismens förutsättningar för hållbar produktion och konsumtion 

 

 
 

Turistisk efterfrågan 

Destinationens 
karakteristika 

Turistens 
karakteristika  Utbud Naturmiljö Socialt 

Turist-
destinationen

Kulturmiljö Kulturellt 
Social struktur Ekonomiskt 

Ekonomisk struktur 

Turismens effekter 

Ekonomiska effekter Sociala effekter Fysiska effekter 
   

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 
Inkomst Säsongs- Kontakter Konflikter Medvetenhet Erosion 

Buller Sysselsättning variationer Service Kommersialisering Skydd 
  

Ramfaktorer – lagstiftning, resurser, politiska system, strategier, planering etc. 

 Figur 2. En principskiss över det turistiska systemet. Bearbetad och modifierad 
efter Mathieson och Wall (1982:15). 

 
Enkelt uttryckt kan turistiskt utbud och turistisk efterfrågan mötas genom turismen. Det 
fysiska mötet sker ofta på en turistdestination. Hur väl matchningen mellan destinationens 
utbud och turistens efterfrågan fungerar avgör turismens bidrag till, och effekter på, 
destinationen. Ett områdes attraktionskraft bestäms till stora delar av dess karakteristika, 
såsom natur- och kulturresurser. Den turistiska produkten kan vara mer eller mindre beroende 
av dessa karakteristika, men i de allra flesta fall har dessa grundläggande förutsättningar stor 
betydelse för vad som är möjligt och inte möjligt att åstadkomma för turistnäringen. Hur 
turisten, eller besökaren, och de företag som utgör turistnäringen, beter sig avgör turismens 
effekter på destinationen.  
 
All turism får konsekvenser som vanligen brukar delas upp i ekonomiska, fysiska och sociala 
effekter av positiv och negativ karaktär. Många gånger är det just dessa presumtiva eller 
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faktiska effekter som skapar de konflikter som turismen orsakar. Ibland är riskerna uppenbara 
och lätta att bestämma, ibland svåridentifierbara eller svåra att värdera. Hur olika intressenter 
uppfattar situationen och interagerar avgör till stora delar konfliktens allvar. Självfallet finns 
effekterna där oavsett om motstående intressen skapar konflikt kring dessa, eller inte. Flera av 
turismens effekter, som exempelvis ökad kommersialisering, kan ses som antingen positiv 
eller negativ beroende på vem betraktaren är.  
 
En stor utmaning för ett hållbart utvecklingsarbete ligger i att kontrollera och reglera 
turismens effekter. Här kommer en rad ramvillkor såsom lagstiftning och annan reglering, 
planering och institutionella förutsättningar in. Beroende av frågornas komplexitet kan de 
vara svåra eller enkla att reda ut med hjälp av dessa instrument. Olika effekter kan naturligtvis 
också föranleda förändringar, eller tvinga fram sådana, vilket därmed förändrar 
förutsättningarna för turismen, både som företeelse och som näring. Dessa förändringar kan 
vara både positiva och negativa och påverkar inte nödvändigtvis alla företag lika, vilket kan 
försvåra även de mest välmenta försök att förenkla tillvaron för näringsidkare. 
 
Ovanstående figur illustrerar att en vidare förståelse av turismen som samhällsfenomen och 
turistnäringens förutsättningar är viktigt i en diskussion kring möjligheterna att säkerställa en 
hållbar och samtidigt stärkt utveckling av den svenska natur- och kulturturismen.  
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Politiska målkonflikter kring natur- och kulturturism 
 
I de följande avsnitten behandlas de politikområden som närmast berör frågorna kring natur, 
kultur, och turism. Avsnitten om miljövårds-, kultur- och näringspolitik beskriver kort 
innehållet i de respektive politikområde samt hur områdena relaterar till varandra. En del 
uppenbara målkonflikter lyfts fram men också en del resonemang om vad som skulle kunna 
förändra situationen. I en diskussion om turismens potential, inte bara som skapare av tillväxt 
och sysselsättning, utan också som en möjlighet för hållbart tillgängliggörande av natur- och 
kulturmiljöer och kulturyttringar av olika slag är en ömsesidig förståelse kring dessa 
konflikter och de begränsningar de sätter upp nödvändig. Som vissa observationer kommer att 
visa finns tendenser till omprövning av relationerna mellan och inom de olika områdena.  
 
 

Det miljövårdspolitiska perspektivet 
 
På ett allmänt plan pekar figuren över det turistiska systemet (figur 2) på den ofrånkomliga 
målkonflikten mellan naturturism och miljövård: den fysiska miljöns kvaliteter hör till 
turismens förutsättningar samtidigt som turismen på olika sätt påverkar och förändrar dessa. 
Mellan bevarande och nyttjande finns en inbyggd konflikt. Hur denna ser ut och uppfattas 
beror av en mängd faktorer som i sin tur påverkar hur målkonflikter hanteras. Figuren pekar 
dessutom indirekt på ett problem för samspelet mellan turism och miljövård. Vilka 
miljöproblem som hänförs till turismen beror av hur det turistiska systemet avgränsas. 
Transportsystemens miljöeffekter i form av utsläpp till luft, buller, konsumtion av ändliga 
resurser osv. kan antingen bokföras på turismen eller i transportsektorn. Fokus när det gäller 
miljöanpassning av turism och de stora förhoppningar som naturvården förefaller knyta till 
ekoturism kopplas vanligen till överväganden om miljöpåverkan och miljökvalitet på 
destinationen. Häri ligger ekoturismens paradox: en hög grad av miljöansvar och 
miljömedvetenhet i uppträdande och åtgärder på destinationen svarar inte självklart mot 
resurseffektiva och miljövänliga transporter till destinationen. 
 
Miljövårdspolitiken i allmänhet och därmed också naturvården har genom de av Riksdagen 
antagna 15 miljökvalitetsmålen fått en formulering i måltermer på det nationella politiska och 
övergripande retoriska planet. Miljömålen2 formulerar i allmänna termer mål både för 
miljösektorer som luft, vatten osv. och för olika landskapstyper. Det är framförallt inom 
”landskapsmålen” som tydliga målkonflikter med turismen – särskilt på destinationsnivå – 
gör sig gällande. Som uttryck för miljöpolitiska ambitioner och som underlag för t.ex. dialog 
med näringar kan miljömålen fylla en funktion. Om de emellertid skall ”tillämpas” i 
tillståndsprövning uppstår två problem. Dels är målen och delmålen allmänt formulerade och 
därmed svåra att uttyda och omtolka till enskilda fall och verksamheter. Dels är det i många 
fall av formell prövning inte möjligt att använda dem.3 Oklarhet tycks emellertid råda på 

                                                 
2 I dagligt tal och i många publikationer betecknas miljökvalitetsmålen med den enklare termen ”miljömål”. För 
närvarande är de 15 och med totalt 72 delmål under sig men eventuellt i framtiden 16 och med ca 80 delmål 
totalt om ett ”biologisk mångfaldsmål” tillkommer. 
3 Dels är målen inte tillräckligt operationaliserade dels är det vid prövning t.ex. enligt plan- och bygglagen inte 
möjligt att använda prövningsgrunder som inte explicit nämns. Miljömålen skulle i vissa fall möjligen kunna 
åberopas som ett uttryck för ”allmänna intressen” men att t.ex. med hänvisning till målet ”storslagna fjäll” avslå 
ett bygglov är inte möjligt. (Emmelin & Lerman 2004). 
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denna punkt. Bland annat hävdar den ansvariga myndigheten, Miljömålsrådet, att kommuner 
använder målen i tillståndsprövning (Emmelin & Lerman 2004)  
 
Ambitioner rörande miljökvalitet som speciellt kan komma att skapa målkonflikter med 
turism är t.ex. för fjällen naturvårdens önskemål om att begränsa buller från flyg och 
snöskoter och att också skapa bullerfria områden i skärgårdarna. Strandskyddet hör också till 
de uppenbara konfliktområdena såväl i kust- skärgårdsområden som längs inlandsvatten.  
 
Kommunal fysisk planering kan vara en viktig arena för samverkan runt turismutveckling. 
Dels därför att detaljplanering och bygglov kan sätta helt konkreta premisser för vilken 
utveckling som främjas eller hindras. Dels därför att arbetet med kommunal översiktsplan 
enligt plan- och bygglagens intentioner skall vara ett instrument för samråd och samverkan 
som leder till att intentionerna för den långsiktiga markanvändningen görs tydliga. 
Kommunerna har dessutom både enligt plan- och miljölagstiftningen en roll som gör dem till 
aktörer i en målkonflikt mellan rekreationspolitikens mål att göra natur tillgänglig och 
turismen som näringsverksamhet. Kommunerna kan använda naturreservat som ett sätt att 
säkerställa värdefull natur för rekreation men också för turism. 
 
 

Miljöbalken och Natura 2000 
 
Instrumenten för att hantera konflikter mellan bevarande och brukande finns framförallt i 
Miljöbalken i form av olika typer av fredade områden men också i krav på hänsyn, på 
kunskapsunderlag i form av miljökonsekvensbedömning mm. För all anläggningsberoende 
turism är också Plan- och bygglagens bestämmelser om fysiska planer och bygglov 
betydelsefulla. Därutöver finns en mängd sektorslagar och regelverk för den fysiska miljön 
som reglerar infrastruktur, fornminnesvård och kulturarv, jakt- och fiske, skogs- och jordbruk 
osv. som alla mer eller mindre kan påverka utformning och villkor för naturturismen. 
 
Det bör observeras att turismen som näring är underlagt miljöbalkens allmänna krav på 
miljöhänsyn samt ett ”kunskapsansvar”. Det går t.ex. inte vid hantering av kemikalier för en 
näringsidkare att hävda okunnighet som ursäkt för miljöskador. För småföretagare kan krav 
på kunskap och information, liksom på tillstånd och anmälningar, vara problematiska bland 
annat på grund av den högst varierande kvalitén på rådgivning som går att få. Detta kan för 
övrigt gälla i relation till såväl miljöbalken och plan- och bygglagen som diverse annan 
sektors- eller speciallagstiftning.4 En ökning av produktansvar och andra former av strikt 
ansvar kan här komma att ställa till problem som turistnäringen har anledning att se närmare 
på. 
 
De areella skyddsinstrumenten, i praktiken främst nationalpark och naturreservat, kan 
användas inte bara för bevarande för vetenskapliga eller andra strikta bevarandeintressen utan 
också för att säkerställa tillgång till värdefull natur för det rörliga friluftslivet. Sverige har för 
närvarande 28 nationalparker och ca 2500 naturreservat. Någon säker uppgift om hur stor 
andel av naturreservaten som avsatts på grund av ”sociala motiv” tycks inte finnas.  
 

                                                 
4 Hantering och tillagning av matvaror, avfallshantering mm befinner sig till exempel för många naturturistiska 
aktiviteter sannolikt i en gråzon till det formellt korrekta (Emmelin 1997). 
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Allemansrätten medför att det som betecknas som ”turismens paradox” dvs. att turisten 
betalar för att äta, bo, transporteras osv. men inte för användningen av naturen och därmed 
alltså inte för resursen som skapar naturupplevelse, i Sverige blir speciellt tydligt uttalad. Den 
offentliga naturvårdspolitiken har här entydigt varit att inträde till naturen eller andra former 
av avgifter på naturanvändning inte är önskvärda. Avgifter skall strikt hänföra sig till olika 
former av service som parkering, guidning, uthyrning av utrustning. Allemansrätten medför 
att reservatsinstrumentet ibland används för att få kontroll över besökares aktiviteter t.ex. för 
att reglera eldning och tältning, för att kanalisera besökare bort från särskilt känsliga områden 
men därmed också för att ge besökare service i form av leder och spångar, fågeltorn, 
iordningställda platser för eldande och tältande osv. 
 
Ett speciellt skydd har de områden som ingår i EU-nätverket ”Natura 2000”. I huvudsak 
består de svenska områden som ingår i nätverket av existerande nationalparker och reservat. 
Skyddet av dessa områden är emellertid speciellt i två avseenden. För det första skiljer det sig 
genom skyddets styrka. Beslut om ingrepp är flyttade till den nationella nivån och till EU och 
genom kraven på ett utförligt och allsidigt beslutsunderlag. För det andra behöver skyddet inte 
nödvändigtvis begränsas till själva det utpekade området. Ingrepp i ett Natura 2000-områdes 
närhet som påverkar skyddet kan regleras. Till exempel kan anläggningar utanför ett Natura 
2000-område som medför ökade störningar inom området hindras eller begränsas; utbyggnad 
av en marina som medför ökad trafik genom ett fredat skärgårdsavsnitt är ett sådant exempel. 
Systemet medför en för naturvården viktig funktionell syn på landskapet men gör det 
samtidigt svårare för motstående intressen att förutse effekterna av ett reservat. (Emmelin & 
Lerman 2004). Problemet understryker vikten av samråd mellan naturvård, kommunal 
planering och turismutveckling. 
 
 

Målkonflikter mellan turism och miljövård 
 
Målkonflikter mellan turism och naturvård uppstår alltså i sin allmänna form genom 
konflikter runt utnyttjande av naturen och naturresurserna. Andra aktörer i landskapet kan på 
ett avgörande sätt sätta premisserna: skogsbruk och gruvnäring öppna områden genom att 
skapa infrastruktur men samtidigt göra dem ointressanta för vissa typer av turism. En fråga av 
stort intresse för fjällen är idag i vilken grad anläggningsturismen faktiskt är en förutsättning 
för den småskaliga naturturismen genom att skapa infrastruktur, locka besökare och också 
tillhandahålla en del av kundunderlaget. 
 
Målkonflikter i landskapet uppstår inte bara mellan olika markanvändning utan också inom 
ramen för en viss kategori: inom naturturism och friluftsliv finns målkonflikter inom 
aktiviteter som vandring, skidåkning osv. i form av trängsel, mellan aktiviteter t.ex. i form av 
störning från motoriserade aktiviteter på icke-motoriserade där upplevelse av tystnad är ett 
mål. En tydlig målkonflikt finns inom friluftsliv och naturvård mellan rekreationspolitiken 
som en välfärdspolitik och turismen som en näringspolitik. 
 
Resonemangen pekar på det självklara faktum att varken naturvård, turism, miljö eller andra 
begrepp som används för allmänna resonemang är entydiga. Målkonflikter uppstår såväl inom 
som mellan sektorer. Betydande konflikter – och insatser av forskning, planering och 
förvaltning – hänger samman med olika fritidsaktiviteters utnyttjande av landskapet 
(Emmelin, Fredman & Sandell 2005). Grundläggande för många aktiviteter och naturtyper är 
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t.ex. motsättningen mellan motoriserad och icke motoriserad verksamhet; snöskoter kontra 
turskidåkning, motorbåtsbuller i skärgårdsområden osv. 
 
Målkonflikter uppstår emellertid inte på något enkelt och entydigt sätt enbart runt naturens 
konkreta, vetenskapligt studerbara eller ens direkt upplevda egenskaper. Målkonflikter har 
också tydliga semantiska och ideologiska dimensioner. Vad som är legitima ingrepp eller 
acceptabla aktiviteter beror till exempel på hur ett landskap uppfattas. Samma fjällområde kan 
ses som en ”vildmark” eller ett samiskt kulturlandskap. En stor del av svensk naturturism äger 
rum i kulturlandskap vars egenskaper är beroende av vilka åtgärder som skogs- och 
jordbrukspolitiken tillåter och möjliggör. Företrädare för naturvård och turism har olika 
ideologiskt betingade utgångspunkter för ståndpunkter och åtgärdsförslag. Svensk naturvård 
har t.ex. präglats vad man hårddraget kan beteckna som en kluven syn på friluftsliv där 
individers rekreation i natur uppfattats som grundläggande positivt medan samma aktivitet 
bedriven som turism uppfattats som mer eller mindre illegitim kommersialisering (Emmelin 
1997).  
 
På policyplanet sker för närvarande en tydlig omsvängning betingad både av att turismen 
framhålls som väsentlig glesbygdsnäring och önskan om naturturism som stöd för 
naturvården. Denna omsvängning finns på det politiska planet kodifierad i ”En samlad 
naturvårdspolitik” (Regeringens skrivelse 2001/02:173). I praktiken har den fått ett tydligt 
uttryck i arbetet med att planera och förvalta Fulufjällets nationalpark (Fredman et al 2005, se 
även fallstudien om Fulufjället sist i denna rapport). Satsningar på nationalparker med stort 
inslag av skötselberoende kulturlandskap t.ex. Söderåsen, Stenshuvud eller Höga kusten och 
på Världsarv som Ölands Alvar och många naturreservat skall ses inte bara i perspektivet att 
bevara representativa landskap utan också som säkerställande av värdefull natur för friluftsliv 
och – efterhand också tydligt uttalat – för turism. 
 
Synen på reservatsinstrumentet är ett gott exempel på den semantiska och ideologiska 
komponenten i målkonflikter. Många av de senaste decenniernas konflikter runt 
nationalparker och naturreservat handlar i lika hög grad om skillnader i natursyn, om 
periferins misstro mot centrum, om önskemål om lokalt självbestämmande, rädsla för centralt 
beslutade förbud och ingrepp osv. som om förslagens faktiska och konkreta innebörd och 
innehåll (se t.ex. Sandell 2000 & 2001). 
 
En viktig fråga som berörts ovan gäller samspelet mellan miljöanpassning på destinationen 
och transportsystemets miljöeffekter. Den mest meningsfulla definitionen av ”hållbar turism” 
innebär att alla miljöbelastningar inräknas och balanseras mot alla samhällsvinster i form av 
rekreation, samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt utbyte, vinster i regional utveckling 
osv. Ett sådant synsätt innebär två saker för turismutveckling. Dels innebär det att väl 
utformad och koncentrerad anläggningsturism kan vara allsidigt hållbar bl.a. genom att ge 
möjligheter till miljö- och energieffektiva lösningar och genom möjlighet till 
transporteffektivitet. Turismens skala i sig är alltså inte den enda faktor som avgör hållbarhet. 
Dels innebär det att ansträngningar att hålla långväga besökare kvar inom en begränsad region 
kan vara viktiga för hållbar turism. Ett ökat samhälleligt utbyte kan uppnås med samma eller 
obetydligt ökade belastningar från transporter. Detta synsätt understryker vikten av regional 
samverkan runt destinationsutveckling liksom av samverkan mellan olika typer av aktörer i 
turismutveckling. Formerna för ett sådant samspel är för närvarande i många regioner oklara, 
speciellt där näringsutveckling inklusive turism ligger på samverkansorgan av olika slag 
medan planerings- och miljöfrågorna som restriktioner hanteras av länsstyrelserna. 
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Värdet av information för att kanalisera turismen så att konflikter minskas är väl etablerad 
både i praktik och forskning (Emmelin et al 2005). Internationella erfarenheter av 
naturinformation av kvalificerat slag pekar dessutom på att ”visitor centres” kan utgöra 
viktiga ingredienser i en destination baserad på naturresurser. Det svenska konceptet 
”naturum” har sannolikt en potential att utvecklas som samarbetsarena för turism och 
naturvård. Hornborgasjön är kanske det tydligaste exemplet på en sådan möjlighet. 
 
 

Sammanfattade slutsatser gällande turism och miljövård 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att närmande mellan turism, särskilt i form av naturturism 
och ekoturism, och miljövård på flera sätt sker på det övergripande policyplanet. Detta gäller 
såväl inom naturvårdspolitiken nationellt som till exempel i arbetet med regional utveckling. 
Vad som mera konkret kommer ut av detta är för närvarande svårare att förutse. Dels finns ett 
antal konkreta eller ideologiska konfliktområden dels är erfarenheterna hittills av miljöhänsyn 
i det mera konkreta arbetet med till exempel strukturfondsprojekt inte entydig. På den ena 
sidan förs positiva erfarenheter fram, dock främst på programnivå. På den andra sidan visar 
stickprovsundersökningar på mycket begränsat genomslag i det faktiska arbetet med 
projektfinansiering (Nilsson & Emmelin 2004).  
 
Man kan från allmänna erfarenheter av svensk planering och miljövård våga resa hypotesen 
att konsensusanda och ovilja att tydligt artikulera intressekonflikter kan förhindra och försena 
ett reellt närmande mellan naturvård och turism. Sandells (2002, 2001) undersökningar av de 
senaste årens ”reservatsdilemman” förefaller stödja en sådan hypotes. De positiva 
erfarenheterna av arbetet med Fulufjällets nationalpark pekar på att erkännande och konkret 
hantering av målkonflikter å andra sidan kan leda till positiva resultat (Fredman et al. 2005). 
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Med kulturpolitiska utgångspunkter 
 
Kulturpolitik omfattar frågor om teater, dans och musik; bibliotek, litteratur, läsande och 
språket; bildkonst; arkitektur, form och design; film; konstnärernas villkor; arkiv; kulturmiljö; 
museer och utställningar; trossamfund; forskning inom kulturområdet samt 
konstområdesövergripande verksamhet (Regeringens proposition 2005/06:1). 
 
Trots att det är ett av de yngsta politiska sakområdena, som organiserades i inledningen av 
1970-talet, har det inte genomgått några större förändringar utan tvärtom visat upp en 
betydande kontinuitet kring innehåll, avgränsningar och grundläggande målsättningar fram till 
dags dato. I linje med övriga politiska sakområden är den nationella kulturpolitiken 
organiserad som en sektor och sorterar under Kultur- och utbildningsdepartementet på 
regeringsnivå. Den statliga förvaltningsmyndighet som skall förverkliga de nationella 
kulturpolitiska målen utgörs av Statens Kulturråd, som fördelar statligt stöd inom 
kulturområdet. Inom kulturmiljöområdet är Riksantikvarieämbetet ansvarsmyndighet, inom 
filmen Svenska filminstitutet och inom arkivområdet Riksarkivet. 
 
Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik. Målen är att värna 
yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den; att verka för att alla 
får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande; att 
främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar; att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft i samhället; att främja bildningssträvandena samt att främja 
internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. 
 

 
 
 Figur 3. Turismen lämnar spår vid Ale stenar. Foto: Bass Nilsson. 
 
Det sakpolitiska området turism sorterar under Näringsdepartementet och har 
Turistdelegationen som ansvarig myndighet. Vid sidan av Turistdelegationen finns även 
Turistrådet, som är ett partnerskapsbolag mellan staten och turistnäringen. Turistdelegationen 
och Turistrådet samarbetar också med näringsorganisationerna RTS och Nätverket Svensk 
Turism. Ytterligare en stor aktör värd att nämna är Svenska Turistföreningen.  
 
Den svenska politiken för turism har som mål att främja både den inhemska turismen inom 
Sverige, och den internationella turismen till Sverige. Definitionen av vem som är turist följer 
WTO: s rekommendationer och avser: människors aktiviteter när de reser till och vistas på 
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platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 
syften (Turistdelegationen 1995). Definitionen kan sedan ytterligare förfinas genom att till 
exempel skilja ut dagsbesökare från de som definieras som turister och som då skulle 
övernatta minst 1 dygn.  
 
 

Positiva samband och relationer mellan kultur och turism 
 
Kultur, kulturarv och turism som samhällsfält har mycket starka berörningspunkter med 
varandra, vilket kortfattat beror på att turism, uppfattat som en social aktivitet, är ett 
karakteristiskt och centralt uttryck, ett sätt att tillägna sig kultur och kulturarv. Kultur och 
kulturarv blir därmed ett viktigt motiv för att turism skall uppstå. Turism i sin tur behöver 
förstås som ett av de centrala sätten för hur kultur och kulturarv konsumeras i västvärlden 
(Grundberg 2004).  
 
Även som politiska sakområden har kultur och turism berörningspunkter med varandra. 
Kulturpolitiken har som mål att bland annat främja internationellt kulturutbyte, möten mellan 
olika kulturer, främja kulturell mångfald och bruket av kulturarv. En naturlig strategi för att 
göra detta för politikens del vore med hjälp av turismutveckling som strategi. Ur politisk 
synvinkel är det svårt att se några avgörande målkonflikter i denna kombination av icke-
kommersiella och kommersiella mål.  
 
Vad gäller den övergripande kulturella och ekonomiska samhällsutvecklingen finns det en 
klar utvecklingstrend mot att de kultur- och näringspolitiska sakområdena tenderar att komma 
allt närmare varandra och har potential för att delvis konvergera. Det kulturella fältet 
genomgår omvandlingar, förändras och dras in i utvecklingen av en alltmer konsumtionsstyrd, 
postindustriell ekonomisk utveckling där en turism-, upphovsrätts- och upplevelseindustri 
expanderar kraftig och utvecklar en allt större betydelse. Denna utveckling hänger samman 
med utvecklingen av en alltmer konsumtionsstyrd, global ekonomi där tillväxten inte längre 
sker främst inom industriell produktion i västvärlden utan huvudsakligen inom tjänste- och 
servicesektorerna av samhället. Med denna utveckling blir kultur i växande grad en del av en 
näring, med de paradoxer det medför för en sektoriellt skarpt uppdelad kultur- och 
näringspolitik så som den ser ut i Sverige (Grundberg 2004, 2002) 
 

Tourism development is linked with the wider context of service provision and the new forms of 
cultural production. There has been an increasing convergence of economic development policy 
with cultural policy, partly in recognition of the post-modern consumer and the post-modern 
tourist, and partly, and more fundamentally, because of the economics of cultural production 
(Harvey 1990). Cultural capital, in a range of physical and symbolical forms, including shopping 
centres, culturally orientated tourist attractions and events, and entertainment centres (Britton 
1991), and in the more ethereal sense as distinctive and historic communities, is considered as 
having ”real economic value” (Zukin 1991). Thus, tourism, culture and associated leisure 
development remain at the heart of many regenerative strategies in the Western World (Bianchini 
and Parkinson 1993). 

 
Utveckling av turism på en plats, uttryckt som destinationsutveckling eller 
destinationsmarknadsföring, ingår som en del av en övergripande platsmarknadsföring. 
Platsmarknadsföring, sett som ett övergripande begrepp kan ju handla om att marknadsföra en 
plats för flera utvecklingsmål, som t ex att behålla och dra till sig nya affärsverksamheter, 
behålla och dra till sig nya invånare och att dra till sig konsumtion i form av turism. Det 
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växande behovet av att marknadsföra platser för att behålla och dra till sig både produktion 
och konsumtion skapar nya krav på regional och lokal planering och ledning. Tidigare 
åtskilda områden som närings-, turismpolitik och i förlängningen kulturpolitik tenderar att 
närma sig varandra och ha potential för att bli delar av övergripande utvecklingsstrategier 
(Kotler, et al 1993).  
 
 

Negativa samband och relationer mellan kultur och turism 
 
Till trots för de beskrivna berörningspunkterna mellan kultur och turism vad gäller 
kulturpolitiska målsättningar om bruk av kulturen och inom näringspolitik och regional 
utveckling, finns för närvarande (2005) ingen direkt formell samverkan kring några klart 
uttryckta gemensamma politiska målsättningar på departementsnivå mellan Kultur- och 
utbildningsdepartementet respektive Näringsdepartementet. Huvudintrycket är istället att på 
den högsta, nationella departements- och myndighetsnivån hålls de kultur- och 
näringspolitiska sakområdena isär och anses ha skilda innehåll och målsättningar.  
 
På regional och lokal nivå skiljer sig däremot bilden av en tydlig gränsdragning mellan ett 
kultur- och ett näringspolitiskt sakområde. På regional nivå sammankopplas ofta 
kulturpolitiken till den regionala utvecklings-, tillväxt- och näringspolitiken och kultur kan 
rentav ses som en central faktor för utveckling av en regions attraktivitet, image och turism. 
Variationerna är dock mycket stora, allt ifrån regioner som definierar kultur som en av de 
centrala resurserna för en regions tillväxt och framtida utveckling till regioner som endast 
omnämner kultur i förbigående i tillväxt- och näringspolitiska dokument och program 
(Kulturrådet 2005). På lokal, kommunal nivå flyter ofta närings- och kulturpolitik samman på 
ett pragmatiskt vis genom att till exempel kultur, fritid och turism samordnas och organiseras 
gemensamt.  
 
Det kan konstateras att det finns ett visst, inbyggt motsatsförhållande mellan de kultur- och 
näringspolitiska sakområdena, som är som tydligast på den överordnade nationella nivån. Den 
är inte direkt och öppet uttalad, men yttrar sig i att till trots för att kultur- och näringspolitik 
har så många uppenbara berörningspunkter finns det inte någon närmare formell samverkan 
mellan politikområdena. Vad är det då som gör att de politiska fälten hålls isär? 
 
En huvudsaklig ”konfliktlinje” som går mellan närings- och kulturpolitik är att närings- och 
turismpolitik syftar till en kommersiell utveckling, medan kulturpolitik ses som uttryckligt 
icke-kommersiell. Denna motsättning, som är helt ideologisk till sin karaktär, är mycket stark 
och genomsyrar det kulturpolitiska fältet i Sverige (Aronsson 2003, Grundberg 2003, 2004).   
 
Den svenska kulturpolitiken utvecklades som ett av de sista politiska sakområdena under 
inledningen av 1970-talet. Den utgick från ett kulturbegrepp som satte den institutionella 
högkulturen på ett självklart sätt i centrum och ställde denna i motsats till en kommersiell 
masskultur. Målet med politiken blev att bygga upp ett rikstäckande regionalt nät av 
kulturinstitutioner och verka för att dessa skulle göras tillgängliga för och nå alla medborgare 
i samhället. Denna politik ställdes i konflikt mot vad man såg som en kommersiellt 
producerad masskultur av låg kvalitet, som politiken skulle vara ett medel mot (Nilsson 
1999).  
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Vad gäller turism utvecklades betydande antituristiska förhållningssätt under 1970-talet. 
”Turism” blev betraktat som ett sätt och en industri för hur man exploaterade och utnyttjade 
kultur och kulturarv för ekonomisk vinnings skull (se t.ex. Myrdal 1976). Besökare till 
kulturarv skulle inte ses som turister utan istället som brukare och besökare ur ett strikt icke-
kommersiellt perspektiv (Grundberg 2004).  
 
Det hör till saken att den förda kulturpolitikens grundbegrepp och inriktning inte har 
genomgått några grundläggande förändringar sedan 1970-talet. Till trots för stora 
omvandlingar och förändringar av det kulturella fältet, vad avser för hur kultur förstås, hur 
människor tillägnar sig den, dess kommersiella potential och i vilka nya former och strukturer 
den uppträder i, bibelhåller den svenska kulturpolitiken sin inriktning mot en institutionellt 
producerad kultur och fördelningen av medel till dessa (Nilsson 1999).  
 
Oavsett om man förhåller sig positiv eller negativ till denna förda kulturpolitik kan den 
kritiseras för att ha svårigheter med att följa och fånga upp hur det kulturella fältet kraftigt 
expanderat och i själva grundbegreppet utvidgats och förändrats sedan 1970-talet. Trots de 
uppenbara berörningspunkter som alltid existerat mellan kulturarv och turism och de nya 
berörningspunkter som utvecklas mellan kultur och näringspolitik har kulturpolitiken 
svårigheter med att förhålla sig till denna utveckling. Enligt sitt tidigare kulturbegrepp är det 
istället fortfarande mer eller mindre exklusivt de kulturella institutionerna som står i centrum 
för politiken och som politiken fördelar de ekonomiska resurserna till. Konsekvensen blir att 
utvecklingen av det kulturella fältet, mot en alltmer ökande kulturell turism som ett sätt för att 
ta del av den, som uppkomsten av nya kulturindustrier, som resurs för regional utveckling och 
platsmarknadsföring med mera, sker vid sidan av den etablerade kulturpolitiken och inte 
inryms inom den.  
 
En paradox som kan noteras är att även det turismpolitiska sakområdet och 
näringsverksamheten har utvecklat en form av ömsesidig ”blindhet” för sambandet mellan 
turism och kultur, för hur kultur är ett motiv till turism. Till trots för den reella utvecklingen 
av en snabbt ökande kulturturism i Sverige har det varit svårt att övertyga företrädare och 
forskare inom turismområdet om relationen mellan turism och kultur. Även inom detta fält 
har det funnits ett synsätt på kultur som ett ickekommersiellt fält som inte har med turism som 
näring att göra (Grundberg 2003). Det kultur- och det näringspolitiska sakområdet har därmed 
haft en ömsesidigt negativ hållning till varandra som knappast gynnat vare sig utvecklingen 
av kulturpolitiken eller den relativt sett underutvecklade svenska turismnäringen.  
 
Viktiga steg tas för närvarande på myndighetsnivå till att ändå närma politikområdena till 
varandra. Ett exempel utgörs av Riksantikvarieämbetets framtagna strategiplan för 
kulturarvsturism 2005-2007. Ett annat är Kulturrådets granskning av de regionala 
tillväxtprogrammen i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska 
Filminstitutet (Kulturrådet 2005). Exempel som dessa visar på en växande medvetenhet om 
kulturen och kulturarvets förändrade roll i nya sammanhang och myndigheternas behov av att 
följa med och söka formulera en politik även för dessa framväxande utvecklingsfält.  
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Ur näringspolitisk synvinkel 
 

Näringspolitik och regional tillväxt 
 
Näringspolitiken beskrivs såsom bestående av företagsutveckling, främjande av 
entreprenörskap, innovationsutveckling, regelförenkling, konkurrensfrämjande arbete, 
turistfrämjande, samt associationsrättsliga frågor. Noteras bör att turistfrämjandet således får 
ett särskilt omnämnande när politikområdet beskrivs. Det finns också en för området ansvarig 
statlig myndighet, Turistdelegationen, som dock avvecklas i och med årsskiftet 2005/2006. 
Näringsfrämjandefrågorna inom turistpolitiken kommer fortsättningsvis att ligga på NUTEK 
(Verket för näringslivsutveckling). Dessa förhållanden kan ses som ett uttryck för en ständigt 
pågående diskussion, nämligen om turistnäringen skall betraktas som en näring bland alla 
andra, eller om den har så speciella förtecken att den kräver en särskild hantering. 
Utvecklingen på myndighetssidan indikerar måhända att utvecklingen nu går i riktning mot att 
turismen betraktas som en näring bland andra. 
 
Näringsdepartementet är den del av regeringskansliet som ansvarar för bland annat 
näringspolitiken. Till de frågor departementet har att hantera hör bl.a. arbetsliv och 
arbetsmarknad, basindustri, energipolitik, gruv- och mineralpolitik, företag med statligt 
ägande, näringslivsutveckling, transporter och kommunikationer, IT, regional 
utvecklingspolitik och turism. Näringspolitiken är således bara en del, om än en central del, 
av departementets arbetsfält. 
 
Näringspolitikens utveckling sedan den senare delen av 1990-talet och fram till idag kan 
sägas karaktäriseras av framför allt två tendenser. Den ena är den allt starkare betoningen av 
tillväxt vilket gjort att den ibland benämns tillväxtpolitik. Bakom betoningen av tillväxt ligger 
ett antagande om att tillväxt är en förutsättning för såväl välfärd som sysselsättning. Den 
andra tendensen är regionalisering och kan sägas ha inletts med lanseringen av de s.k. 
regionala tillväxtavtalen. Regionaliseringen kan tolkas både som ett uttryck för 
centralmaktens önskan att avhända sig en del av ansvaret och som ett uttryck för en stark 
tilltro till regionernas förmåga att bäst formulera de åtgärder som stimulerar tillväxt inom 
respektive område.  
 
En annan viktig aspekt av regionaliseringen, och pådrivande kraft i denna utveckling, är EU:s 
strukturfonder. Sverige, liksom många andra länder, har kommit att anamma de principer för 
utvecklingsarbete som följer strukturfondernas regelverk, inte minst har betoningen av att 
utvecklingsarbete sker i partnerskap fått stort genomslag. Denna europeiska regionalpolitik 
har ekonomisk och social sammanhållning som övergripande mål vilket innebär att också 
denna ofta blir ett slags tillväxtpolitik. Det horisontella målet om hållbarhet (ekonomisk, 
social och miljömässig) har numera blivit standard i allt utvecklingsarbete, men utvärderingar 
har visat att det ofta spelar en relativt undanskymd roll i de program och projekt som 
genomförs. Båda dessa tendenser, tillväxtorienteringen och regionaliseringen, är viktiga att 
observera och är av betydelse för diskussionen om hur näringspolitiken förhåller sig till miljö- 
och kulturpolitiken.  
 
Näringspolitikens mål är att ”främja en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning 
genom fler och växande företag”. Politiken inriktar sig på att förbättra företagens 
förutsättningar så att nya företag startas och befintliga företag kan växa. Tillväxten skall vara 
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hållbar såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt, vilket om man tolkar det bokstavligt 
innebär att näringspolitikens övergripande mål inte står i konflikt med målen inom 
exempelvis miljö- och kulturpolitiken. Att politik som syftar till tillväxt riskerar att stå i strid 
med politik som syftar till att skydda natur och miljö förefaller självklart, men har naturligtvis 
med tolkningen av hållbarhetsbegreppet såsom uttrycket för ett s k horisontellt mål i politiken 
att göra. Eventuella konflikter föreligger i första hand inte i de övergripande politiska målen 
utan finner sina uttryck i enskilda konkreta fall av exempelvis exploatering. 
 
 

Den riktade turistpolitiken och synen på natur- och kulturresurserna 
 
Det finns en nyligt utarbetad turistpolitik för Sverige, vilken formulerades i propositionen En 
politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring (Proposition 2004/05:56). Det 
övergripande målet för turistpolitiken är formulerat enligt följande: "Sverige ska ha en hög 
attraktionskraft som turistland och ha en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar 
till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet". Målsättningen rymmer de 
två perspektiv turistpolitiken sägs ta som utgångspunkt, nämligen en näringsfrämjande och en 
Sverigefrämjande del. Den förstnämnda ligger uppenbart nära den generella näringspolitiken i 
målsättning genom betonandet av hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Den senare handlar 
om bilden av Sverige utomlands och bearbetning av internationella marknader, i huvudsak ett 
ansvarsområde för Sveriges Rese- och turistråd, och lämnas här utanför redogörelsen. 
 
Turistnäringens beroende av natur- och kulturmiljöer, liksom en levande kultur, får anses 
oomtvistat. Dessa resurser utgör viktiga förutsättningar för snart sagt varje destinations 
möjligheter att locka besökare. Turistnäringen och de som främjar dess utveckling har med 
andra ord all anledning att vara uppmärksam på hur näringens utveckling påverkar dessa 
resurser. Omvänt kan man säga att turistnäringen har en stor betydelse för dessa resursers 
värde för människor. Detta genom att de skapar förutsättningar för besök och service, samt 
genom att de skapar upplevelser på basis av dessa resurser. Det är därför av intresse att se hur 
turistpolitikens näringsfrämjande del hanterar relationen till dessa resurser. 
 
När regeringen preciserar sin politik på turismområdet kommer också frågorna om turismens 
inverkan på natur- och kulturmiljöer upp. Texten i propositionen pekar också på de potentiella 
konflikter som turistnäringens utveckling i känsliga natur- och kulturmiljöer kan åstadkomma, 
konflikter i relation till areella och andra näringars anspråk på mark- och vattenresurser. Det 
talas också om att det behöver sättas upp gränser för turismens utveckling, men också om 
turismens potentiellt viktiga roll i skapandet av en hållbar utveckling (s 78). 
 
Som en utgångspunkt observerar nämnda proposition marknadens betydelse i sammanhanget. 
En av de trender som lyfts fram är marknadens krav på hållbara produkter, en efterfrågan 
turistnäringen är nödd att förhålla sig till (s 18-19). Turistdelegationen (2004) har också i en 
rapport på temat hävdat att hållbar turism handlar om att inte undergräva naturmiljö och 
lokala kulturer på vilken den bygger. Olika typer av miljöcertifieringar av turistföretag och 
turistprodukter illustrerar detta. Det bör dock inflikas att mycket av detta arbete fortfarande 
befinner sig i sin linda. 
 
Ett annat uttryck för turistpolitiken är det s.k. Framtidsprogrammet (Näringsdepartementet 
2001). Programmet har tillkommit genom ett samarbete mellan privata och offentliga 
intressenter i turistnäringen och har de senaste åren fungerat som en övergripande strategi 
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åtminstone på det politiska planet. Ett av de 24 insatsområdena (nr 16) handlar om att 
säkerställa en hållbar utveckling av svensk turism. Inriktningen skall enligt programmet vara 
att etablera ett gemensamt förhållningssätt, att utveckla produkter som är hållbara i 
förhållande till natur och kulturmiljöer, skapa förutsättningar för att säkerställa ett effektivt 
nyttjande av resurserna och satsningar på miljömärkningar. Det kan idag konstateras att det 
nog är inom det sistnämnda området som den huvudsakliga aktiviteten pågår genom olika 
typer av ekoturismmärkning av turistprodukter. Några övergripande formuleringar om 
hållbarhet innehåller inte dokumentet, vilket kan tyckas förvånande, men som nog också kan 
ses som ett uttryck för tillståndet i den svenska turistnäringen. Frågor om attraktions- och 
konkurrenskraft kommer helt enkelt före i den näringspolitiska sfären och hos turistnäringen i 
sig. 
 
Den tydligaste programsatsningen, och det instrument till vilket också vissa ekonomiska 
resurser knutits, i förlängningen av Framtidsprogrammet är det s k Innovationsprogrammet 
(Turistdelegationen 2003). Det övergripande målet är att skapa tillväxt. Det framhålls också 
inledningsvis att för att tillväxten skall vara långsiktigt hållbar måste satsningar ske på goda 
affärsmässiga grunder. Programmet har dock ett särskilt delprogram för hållbar utveckling 
och miljömärkning, hållbarhet är också ett av de horisontella målen i detta liksom så många 
andra utvecklingsprogram. En uppföljning av programmet som gjorts av 
turismforskningsinstitutet ETOUR (2005) visar också att projekt som rymts inom den 
namngivna delen av programmet har formulerade mål avseende miljö, medan de saknas i 
programmets övriga projekt. Hanteringen av begreppet hållbarhet är närmast att betrakta som 
pliktskyldig. 
 
Eftersom turismen som fenomen har många beröringspunkter med olika delar av det samhälle 
i vilket den förekommer är det föga förvånande att turistpolitiken har beröringspunkter med 
andra politikområden, däribland miljö- och kulturpolitiken. Dessa hanteras inom ramen för 
propositionen (Proposition 2004/05:56). Propositionen hänvisar till en tidigare 
regeringsskrivelse på det miljöpolitiska området där det pekas på behovet av att utveckla 
naturturism och naturvård till ömsesidig nytta (Regeringen 2001). Genom turismen kan natur- 
och kulturvärden bidra till den regionala utvecklingen. 
 
Propositionen framhåller vidare att det i både nationalparker och reservat finns goda exempel 
på lokala turistentreprenörer vars verksamhet går hand i hand med bevarandearbetet. Samma 
potential observeras i vattenområden. Det statliga ansvaret för att på statlig mark bidra till 
turistföretagens möjligheter påtalas. Också Sveaskogs regeringsuppdrag att utveckla 
naturturismen lyfts fram i sammanhanget. Samtidigt påpekas statens ansvar för att 
konfliktriskerna observeras när naturturismen ställs mot markägare, annan markanvändning 
och naturvård (s 63-65).  
 
Samma risker och en liknande potential observeras för kulturområdet. Betydelsen för 
turismen av de stora satsningar som görs såväl nationellt som regionalt och lokalt lyfts fram, 
liksom att de till stora delar är statliga. Också här observeras potentiella konflikter såsom 
olika synsätt på ”marknadsföring och tolkning av kulturella och historiska avtryck som slitage 
på landskap, byggnader och andra fysiska miljöer” (s 65-66). 
 
Här, liksom i de båda tidigare uppmärksammade politikområdena, finns uppenbarligen en 
medvetenhet om de målkonflikter som kan uppkomma. Steget mellan denna nationellt 
formulerade medvetenhet och de konkreta situationer som uppstår i de lokala och regionala 
sammanhangen där politik och utvecklingsambitioner möts kan dock förefalla långt. 
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Konflikter är lätta att föreställa sig utifrån politikområdenas olika syften, samtidigt som 
redovisningen av alla områdena indikerar att det ur varje perspektiv, såväl det natur- och 
miljövårdande, som kulturpolitiken och näringspolitikens, går att identifiera tydliga vinster 
med tätare kontakter och dialog mellan sakområdena. Om det finns låsningar på det nationella 
planet blir det sannolikt också svårt att finna lösningarna lokalt och regionalt, åtminstone i de 
fall där lagstiftning och reglering sätter hinder i vägen för ömsesidigt fördelaktiga lösningar. 
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Strategier för natur- och kulturturism på regional nivå 
 
I följande stycken presenteras en granskning av hur de fyra pilotlänen Kalmar län, Värmlands 
län, Jämtlands län samt Region Skåne behandlar målkonflikter beträffande natur, kultur och 
turism i regionala utvecklingsprogram, RUP, och regionala tillväxtprogram, RTP. I samtliga 
fall har granskningen kompletterats med samtal med berörda tjänstemän under maj och juni 
2005. Först redovisas hanterandet av målkonflikter i de granskade länen därefter presenteras 
gemensamma mönster och utmärkande skillnader.  
 
 

Kalmar län 
 
Turismen är av stor betydelse i Kalmar län och utvecklingsprogrammet präglas av en insikt i 
att naturen och kulturen är resurser för utveckling av turismen. Av de tio definierade 
utvecklingsområden som ingår i det regionala utvecklingsprogrammet uttalas vikten av 
positiva effekter för upplevelseindustrin och turismen i sex områden. Förutom att turism tas 
som återkommande exempel är upplevelseindustrin och besöksnäringen ett identifierat 
utvecklingsområde i sig. Den strategiska inriktningen för turismen kan karakteriseras som 
tillväxtorienterad med en marknadsförings- och serviceinriktning. 
 
I Kalmar län ses turismen som ett medel för det turistrelaterade näringslivets utveckling. 
Ambitionen att skapa produkter till försäljning genom att utnyttja natur och kulturvärden är 
tydlig. Till exempel är en föreslagen åtgärd att ”Utveckla Världsarvet södra Ölands 
odlingslandskap till ett varumärke” (s 37). Någon eventuell konflikt med bevarandeintressen 
nämns inte. Förpackningen och försäljningen av världsarvet förväntas ske på ett långsiktigt 
hållbart vis och inom ramen för ett miljöbaserat synsätt. 
 
Inom utvecklingsområdet ”En levande landsbygdsregion” uppmärksammas att 
planeringsarbetet är en förutsättning för långsiktigt hållbara lösningar för landsbygden och 
skärgården. Det noteras att det kan förekomma planeringskonflikter mellan riksintressen och 
regionala intressen beträffande skärgården. Problematiken, som inte utesluter målkonflikterna 
mellan natur, kultur och turism antas kunna lösas genom det lokala arbetet, exempelvis med 
kommunala översiktsplaner.  
 
Vid samtal med berörda tjänstemän bekräftas att målkonflikterna mellan natur, kultur och 
turism inte behandlats i de länsvisa diskussionerna. Dessa målkonflikter löses lokalt vartefter 
de realiseras som intressekonflikter. Ett exempel på en sådan konflikt inom länet som 
behandlats lokalt är anläggandet av en cykelväg runt Öland och bevarandeintressen för 
Borgholms slottsruin.  
 
En positiv kommentar om planeringsarbetet i sig är att det ökar dialogen mellan planeringen 
på riksnivå och den regionala planeringen. Det upplevs som positivt med en sådan ökad 
kontaktyta. Ett exempel som nämndes här är att skärgårdsregionen på Öland ibland har 
behandlats utifrån ett ”Stockholmsperspektiv” vilket överbetonat bevarandeintressen. 
 
Ytterligare en kommentar om RUPEN är att flytten av planeringsarbetet till Regionförbundet 
har skiljt planeringsarbetet från kompetensen inom Länsstyrelsen. Det har i viss utsträckning 
påverkat möjligheterna till behandlingen av de berörda målkonflikterna. 
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Region Värmland 
 
Enligt tillväxtprogrammet ses inte turismen i dagsläget som någon basnäring i Värmlands län. 
Turism ses mer som en del ingående i upplevelseindustrin vilket omfattar turism, handel, 
kultur- och mediaindustri. Upplevelseindustrin i sin helhet beskrivs i tillväxtprogrammet som 
ett möjligt utvecklingsområde.  
 
I den beskrivning som görs av länets strategiska tillgångar omnämns miljöföretagande. Under 
denna rubrik nämns ”Hållbar turism”, vilket innebär att Värmland måste vårda sitt 
naturkapital för att kunna exploatera det för turistiska ändamål (s 21). Då avsikten inte 
kommenteras ytterligare är det inte möjligt att avgöra exakt vad som menas. Det är däremot 
ett tydligt exempel på att turismen ses som ett möjligt utvecklingsområde med stark koppling 
till naturresurser. 
 
Vid samtal med flera tjänstemän vid Region Värmland och Värmlands turistråd, bekräftas att 
målkonflikterna mellan natur, kultur och turism inte beaktas i länets strategiska 
utvecklingsarbete. Arbetet med att utveckla turismen på regional nivå utgår främst från 
marknadsföringsbaserade strategier. Eventuella målkonflikter behandlas på lokal nivå, i 
kommunerna, i samband med att det uppstår motsättningar i praktiken. Ett exempel på en 
sådan konflikt, som både uppstått och lösts lokalt, är vid paddlingsaktiviteter i Årjäng.  
 
Samtalen bekräftar att de målkonflikter som granskas här inte är någon stor fråga för 
planeringsarbetet inom Värmlands län. I de sammanhang då kulturen, kulturmiljöer och 
kulturarv diskuteras i samband med turism är det undantagslöst som en form av tillgångar för 
ett stärkande av turismen.  
 
Utifrån ett kulturperspektiv ses ett ökat centralt intresse för regional planering som positivt. 
Det ger en bättre samsyn på regional planering och förbättrar relationerna centralt – regionalt. 
Dessutom har planeringsarbetet ökat de sektorsvisa kontakterna mellan länen. 
 
 

Jämtlands län 
 
Arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet för Jämtlands län pågår fortfarande. Det är 
för närvarande utskickat på en internremiss. Det innebär att dokumentet inte är i sitt slutgiltiga 
format. Efter att Rådet för regionalutveckling godkänt ändringarna så kommer det att ske en 
mer omfattande remissrunda till Stora Partnerskapet i Jämtlands län. Den ansvarige för analys 
och utredning på länsstyrelsen informerade om att det regionala utvecklingsprogrammet i 
dagsläget inte behandlar de berörda frågeställningarna (målkonflikter beträffande natur, kultur 
och turism), men att arbetsgruppen är medveten om detta och planerar att komplettera den 
delen inför nästa remissomgång.  
 
En hållbar utveckling finns med som ett element i den gemensamma värdegrunden för länet. 
Bland de prioriterade utvecklingsområdena finns även en god livsmiljö med som ett utpekat 
område, där ett nyanserat strandskydd framhålls som en strategi liksom ett attraktivt och unikt 
kultur- och idrottsutbud. Sammanfattningsvis berörs målkonflikter mellan natur, kultur och 
turism inte alls.  
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När det gäller det regionala tillväxtprogrammet (figur 1) hänvisar en tjänsteman på 
länsstyrelsen framför allt till fjällprojektet (som ligger utanför arbetet med 
tillväxtprogrammet). Inom ramen för arbetet med programmet har dock konflikter mellan 
miljö och turism diskuterats och cykelturism samt vandring har utpekats som de mest 
miljövänliga alternativen, enligt samma tjänsteman. Han menar vidare att det föreligger en 
uppenbar konflikt mellan just turismen och miljön, men att det är viktigt att fokusera på 
konsekvenserna av alternativa näringar som t ex gruvbrytning.  
 

 
 
 Figur 1. Regionalt tillväxtprogram från Jämtlands län. 
 
Turismen i sig är vidare beskrivet som ett innovationssystem och kluster samt en central 
näring i länet. Naturresurserna framhålls i detta sammanhang. I ett senare avsnitt diskuteras 
hållbar utveckling från ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, men inte specifikt i 
relation till målkonflikter inom turism, natur eller kultur. På generell basis beskrivs att 
näringslivsstrukturen i Jämtlands län stärks av en miljöprofil och att det finns starka motiv för 
en satsning på en miljödriven näringslivsutveckling.  
 
Upplevelsenäringarna tillhör vidare en grupp som bedöms ha störst framtida tillväxtpotential. 
I detta sammanhang skrivs att upplevelser som kräver resande medverkar till miljöpåverkande 
resursförbrukning, men att turistnäringens ökade miljömedvetande, ekocertifieringen 
Naturens Bästa och andra insatser beaktar hållbarhetsperspektivet.  
 
När det gäller ett annat prioriterat område, skogen som resurs, nämns att skogen bortsett från 
sin primära funktion också har andra värden däribland för miljö- och naturupplevelsen.  
 
 

Region Skåne 
 
Den 20 april 2005 antogs utvecklingsprogrammet av Region Skånes fullmäktige. I 
programmet berörs framför allt kultur- och miljöområdet. Mål liksom åtgärder för 
verksamhetsområdet kultur pekas ut. Några mål berör hållbarheten såsom att natur- och 
kulturmiljövärdena i det skånska odlingslandskapet ska skyddas, bevaras och utvecklas, 
värdefulla skogsmarket, sjöar, vattendrag, våtmarker och kuststräckor ska få ett långsiktigt 
skydd och antalet miljödrivna och miljöcerifierade företag ska öka. När det gäller bärkraft står 
det vidare att: ”en god miljö är en förutsättning för Skånes långsiktiga hållbara utveckling. I 
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en bärkraftig region sker en åtgärd inte på bekostnad av en annan. För att nå miljömålen krävs 
bland annat att respekten för miljön genomsyrar alla sektorer av samhället” (s.39).  
 
Det regionala tillväxtprogrammet i region Skåne behandlar enligt näringslivsutvecklaren och 
den analysansvarig över huvud taget inte målkonflikter mellan natur, kultur och turism. Som 
område finns turism inte alls med i programmet, då det på grund av omorganisation var svårt 
att få turismaktörer med i processen. Sannolikt kommer turismen med i en bilaga, men det 
bedöms enligt samma man inte få någon större verkan då det är processen bakom 
framtagandet av programmet och faktisk handling (som styrs av finansieringsmöjligheter) 
som är viktiga och inte dokumentet i sig. Region Skåne tillhör inget strukturfondslän och det 
viktiga blir därför de insatser som kan finansieras och förverkligas. Det som berörs i 
dokumentet är skillnaden mellan offentlig och kommersiell kultur. Även 
hållbarhetsperspektivet finns med.  
 
 

Slutsatser kring natur- och kulturturism på regional nivå 
 
De regionala planeringsdokumenten är i första hand underlag för samarbeten. Det är 
måldokument som anger gemensamma riktlinjer för en positiv framtida utveckling av länen. I 
dessa planeringsunderlag prioriteras samsynen mellan skilda utvecklingsområden, inte 
eventuella konflikter. Målkonflikterna mellan natur, kultur och turism framkommer inte i de 
regionala utvecklingsprogrammen eller i de regionala tillväxtprogrammen. Det betyder inte 
att planerna är fria från motsättningar. Eventuella konflikter negligeras, och till exempel kan 
inledande postulat om ett miljöbaserat synsätt följas av stycken som handlar om 
verkstadsindustrins utveckling och utbyggda kommunikationer. Inkonsekvensen i sådana 
eventuellt motsägelsefulla påståenden behandlas inte. 
 
Många olika personer i många olika funktioner har berört, eller tangerat konfliktområden 
mellan natur, kultur och turism. Det är dock svårt att se någon som har tagit ett mer 
övergripande ansvar för eventuella konflikter. Var hamnar då konflikterna? Det är först när de 
övergripande planerna skall realiseras som eventuella målkonflikter kommer i dagen. Genom 
att de strategiska dokumenten underlåter att behandla konflikter och konfliktområden blir det i 
praktiken tjänstemännen i snävare ansvarsområden, på lokal nivå och i mer operativa delar, 
som får avgörandet i sin hand. 
 
En annan möjlighet är att konflikterna inte behandlas där heller utan fortsätter ut i 
näringslivet. Tillåts detta ske resulterar det i motsägelsefulla direktiv från myndigheterna för 
näringslivets aktörer. Exempelvis kan den som vill utveckla en affärsrörelse och sätter spaden 
i jorden stå inför orealistiska miljökrav.  
 
En iakttagelse värd att nämnas är att då arbetet med länens regionala utvecklingsprogram 
flyttas från länsstyrelsen till Regionförbunden kan det innebära att planarbetet skiljs från 
kompetensen. Kompetensen i sak inom naturfrågor och kulturmiljöfrågor finns fortfarande 
kvar på länsstyrelsen. Administrativa frågor om det omfattande arbetet med att driva 
planeringsprocessen hamnar i Regionförbundet. Det kan vara en möjlig förklaring till att 
planeringsprocessen ofta beskrivs mycket ingående i planerna, medan känsliga bedömningar 
lämnas därhän. En tjänsteman hävdade att frågorna rörande natur och kultur inte behandlas så 
som de skulle ha gjort om planeringsarbetet genomförts helt inom länsstyrelsen. 
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En annan iakttagelse är att det i länen upplevs som positivt med ett ökat centralt intresse för 
regional planering. Det ger en bättre samsyn på regional planering och förbättrar relationerna 
centralt – regionalt. Det förefaller vara mest påtagligt utifrån ett kulturperspektiv. Dessutom 
har planeringsarbetet ökat de sektorsvisa kontakterna mellan länen. 
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Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Rapporten och dess fallstudier visar att det finns flera orsaker till att det kan uppstå 
målkonflikter mellan natur-, kultur- och turismsektorerna. Man kan konstatera att 
politikområden med olika målsättningar står delvis emot varandra. Kommunikationen och 
förståelsen för andras mål och intressen tycks vara begränsad. Mycket av glappet inom och 
mellan de politiska nivåerna bottnar i motsättningen mellan en kommersiell struktur och en 
icke-kommersiell struktur, eller om man så vill mellan nyttjande och bevarande.  
 
Varierande mål och intressen syns dock inte bara mellan politikområden på nationell nivå 
utan även mellan och inom andra nivåer. Ett tydligt exempel på konflikter mellan nationell 
och lokal/regional nivå är det som lyfts i ett par av fallstudierna; tillkomsten av skyddade 
områden (exempelvis världsarvs- eller biosfärområden) nomineras/initieras på nationell nivå, 
men ska finna finansiering och förvaltning på lokal/regional nivå. Ofta tycks lokala och 
regionala aktörer uppleva en svårighet i att utveckla en turistisk verksamhet då de anser att 
nationella regler och restriktiv svensk lagstiftning sätter skydd och bevarande före brukande. 
 
Det finns i Sverige ett behov av att bättre förstå turismens effekter utifrån olika scenarios. Vi 
måste identifiera vilka förändringar en önskvärd turismutveckling kräver i lagar och regler. 
Lagstiftningen är idag ofta otydlig, och relativt trög att förändra, vilket riskerar att lämna 
olösta intressekonflikter och långbänkar efter sig.  
 
Det turistiska systemet (figur 2) visar liksom fallstudierna på positiva och negativa effekter 
utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella perspektiv. I denna rapport behandlas 
vid sidan om sysselsättning och ekonomisk tillväxt främst de fysiska (negativa) effekterna av 
turismutveckling. Detta kan ha sin förklaring i att just dessa effekter ofta är de som lättast 
låter sig mätas, och det är också de effekter som oftast lyfts i debatten för och emot 
turismutveckling. Man ska dock ha i åtanke att exempelvis positiva sociala effekter kan väga 
upp begränsade negativa fysiska effekter. En fortsatt, och i vissa fall sakligare, diskussion om 
hela bredden av turismens verkningar är nödvändig. Exempelvis måste man ta i beaktande att 
en turist på gott och ont inte bara påverkar själva destinationen utan via underleverantörer och 
flöden ett relativt stort omland. Dessutom tas det i allmänhet alltför liten hänsyn till att en 
turistresas effekter bör innefatta även transporten till och från, och inte bara inom, 
destinationen.  
 
Tolkningen av hållbarhet blir lätt otydlig inom näringspolitiken, kanske på grund av ett tungt 
vägande tillväxtmål. De ibland diffusa hållbarhetsmålen gör att konflikter inte alltid blir 
riktigt tydliga förrän någon form av utvecklingsinitiativ kommer. Då uppstår problemen i ett 
sent skede, fast de i själva verket borde ha kunnat förutses. En del av lösningen på denna 
problematik ligger säkert i att olika aktörers syn på landskapet och turismen behöver 
kommuniceras för att bygga förståelse och dialog.  
 
Turism måste för att bli meningsfull som näring antingen handla om stora mängder besökare 
som rör sig till och inom relativt tillgängliga attraktioner, eller om ett exklusivt fåtal som 
betalar stora pengar för något unikt. Olika destinationer torde lämpa sig mer eller mindre väl 
för dessa två typer av turism. För att skapa en hållbar utveckling av turismen krävs det dock 
att varje enskild entreprenör, stora såväl som små, lyckas generera resurser inte bara för att 
utveckla verksamheten utan även för att jobba med bevarande. Detta bevarandeperspektiv 
måste delas kollektivt om man inte ska överutnyttja natur- eller kulturresurser. Sannolikt 
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krävs det lagstiftning som reglerar detta, men kanske borde lagstiftningen ta större hänsyn till 
förutsättningarna för att bedriva turistisk verksamhet. 
 
Vilket framgår av det turistiska systemet i figur 2 förutsätter regional tillväxt genom natur- 
och kulturturism att en rad faktorer och aktörer måste harmonisera. Detta kompliceras 
ytterligare av de delvis olika intressena och perspektiven på nationell, regional och lokal nivå. 
Idag satsas det stora planerings- och utvecklingsresurser på regional nivå, bland annat genom 
regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. I dessa satsningar återfinns ofta strategier och 
planer för turism och turismutveckling. Turismen konstateras vara en möjlighet för att skapa 
tillväxt även i glesa regioner med litet befolkningsunderlag och begränsad infrastruktur. Man 
måste dock vara realist och inse att det trots potential och stor framtidsoptimism rörande 
turismutveckling inte är troligt att alla landets regioner och destinationer kommer att bli 
framgångsrika turismmagneter.  
 
De regioner som ändå är och kommer att bli framgångsrika förutsätter långsiktiga, hållbara 
och genomtänkta utvecklingsstrategier, just av den typ som återfinns i regionala tillväxt- och 
utvecklingsprogram. Dessa strategier borde även kunna användas till att göra viktiga 
avvägningar mellan målkonflikter. Det är dock anmärkningsvärt att det idag finns ytterst lite 
kunskap om huruvida regionernas strategier verkligen används och påverkar de konkreta 
åtgärder som vidtas, eller de projekt som finansieras. Den stora utmaningen idag ligger därför 
sannolikt inte i att utforma själva programmen, utan utmaningen ligger snarare i att 
implementera några relativt enkla programåtgärder. De få empiriska studier som gjorts visar 
att man hittills inte kan se någon större effekt av regionala planer och strategier.  
 
På flera ställen i rapporten pekas det på en tendens till att politikområden närmar sig varandra. 
Det är dock svårt att finna konkreta uttryck eller peka på absoluta förbättringar. 
Förhoppningsvis kan ett fortsatt närmande mellan politikområdena miljö, kultur och näring på 
sikt överbrygga en del av de målkonflikter och skillnader i perspektiv som presenteras här. 
Det förutsätter dock kommunikation och samarbete mellan de politiska nivåerna för 
identifiering och tydliggörande av vilka problemen är. En svårighet i sammanhanget kan vara 
att avslöja strukturen i de konfliktlinjer som finns så att problemen som identifieras lokalt och 
regionalt inte framstår som en lång rad av specifika fall, utan som uttryck för en mer generell 
problematik kring exempelvis ”motordriven” turism i skyddade områden, eller lokala 
rekreationsintressen kontra turistiskt nyttjande.  
 
Många av de målkonflikter som påverkar turismutvecklingen faller tillbaka på synen på 
landskapet och rätten till markresursen. I rapportens fallstudier pekas det på flera ställen på 
framgångsrika exempel med olika typer av zonering. Särskilt beskrivningen av Fulufjället 
visar hur det konkret kan gå till att styra besökare till olika områden beroende på naturens 
känslighet och beskaffenhet. Kanske kan en liknande indelning av skyddade kärnområden 
respektive mer tillgängiga anläggningsområden vara något att utveckla även inom 
kulturturismen? 
 
Samtal med turismutvecklare och strateger på regional nivå visar att man inte tycker sig se så 
många reella målkonflikter, utan snarare potentiella riskområden. En förklaring är nog att man 
inte vill kännas vid eventuella problem men det väcker ändå frågan om hur utbrett 
målkonflikter mellan natur, kultur och turism verkligen är. Finns de i någon nämnvärd 
omfattning eller är de mest konspiratoriska tankar kring vad som händer vid turistisk 
expansion? Sammantaget kan man konstatera att det finns en stor potential i svensk natur- och 
kulturturism. Det finns dock fallgropar, men de kan undvikas genom samverkan, dialog och 
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fortsatt kunskapsuppbyggnad. Sett ur ett nyttjandeperspektiv är svenska natur- och 
kulturresurser idag underutnyttjade. Med rätt planering och fortsatt samarbete kommer natur- 
och kulturresurser att kunna skapa hållbar tillväxt i många delar av landet. 
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Fallstudie A 
 
 

Världsarv och turismutveckling 
 
 

Mikaela Johansson, Linnéa Palmgren och Sandra Wall Reinius 
 
 
Att upptas på UNESCOs världsarvslista innebär en turistisk utmaning. Platser som bedöms 
vara av betydelse för hela mänskligheten kan förväntas kunna informera och ta hand om 
besökare på ett bra sätt. Förvaltningen av världsarven befinner sig dock i skärningen mellan 
kulturpolitik och turismpolitik. Bevarandet är en kulturpolitiskfråga, samtidigt som det är en 
angelägenhet för hela mänskligheten och kräver en organisation av turismverksamheten.  
 
Sverige inrymmer idag tretton världsarv som anses värda att bevara till eftervärlden utifrån 
unik natur, och eller, kultur. Balansen mellan turism, natur och kultur är i dessa områden 
intressant och innehåller såväl exempel på målkonflikter som samverkan. Denna fallstudie 
fokuserar på turismplanering och strategier för turismutveckling i svenska världsarv.  

 
 

Världsarv och turism 
 
För att skydda jordens mest värdefulla kultur- och naturhistoriska miljöer tillkom 
Världsarvskonventionen (The Convention Concerning Protection of the World Cultural och 
Natural Heritage) år 1972.  
 

”Vår föränderliga globala värld är utsatt för ständiga hot genom det ökade trycket av 
naturfenomen och faror framkallade av människan själv. Med världsarvskonventionen 
kan länderna samverka för att bevara kultur- och naturmiljöer av särskilt stort värde för 
mänskligheten.” (Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv 2000) 

 
Tanken på att skapa ett gemensamt regelverk som skyddar kultur- och naturarv på 
internationell nivå växte dock fram redan efter andra världskriget, då stora värden gått 
förlorade. Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne eller en kombination av de båda, 
och världsarvet kan vara en plats, ort, miljö eller ett objekt som på ett alldeles unikt sätt 
berättar om jordens och människans historia. Genom att underteckna konventionen förbinder 
sig länderna att vårda och bevara viktiga kultur- och naturarv inom det egna landet (se 
www.raa.se/varv).  
 
Sverige har tretton miljöer upptagna på UNESCOs världsarvslista (se figur 1). En 
världsarvsutnämning kan innebära en ökad uppmärksamhet såväl lokalt och nationellt som 
internationellt. Mot bakgrund av att världsarven bör kunna informera och ta hand om sina 
besökare på ett bra sätt, genomfördes en undersökning av hur det turistiska arbetet 
organiserats i de svenska världsarven (Magnusson 2002). Magnusson konstaterar att Sverige 
inte har någon nationell strategi för det turistiska arbetet med världsarven. De svenska 
världsarven nomineras av regeringen med hjälp av Riksantikvarieämbetet och 
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Naturvårdsverket, sedan är det en regional och lokal angelägenhet hur förvaltning och 
marknadsföring sker i världsarven. Således innebär det att arbetet ser olika ut i de svenska 
världsarven.  
 

 

1 Laponia 
2 Gammelstads kyrkstad 
3 Höga kusten 
4 Falun och kopparbergslagen 
5 Engelbregs bruk 
6 Birka och Hovgården 
7 Drottningholm 
8 Skogskyrkogården 
9 Hällristningsområdet i Tanum 
10 Hansestaden Visby 
11 Radiostationen i Grimeton 
12 Södra Ölands odlingslandskap 
13 Örlogsstaden Karlskrona 

 
 Figur 1. De svenska världsarven. 
 
De tre världsarven Gammelstads kyrkstad, Falu koppargruva och Birka/Hovgården är de 
svenska världsarv som kanske tydligast har organiserat sin verksamhet med tanke på turister. 
Det kan nämnas att turismföretag deltar aktivt i marknadsföringen och visningen av 
världsarven. Gammelstads kyrkstad har ett världsarvskontor som bildades på initiativ av de 
olika lokala aktörerna. I Falun har ett världsarvsråd bildats och det finns även ett bolag som 
sköter information och marknadsföring. Birka och Hovgården samarbetar med 
Riksantikvarieämbetet och Strömma Kanalbolag när det gäller guidning och båttrafik. I 
hällristningsområdet i Tanum har det regionala museet tagit ansvar för det publika arbetet och 
för att förankra världsarvet regionalt. Likaså har det svenska fjäll- och samemuseet Ájtte i 
Jokkmokk en utställning om världsarvet Laponias natur och kultur.  
 
 

Världsarvet Laponia  
 
UNESCO utnämnde Laponia till ett världsarv år 1996, med hänsyn till såväl natur som kultur. 
Världsarvet berör flera kommuner och andra intressegrupper. Området får i denna fallstudie 
tjäna som ett exempel på ett svenskt världsarv och de frågar som man brottas med rörande 
planering, förvaltning, företagande, målkonflikter och hållbart nyttjande av natur- och 
kulturresurser. 
 
Laponia är beläget i norra delen av svenska Lappland och innefattar halva Jokkmokk och 
halva Gällivare kommun samt ett mindre område inom Arjeplogs kommun. Området har en 
yta av 9 400 km² och består av fyra nationalparker; Padjelanta, Sarek, Stora Sjöfallet och 
Muddus samt två naturreservat; Sjaunja och Stubba (Rådelius 2002).  
 
Ansvaret för världsarvet Laponia ligger hos den svenska staten, genom Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet. Förvaltningsansvaret ligger hos Länsstyrelsen i Norrbotten. Det råder 
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dock skilda meningar mellan olika aktörer i frågor om områdets bevarande och nyttjande. 
Både samerna och svenska staten anser sig ha äganderätten till området och denna konflikt 
har medfört problem med att förankra den turistiska utvecklingsprocessen hos samtliga 
intresseaktörer (Rådelius 2002). Den komplexitet som råder i Laponiaområdet avseende olika 
intressenters syn på förvaltning, användande och bevarande av universella värden gör frågor 
angående turismplanering och turismutveckling särskilt intressanta att se närmare på.  
 
Material till denna fallstudie har insamlats genom semistrukturerade personliga intervjuer 
med aktörer inom turismutvecklingsarbetet under maj 2005. Följande personer har bidragit 
med information om turismutveckling och planering för Laponiaområdet; handläggaren på 
miljöavdelningen vid Länsstyrelsen i Norrbotten, utredaren på Gällivare kommun samt 
utredningssekreteraren på Jokkmokks kommun. Vidare har en intervju genomförts med 
projektledaren för turismutvecklingsprojektet Laponia – Hållbart världsarv. Slutligen har fyra 
lokala turistföretagare lämnat sina synpunkter på turismutvecklingen efter 
världsarvsutnämningen5.  
 
 
Planering för turismutveckling i Laponiaområdet  
 
De resultat som framkommit om förhållandena i Laponiaområdet har möjliggjort en 
applicering av Aronssons modell över lokal utvecklingsplanering för turism (Aronsson 1989). 
Modellen (figur 2) har modifierats för en specifik beskrivning av förhållandena i det aktuella 
området. De två dimensionerna aktuellt planeringsarbete samt framtida planering har 
tillförts. Detta för att åtskilja dagens planeringsarbete från det framtida arbete som föreslås för 
att nå aktörernas önskade resultat med en lokalt anpassad och förankrad turismutveckling som 
skapar förutsättningar för en hållbar världsarvsdestination. 
 
Aktuell planering 
 
Det första ledet i modellen visar vilka aktörer som deltar i Laponiaområdets 
utvecklingsplanering.  Naturvårdsverket ansvarar för frågor som rör naturvård och bevarande 
medan Riksantikvarieämbetet har samordningsansvar för de svenska världsarven. 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har förvaltningsansvar för Laponia och är initiativtagare till 
olika planeringsstrategier. Jokkmokks och Gällivare kommuner står gemensamt för den 
huvudsakliga planeringen för turismutveckling i Laponiaområdet. Övriga aktörer med central 
roll i planeringen för Laponiaområdet är den av kommunerna tillsatta projektgruppen Laponia 
– hållbart världsarv. Projektgruppen skall verka som konsulter och talesmän för de lokala 
turistföretagarna och främja hållbar turism genom sitt projektarbete. Vidare bidrar också 
turistföretagarna till turismutvecklingen genom att erbjuda service och produkter till 
besökarna. Samebyarna inom Laponia arbetar för en självständig samisk organisation för 
förvaltning av Laponia och vill av denna anledning inte ingå i någon form av förvaltningsråd 
förrän förvaltningsfrågan är löst (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2003). På grund av detta 
ställer sig denna aktör även utanför turismutvecklingsarbetet påpekar handläggaren vid 
miljöavdelningen på Länsstyrelsen. Hur förvaltningen skall se ut och vilka regler som kommer 
att gäller för Laponia är i skrivande stund inte klart. 

                                                 
5 För en utförligare redogörelse av studiens metod och teorianknytning, se Johansson & Palmgren (2005). 
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1. Aktörer: 

2. Utgångspunkter: 

4. Utvecklings-
strategier: 

5. Uppmärksammade 
förutsättningar för  
en positiv 
turismutveckling: 

8. Utvecklings- 
planeringens  
resultat: 

- Kulturarv  - samisk kultur och traditioner 
- Naturarv  - nationalparker och naturreservat 

Lokal nivå: 
- Turismutvecklingsprojektet Laponia – 
  hållbart världsarv 
- Egna villkorsstrategin som övergripande 
  kommunal strategi 

- Högkvalitativa produkter för ökad besökstillfredställelse 
- Främjad lokal ekonomi genom världsarvet som resurs 
- Skyddande av natur och kulturvärden genom 
   världsarvsutnämningen 
- Samhälls- och områdesintegration i planering genom delvis 
  generativ planering och översiktsplanering 

Deltar ej: 
-Samebyarna 
inom Laponia 
-Sametinget 
-SSR 

Regional nivå: 
- Gemensamt regelverk  
- Kraftprocessen 
 

 

Gemensamma strategival: 
- Tillgängliggörande genom noder 
- Ökad tillgänglighet 
- Informationsspridning 
- Zonering 

3. Planeringsmetod: Delvis generativ planering 

7. Åtgärder för en 
förbättrad lokal 
turismutveckling: 

 

Förvaltningsfrågan 

A
K
T
U
E
L
L
T 
 

P
L
A
N
E
R 
I 
N
G
S
A
R
B
E
T
E 

 

: 
F 
R
A
M
T 
I 
D
A 
 

P 
L 
A
N 
E 
R 
I 
N
G 

 Figur 2.  Tvådimensione
 Källa: Modifierad efter 

 

- En förvaltningsorganisation för världsarvet 
- Lokal förankring kring planering för 
  turismutveckling 
- Förbättra informationen om världsarvets 
  betydelse för lokalbefolkning och turister 
- Extern förankring av destinationen Laponia 
  genom ökad tillgänglighet och marknadsföring 
- Ökad fokus på kulturarvet 
A

- Gällivare och Jokkmokks kommuner   
- Projektgruppen Laponia - hållbart    
  världsarv 
- Turistentreprenörer 
- Länsstyrelsen, Naturvårdsverket,  
  Riksantikvarieämbetet 
- Intresseorganisationer 
6. Målkonflikt
En turismutveckling som är lokalt anpassad och förankrad 
vilken skapar förutsättningar för en hållbar 

världsarvsdestination 

ll modell över turismutveckling i Laponiaområdet.  
ronsson (1989). 
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Världsarvet Laponias utnämning som kombinerat natur- och kulturarv med dess unika värden 
utgör viktiga utgångspunkter (det andra ledet i figur 2) för utvecklingen som måste 
uppmärksammas i planeringen för turismutveckling.  
 
Som framgår i det tredje ledet är en delvis generativ planeringsmetod rådande i området. I den 
generativa planeringsmetoden vill planeraren få aktörerna att samarbeta och identifiera 
gemensamma intressen. Vidare skall den generativa planeringen vara lokalt anpassad och 
accepterad samt utgå från lokalbefolkningens krav (Alexandersson och Georgsson 1985). 
Utredningssekreteraren vid Gällivare kommun tydliggör att samtliga aktörer i 
Laponiaområdet vill satsa på en ekoturistisk profil och ställer sig positiva till en turistisk 
utveckling. Projektledaren för turismutvecklingsprojektet Laponia – hållbart världsarv, 
förklarar att turismsatsningar har diskuteras, bland annat genom ett rådslag mellan 
turismnäringen och övriga intressenter för att diskutera den framtida turismutvecklingen i 
Laponiaområdet. Eftersom samebyarna i dagsläget inte är med i det turistiska 
utvecklingsarbetet kan inte den generativa planeringsmetoden sägas vara fullkomlig, varför 
man får tala om en delvis generativ planeringsmetod. 
 
Turistföretagarna i Laponiaområdet visar sig vara något kluvna i frågan om huruvida de 
känner sig delaktiga i planeringsprocessen för turismutveckling eller inte. De uttrycker 
önskemål om att deras åsikter skall vidarebefordras till högre nivåer av beslutsfattande och 
ställer sig något undrande till huruvida delaktighet i planeringen råder i praktiken. 
 
Utvecklingsstrategier som förekommer på regional och lokal nivå i Laponiaområdets 
turismplanering tydliggörs i det fjärde ledet. Skapandet av ett gemensamt regelverk för 
Laponiaområdet utgör ett viktigt strategival på regional nivå. Vidare är den så kallade 
Kraftprocessen en regional strategi som Länsstyrelsen tillsammans med landstinget har 
initierat. Denna strategi syftar till att involvera den lokala turistnäringen i 
turismutvecklingsarbetet. Genom att erbjuda hjälp med nätverksbyggande, produktallokering 
och marknadsföring vill man främja destinationstänkande i länet. På lokal nivå har 
kommunernas gemensamma handlingsprogram angående förvaltningsfrågan legat till grund 
för turismutvecklingsprojektet Laponia – hållbart världsarv. Projektet anses vara ett bra 
exempel på en fungerande gemensam strategi för turismutveckling och projektet arbetar för 
en samordning mellan de lokala turistföretagarna. Projektet syftar vidare till att skapa en 
allmän lokal kompetenshöjning i arbetet hållbar småskalig natur- och kulturturism och anses 
vara ett gott exempel på att den egna villkorsstrategin är övergripande i kommunernas 
planering för turismutveckling i Laponiaområdet. I den egna villkorsstrategin förespråkas 
turism som inte skadar sina egna förutsättningar. 
 
De gemensamma, nivåövergripande strategierna planeras i dagsläget genom ett projekt mellan 
berörda kommuner, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket som syftar till att tillgängliggöra 
världsarvet. Detta är tänkt att uppnås genom skapandet av ett antal noder som skall lokaliseras 
i Porjus, Kvikkjokk, Stora Sjöfallet, Gällivare och Jokkmokk. Genom att verka som in - och 
utkörsportar kan noderna tillgängliggöra världsarvet för besökarna. I projektet diskuteras även 
skapandet av ett naturum samt olika bidrag till informationsspridning och förbättrad 
infrastruktur. Dessutom diskuteras zonering av världsarvsområdet i det gemensamma 
projektet.  
 
Det femte ledet visar på de förutsättningar som uppmärksammats i Laponiaområdet under den 
planeringsprocess som hittills pågått. Ökad besökstillfredställelse har fokuserats genom 
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satsningar på högkvalitativa produkter samt rådgivning och kompetensutveckling till de 
lokala turistföretagarna, främst inom ramen för projektet Laponia – hållbart världsarv. 
Besökstillfredställelsen är också tydligt fokuserad i det planerade projektet som diskuteras 
mellan Länsstyrelsen, kommuner och Naturvårdsverket. Genom zonering av området skulle 
såväl bevarandeintressen och frilufts- och turismintressen tillgodoses. Vidare har ett 
främjande av den lokala ekonomin uttalats vara prioriterat i Gällivare och Jokkmokks 
kommuner genom användandet av natur- och kulturarven som resurs (Rådelius Consulting 
2000).  
 
Skyddet av resurstillgångarna i Laponiaområdet har traditionellt sett varit inriktat på 
naturvärden. Mindre vikt har därmed lagts på skydd av den kultur som finns. Det har först på 
senare tid genomförts inventeringar av de kulturella lämningarna. Jokkmokks kommun 
arbetar för att framhålla den samiska kulturen i destinationen Laponias turistiska profil då 
denna utgör en viktig grundsten i världsarvet och vidare också är en av anledningarna till 
världsarvets uppkomst.  
 
En positiv turistisk utveckling innefattar också att en samhälls- och områdesintegration skall 
vara framträdande i planeringen. Jokkmokks och Gällivare kommuner arbetar gemensamt 
med utvecklingsfrågor som rör Laponia. Kommunerna har, genom kommunallagen, i uppdrag 
att väga olika intressen och särintressen mot varandra. En sammanvävning av de olika 
intressena görs i den fysiska planeringen och så även i översiktsplaneringen. Genom det 
planerade samverkansprojektet som tidigare omnämnts, råder det en samverkan även mellan 
lokal, regional och central nivå i frågor som rör Laponia.  
 
I Laponiaområdet eftersträvas en integration av samhällsintressen genom den tidigare nämnda 
generativa planeringsmetoden. Som påvisats sker denna samhällsintegration dock inte 
problemfritt. Samebyarnas frånvaro i planeringsfrågor är ett hinder för ett fullständigt 
samarbete i området. En total lokal förankring kan därmed inte sägas vara uppnådd i den 
planeringsprocess som pågår. 
 
Framtida planering 
 
En primär fråga i det turistiska utvecklingsarbetet för Laponiaområdet är hur man skall få en 
lösning av förvaltningsfrågan (målkonflikt i det sjätte ledet). Förvaltningsproblematiken har 
från ett myndighetsperspektiv ansetts vara grundad i maktfrågor och möjlighet till inflytande 
(Länsstyrelsen i Norrbottens län 2003). Intressekonflikten speglar av sig i turismplaneringen 
och utgör ett hinder i framtagandet av en gemensam förvaltningsplan för världsarvsområdet.  
 
Åtgärder som bör vidtas för att uppnå en förbättrad lokal turismutveckling tydliggörs i 
modellens sjunde led. Idag ligger förvaltningsansvaret för Laponia hos Länsstyrelsen i 
Norrbotten. En av de viktigaste strategiska insatserna som identifierats i kommunernas 
handlingsprogram är bildandet av en ny förvaltningsorganisation (Rådelius Consulting 2000). 
Det finns idag inte någon svensk lagstiftning eller myndighetsstruktur för världsarven vilket 
kan tydliggöras genom det spridda ansvar som råder i världsarvet Laponia. Samtliga 
intervjuade myndighetsrepresentanter och turistföretagare menar att förvaltningsfrågan för 
världsarvet utgör en stor problematik som sätter käppar i hjulet för turismutvecklingen i 
området. Om förvaltningsproblematiken kring vem eller vilka som skall ansvara för området 
löses kan det förenkla bildandet av en förvaltningsorganisation samtidigt som förutsättningar 
skapas för lokal förankring för fortsatt planering.  
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Otillgängligheten till nationalparkerna inom Laponia ses från företagarhåll som ett problem 
på grund av tillståndskravet från Länsstyrelsen. På regional och lokal nivå planeras i dagsläget 
insatser för ökad tillgänglighet. Hänsyn måste emellertid tas till de natur- och kulturvärden 
som är grundstenarna för världsarvet och detta innebär en svår balansgång mellan nyttjande 
och bevarande poängterar Inga. Tillgänglighetsfrågor och marknadsföringsåtgärder bör vara 
centrala i planeringsarbetet, då dessa faktorer visat sig vara betydande i arbetet för ökad 
medvetenhet om turistdestinationen på marknaden.  

 
Den samiska kulturen i Laponia utgör en viktig grundsten i världsarvet. Från samiskt håll har 
framhållits att det endast är de själva som kan garantera att den samiska kulturen och 
kulturlandskapet lever vidare i Laponia i framtiden (Samebyarna 1999).  
 
Avslutningsvis, då de föreslagna åtgärderna har vidtagits kan det åttonde och sista ledet i den 
modifierade modellen uppnås. Därmed har också planeringsarbetet nått fram till det önskade 
resultatet; en turismutveckling som är lokalt anpassad och förankrad vilken skapar 
förutsättningar för en hållbar världsarvsdestination. 
 
 
Världsarvsutnämningens effekter för turismföretagen 
 

Turistföretagarna har alla haft förhoppningar om att världsarvsutnämningen skulle innebära 
fler besökare till Laponiaområdet. Ingen av de fyra företagarna har märkt av någon sådan 
effekt ännu. Hopp finns dock bland turistföretagarna om att framtiden skall innebära fler 
besökare.  

 

I en besökarstudie redovisar Wall (2004) att drygt hälften av Laponias besökare kände till att 
området var ett världsarv redan innan själva besöket. Dock är det endast ett fåtal besökare 
som menar att världsarvsutnämningen påverkat deras beslut att resa till området. 
Övernattningsstatistik från Laponias fjällstugor visar inte på någon ökning i besöksantal under 
år 1996, då Laponia blev ett världsarv, eller under de närmaste efterföljande åren (se vidare 
Wall 2004). 

 

Företagarna vill se en fortsättning på projektet Laponia – hållbart världsarv där mer fokus 
läggs på försäljnings- och marknadsföringshjälp. God information om världsarvets betydelse 
är viktig och bör tydliggöras av de ansvariga, både för att upplysa lokalbefolkning och 
besökare om de förutsättningar som gäller. Detta skulle också underlätta insatser för att lokalt 
förankra turismutvecklingen. 
 
En möjlighet som tillkommit genom utnämningen är skapandet av en turistdestination genom 
att använda världsarvet Laponia som varumärke. Utnämningen har bidragit till att skapa en 
samverkan kring arbetet med destinationen Laponia mellan Länsstyrelsen, berörda kommuner 
samt turistföretagare i området. Enligt Magnusson (2002) finns det hos de svenska 
världsarven ett behov av att hitta former för samverkan kring turism och bevarandefrågor. 
Utan samverkan kan inte turismen i världsarven utvecklas. Resultat från tidigare studier 
(Magnusson 2002), visar att där det turistiska arbetet inte funnit en fungerande organisation 
har världsarven inte heller fått några tydliga turistiska effekter. 
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Fallstudie B 
 
 

Turism i Skärgården 
 
 

Bosse Bodén och Rosemarie Ankre 
 
 
Inledning 
 
I föreliggande kapitel diskuteras presumtiva mål- och medelskonflikter mellan natur- och 
kulturintresset inom ramen för turistnäringens expansion i den svenska skärgården. Till 
skillnad från naturintresset (Naturvårdsverket) har kulturintresset (Kulturrådet, 
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet) anvisats av regeringen att 
medverka i regionala utvecklingsfrågor som en del i de regionala tillväxtprogrammen. Kultur 
kan även ses som ett medel att nå ekonomiska mål (www.raa.se/nyheter/april3.asp). Avsnittet 
tar sin utgångspunkt i ett teoretiskt resonemang om konflikter och sedan analyseras de 
måldokument som reglerar och styr natur- och kulturintressen i svenska kustlandskap. 
 
Natur- och kulturresurser spelar en viktig roll för en turistdestinations attraktionskraft och de 
utgör vanligtvis en grundläggande komponent (s.k. kärnresurs) i dess turistprodukt (Ritchie & 
Grouch 2003). Det turistiska produktionssystemet är ett öppet system som bl.a. nyttjar och är 
beroende av lokalsamhällets service- och näringsstruktur (stödresurs/struktur). Systemet 
omfattar därmed ett brett spektrum av intressenter som företräder olika grader av 
affärsmässighet, söker legitimitet för sitt handlande från olika håll och baserar sitt handlande 
på skilda värderationella grunder. Mot denna bakgrund framstår mål och medelkonflikter på 
destinationsnivå som ett mer eller mindre naturligt inslag, som kan hanteras som lösbara 
problem eller dilemman av aktörerna (Bodén & Rosenberg 2005).  
 
 
Fyra olika landskapsperspektiv 
 
Människans förhållningssätt till natur och landskap har av Sandell (2001) framställts i termer 
av fyra skilda ”ekostrategier”. Dessa strategier baseras på begreppsparen a) aktivt nyttja och 
förändra landskapet visavi passivt betrakta, avnjuta och klara av landskapet och b) 
funktionellt specialiserat och aktivitetsorienterat nyttjande visavi ett territoriellt anpassat och 
landskapsorienterat sådant. Infogas dessa begreppspar i en traditionell fyrfältstabell 
framträder ekostrategierna som fyra idealtyper, se figur 1.  
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 Figur 1. Den ekostrategiska begreppsramen (Sandell 2001 s. 35). 
 
Dessa idealtyper speglar spänningen mellan ett specialiserat, effektivt och funktionsorienterat 
nyttjande av landskapet gentemot ett differentierat mångbruk relaterat till ett aktivt nyttjande 
visavi att passivt avnjutande. De turistiska natur- och kulturrelaterade aktiviteterna i den 
svenska skärgården kan relateras till Sandells eko-strategiska fyrfältsfigur (figur 1). I 
fabriksfältet uppe till vänster återfinns aktiviteter som kräver en betydande anpassning av 
landskapet i såväl funktionell mening som krav på specialisering, t ex Kastellet på Vaxholm, 
operaföreställningar, andra större evenemang med många besökare. Även öppna ateljéer som 
drivs av externa säsongsentreprenörer inom områden som slöjd, textil, måleri, skulpturer, 
keramik innefattas i detta fält. Dessa aktiviteter kräver i allmänhet tillgång till extern 
kompetens/kapital och är uteslutande kommersiella, välplanerade och efterfrågestyrda. De 
omfattar vanligtvis upplevelseinriktade och/eller kulinariska inslag och besökarna har en klar 
uppfattning om vilken typ av upplevelser som erbjuds.  
 
I det museala fältet nere till vänster i figuren, återfinns verksamheter som även de kräver ett 
funktionsinriktat och specialiserat nyttjande av landskapet och därmed kan andra 
verksamheter utestängas. I detta fält återfinns natur- och kulturreservat. Vissa områden 
bedöms ha ett så stort skyddsvärde att de beläggs med vistelseförbud medan andra upplåts för 
verksamheter som omfattar ett passivt betraktande av fauna och djurliv i naturlandskapet, t ex 
organiserade eller oorganiserade exkursioner och vandringar. Detta fält kan också omfatta 
museiverksamhet som industri-, lots- och skärgårdsmuseer samt bruks- och industrimiljöer.  
 
Fälten hembygdens nyttjande och hembygdens avnjutande avser verksamheter som har en 
naturlig koppling till lokalsamhället och ett landskap som ger utrymme för mångbruk och 
differentierade upplevelser. Nyttjandet sker utifrån ett lokalt producentperspektiv som 
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verksamheter med anknytning till traditionella näringar, lokalt drivna småskaliga ateljéer för 
utställning och försäljning av skärgårdshantverk och andra företrädesvis lokala produkter 
samt skärgårdsmarknader och slåtteraktiviteter. ”Avnjutandefältet” handlar uteslutande om att 
bara befinna sig i natur- och kulturlandskapet eller på ”mitt/vårat ställe” och njuta av de 
estetiska och känslomässiga upplevelser det ger. Det är en upplevelse som det kan vara svårt 
och i vissa fall omöjligt att kommersialisera, som dagdrömmeri i naturlandskapet (figur 2) 
eller upplevelsen av ”Rönnerdals tärna som fått ungar”. 
 

 
 
 Figur 2. Dagdrömmeri på stranden. Foto: Anders Eliasson/Kramfors Turism. 
 
Sandells begreppsram kan med fördel användas som ett hjälpmedel inom planerings- och 
utvecklingsarbete för att hantera olika mål- och medelskonflikter. De offentliga aktörerna som 
ska främja kulturlivet och kulturlandskapet i skärgården, har som ett viktigt övergripande 
delmål att verka för aktiviteter där landskapet aktivt nyttjas och förändras för att gynna de 
regionala ekonomiska tillväxtmålen. Samtidigt är det de offentliga aktörernas uppgift att 
bevara det existerande kulturlandskapet och slå vakt om icke-kommersiella kulturvärden. 
Dels genom att trygga det museala perspektivets verksamheter som kan hänföras till att 
planera och storskaligt försöka dominera landskapet utan att utnyttja det annat än passivt, dels 
genom att trygga landskapet för verksamheter inom fältet för hembygdens avnjutande. De 
medel som kulturintressets aktörer använder för denna uppgift kan till stor del antas 
sammanfalla med naturvårdsintressets landskapsperspektiv, d v s att vissa områden ska 
bevaras och skyddas utifrån sina natur- och kulturvärden exempelvis genom naturskydd, 
naturvård, fridlysningar, nationalparker, kultur- och naturreservat. En central fråga i detta 
sammanhang är i vilket stadium ett landskap ska ”frysas” eller ”konserveras”. Det kan det 
råda delade meningar om mellan kultur- och naturvårdsintresset eftersom det förstnämnda 
intresset också har att tillgodose verksamheter som aktivt nyttjar och förändrar landskapet.  
 
 
Mål- och planeringsförutsättningar 
 
Natur- och kulturvärdena i skärgården är i flera avseenden unika och landskapet bedöms både 
nationellt och internationellt rymma stora upplevelse- och rekreationsvärden. Planeringen av 
och målen för de svenska kustlandskapen kan delas upp på en lokal och en nationell nivå. Den 
lokala nivån har genom det kommunala planmonopolet (översiktsplaner, detaljplaner och 
kommunikativ planering) ett stort inflytande över mark- och vattenanvändningen. Regering 
och riksdag ansvarar för lagstiftning och förordningar som Plan och Bygglagen, Miljöbalken, 
allemansrätten, strandskyddet, riksintressen och miljökvalitetsmål. Den lokala nivån 
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tillhandahåller verktygen för nyttjandet av kustområdenas tillgångar medan den nationella 
nivån tillhandahåller medel för bevarandet, vilket kan skapa konfliktytor mellan de två 
nivåerna men även inom exempelvis en kommuns lokala arbete (Ankre & Emmelin 2005).  
 
De nationella miljömålen för naturvård och kultur har hållbar utveckling som en gemensam 
övergripande målsättning. I miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 
fastställs att de svenska kustlandskapen i hög grad ska kännetecknas av biologisk mångfald 
och höga upplevelse-, natur- och kulturvärden. Av delmålen framgår vidare att: 

• senast år 2005 skall en strategi finnas för hur kustens och skärgårdens kulturarv och 
odlingslandskap ska bevaras och brukas. 

• senast år 2008 ska uttaget av fisk, inklusive bifångster av ung fisk, vara högst 
motsvarande återväxten, så att fiskbestånden kan fortleva och, om så är nödvändigt, 
återhämta sig.  

• senast år 2010 ska minst 50 % av skyddsvärda marina miljöer och minst 70 % av kust- 
och skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd.  

• senast år 2010 ska buller och andra störningar från båttrafik skall vara försumbar 
inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden (Naturvårdsverket, 
2003).  

 
Kulturella resurser har tillerkänts en ökad betydelse inom de regionala tillväxtprogrammen 
och regeringen gav 2004 de nationella kulturmyndigheterna i uppdrag att medverka i den 
regionala utvecklingsprocessen. Det framgår av myndigheternas redovisning över det 
nationella utvecklingsarbetet att kulturella insatser återfinns inom åtta, delvis överlappande, 
områden.[1] Dessa områden kan i en turistisk kontext reduceras till två övergripande 
huvudområden: kultur som näring och kultur som livsmiljö (Riksantikvarieämbetet et al. 
2005): 

 Kultur som näring fokuseras till stor del mot upplevelsebaserad turism och profilering. 
Marknadsföring betraktas som ett medel att lyfta fram regionalt producerad kultur. Kulturell 
kompetens ses vidare som en marknadsmässig fördel och ett medel att stärka företags 
konkurrenskraft. Kultur som specifikt näringsområde anses betyda en stor 
utvecklingspotential både för enskilda företag och för företag i samverkan (företagskluster). 
Kreativitetsfrämjande satsningar på konstarter, kulturarv och medier bedöms även stärka 
enskilda människors kreativitet och därmed främja ett ökat entreprenörskap. 

 Kultur som livsmiljö fokuserar på att kulturen – såväl konstarterna som kulturarvet – 
spelar en avgörande roll för att skapa en attraktiv och god livsmiljö. Kultur främjar känslan 
av regional tillhörighet och lokalbefolkningens motivation att stanna kvar i sin hembygd, 
och som hälsofrämjare ses kultur som en indirekt effekt av dess roll som näring och 
livsmiljö. 

Redovisningen indikerar att det föreligger spännings- och konfliktytor mellan kultur som ett 
medel att nå tillväxtprogrammens mål och ”målet för kulturpolitiken /som/ framför allt tar sin 
utgångspunkt i idén om kulturens värde för livskvalitet och demokrati. Kulturen måste få 
utvecklas på sina egna villkor och vara en fri, obunden och utmanande kraft i samhället” 
(Riksantikvarieämbetet et al 2005, s. 5). Det framhålls att avgränsningen av 
tillväxtprogrammen i vissa fall varit så smalt fokuserad på några få miljöer och enbart till 

                                                 
[1] De delområden som anges är kultur 1) som upplevelsenäring, 2) som livsmiljö, 3) som näring, 4) för 
profilering och marknadsföring, 5) som kompetens och marknadsmässig fördel, 6) som grund för samverkan, 7) 
som kreativitetsfrämjare och 8) som hälsofrämjare (Riksantikvarieämbetet et al. 2005. s. 11). 
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gagn för upplevelseindustrin, att den mångdimensionella synen på kulturarv och dess 
betydelse för utveckling gått förlorad. Frågor som har gällt omförvaltningen av kulturarv har 
inte ansetts vara viktiga i utvecklingsarbetet (Ibid).  
 
 
Sammanfattande diskussion 
 
I samhällsekonomisk mening innebär en långsiktig hållbar utveckling av skärgården inte att 
kapitalstocken hålls konstant, d v s att avsaknaden av miljöförsämring är total. Om ett 
naturområde/naturvärde ska exploateras kommersiellt handlar det till stor del om att vinsterna 
är större än nyttan av att bevara området orört. Är vinsterna större, bör en exploatering ske 
under förutsättning att tillgången på icke-kommersialiserad natur är större än vad som anses 
vara optimalt. En relevant fråga i sammanhanget är vem som definierar nytta och vad som är 
optimalt?  
 
Riksantikvarieämbetet (2003) betonar att det utifrån en helhetssyn på natur- och kulturarvet 
bör ske en samverkan mellan naturintresset och kulturintresset. Relateras naturintressets mål- 
och planeringsförutsättningar till Sandells fyrfältstabell över olika ekostrategier, kan de 
framför allt kopplas till de två fält/strategier som avspeglar ett passivt nyttjande av landskapet, 
som museum för fjärrstyrd konsumtion alternativt hembygdens avnjutande. Dessa två 
ekostrategier med bevarandeförtecken kan även ses som relevanta för kulturminnesvårdens 
aktörer i skärgården, medan andra delar av kulturintresset framför allt företräder ett aktivt 
och exploaterande nyttjande av landskapet. Exempelvis indikerar kulturens roll inom de 
regionala tillväxtavtalen förekomsten av ekostrategier som kan kopplas till fälten/strategierna 
för fabrik för produktion av aktiviteter och hembygdens avnjutande. Skilda mål- och 
planeringsförutsättningar skapar därmed presumtiva konfliktytor och spänningsfält mellan 
naturintresset och kulturintresset, liksom att det inom det sistnämnda intresset berör samtliga 
fyra ekostrategier.  
 
En strategi för natur- och kulturintresset har alltså att ställa sig frågan hur skärgårdens 
kulturarv och odlingslandskap ska bevaras; i vilket stadium ska landskapet ”frysas” eller 
”konserveras” eller brukas? Även naturintresset vars ekostrategier förefaller mer homogena 
har att hantera bevarandeintresset med försiktighet, vilket exemplet med Ängsö nationalpark 
(1909) i Stockholms skärgård visar. Dåtidens botaniker och andra sakkunniga insåg inte att 
Ängsös ljusa landskap var resultatet av seklers jordbruk och förbjöd slåtter och bete, vilket 
gjorde att ängsmarkerna växte igen. Idag återställs landskapet genom att ängarna slås under 
högsommaren, kreaturen släpps in på efterbete och lövträden hamlas - beskärs - på gammalt 
vis (http://www.archipelago.nu).  
 
Kulturintresset har även att förhålla sig till ekostrategier som aktivt nyttjar landskapet för mer 
eller mindre kommersiella verksamheter. Förutom den konfliktyta som vanligtvis existerar 
mellan exploaterings- och bevararintresset återfinns spänningar inom exploateringsintresset, t 
ex. mellan aktörer som företräder olika grader av affärsmässighet, skilda värderationella 
grunder och i varierande grad söker legitimitet för sitt handlande i lokalsamhället respektive 
storsamhället. Ytterligare andra konfliktytor kan kopplas till bärkraftsproblem i anknytning 
till attraktiva natur- och kulturområden, förekomsten av externa kapitalstarka intressen och 
stigande prisnivåer och säsongsproblematikens mångfacetterade utmaningar.   
 
Avslutningsvis kan det framhållas att skärgårdens besökare i allmänhet har en genuin och 
idyllisk bild av skärgårdsmiljön baserad på den traditionella fiske- och jordbrukskulturen som 
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format landskapet. Cassel (2003) beskriver hur restaurangföretagare och råvaruproducenter 
försöker iscensätta ”rätt sorts” turistiska upplevelser genom att anpassa sin produkt till 
förväntningarna och föreställningarna. Denna kundanpassning rymmer dock en paradox då de 
kultur- och naturvärden som denna bild grundas på, är baserad på en livsstil som i det stora 
taget inte längre existerar (SOU 2000:67). Det gör att den kommersiella turistprodukten bör 
formas utan över- eller undertoner så att kundens och producentens mytbild kan hållas 
levande och omfatta en delad ”autentisk” uppfattning.  
 
Kultur- och naturvårdsintressena är två av flera intressen som har att samverka inom det 
turistiska produktionssystemet för att stärka dess konkurrens- och utvecklingskraft. 
Produktionssystemets öppenhet och dess beroende av landskapet och lokalsamhället som 
resursbas leder i allmänhet till intressekonflikter mellan dess aktörer. De övergripande målen 
om en långsiktigt hållbar utveckling som beaktar både materiella och immateriella värden 
samt tryggar en biologisk mångfald leder dock i allmänhet inte till sådana konflikter. De är 
ofta diffusa. Det är när medel ska väljas som konflikterna aktualiseras. Avgränsas 
problematiken till att gälla kultur- och naturvårdsintressena kan de olika perspektiven på 
landskapet som resursbas (som presenteras i Sandells modell) tjäna som utgångspunkt för att 
öka förståelsen för och kunskapen om varför det kan uppstå medelskonflikter mellan dessa 
intressen i den svenska skärgården. Det i sin tur bör skapa bättre förutsättningar att omvandla 
dilemman till lösbara problem. 
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Fallstudie C 
 
 

Risker och möjligheter med turismevenemang 
 

Kulturturism på Jokkmokks vintermarknad 
 
 

Robert Pettersson 
 
 

Inledning 
 
Visfestivaler, dansfestivaler, slöjdfestivaler, konstfestivaler, teaterdagar, medeltidsveckor… I 
Sverige, liksom i övriga världen, anordnas det allt fler evenemang som konkurrerar om 
uppmärksamhet och besökare. Evenemangen håller på olika länge och lockar olika många 
besökare. Gemensamt för de flesta kulturevenemangen är dock att de försöker locka besökare 
till sig med ett uttalat utbud som utgår från en eller flera kulturresurser.  
 
I Sverige attraherar av tradition storstäder och olika platsbundna naturresurser (t.ex. fjäll) 
besökare till storstad och shopping, vandring, utförsåkning och så vidare. Dessa attraktioner 
är, i alla fall på kort sikt, svåra att konkurrera med för de som befinner sig utanför 
storstäderna, och de som inte besitter de nödvändiga naturresurserna. Detta kan vara en till 
förklaringarna till att många (perifera) destinationer satsar stora resurser på olika typer av 
kulturevenemang. Vid sidan om att locka besökare kan evenemangen ge en möjlighet att 
stärka den lokala identiteten, förlänga säsongen och skapa inkomster och sysselsättning i 
regionen.  
 
Möjligheterna och evenemangens positiva effekter ska dock ställas i relation till risker och 
möjliga negativa effekter. Ett evenemang samlar många människor på en begränsad yta under 
en kort tid. Det gör att påverkan på natur och kultur är större än normalt, vilket kan få 
negativa konsekvenser. Särskilt stort är risktagandet om den lokala kulturen exploateras och 
utgör en del av den turistiska attraktionen.  
 
Att känna till såväl risker som möjligheter med att arrangera ett evenemang är viktigt för att få 
till stånd en långsiktigt hållbar utveckling. Föreliggande fallstudie syftar till att belysa några 
risker och möjligheter med turistiska kulturevenemang. Detta sker bland annat utifrån studier 
av en av Sveriges äldsta årligen återkommande kulturturistiska evenemang; Jokkmokks 
vintermarknad, som i februari 2005 firade 400-årsjubileum. 
 
 
Vad är ett evenemang? 
 

Begreppen evenemang och festival används flitigt i forskning, media och marknadsföring. 
Enligt Getz (1991) och Hall (1992) är en festival en publik och temabaserad tillställning 
medan evenemang har en begränsad längd med tydligt start- och stoppdatum. Idag används 
dessa två begrepp i stort sett synonymt i Sverige. Dessutom finner man ett flertal marknader 
(t.ex. Kiviks, Jokkmokks) som till sin definition sätter försäljare i kontakt med potentiella 
köpare. Marknader är ofta en del av evenemang, och många gånger innehåller marknadsdagar 
mycket mer än bara handel. Jokkmokks vintermarknad, som beskrivs mer ingående längre 
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fram, kan sägas vara en kulturfestival som innehåller bland annat sång- och 
musikframträdanden, utställningar, seminarier och en stor marknad. 

 

Många av de svenska evenemangen är årligen återkommande och hålls vid samma tid varje 
år. De flesta evenemangen hålls under sommaren, då många har semester. Butler (1980) 
konstaterar i sin forskning att de flesta evenemang, liksom turistiska destinationer, tenderar att 
följa en cykel (se figur 1). Denna livscykel visar på hur evenemang efter sin födelse och 
introduktion ofta har en kraftig tillväxtfas för att sedan nå en fas av mognad och stagnation. 
Utmaningen är således att verka för förnyelse och fortsatt tillväxt så man inte tvingas lägga 
ner evenemanget.  
 

 
Tid

 

 Figur 1. Butlers (1980) modell för den turistiska livscykeln (heldragen kurva) 
samt Baums (1998) modell för kontinuerligt förnyade turismprodukter (brutna 
linjer).  

 

Vid sidan om Butlers vedertagna modell för den turistiska livscykeln har bland andra Baum 
(1998) försökt att förklara utvecklingen av turism och turismevenemang med hjälp av flera 
parallella kurvor. Här har varje enskild kurva samma form som Butlers kurva med tillväxt och 
stagnation, men dessutom beskriver varje ny kurva en förnyelse eller en ny produkt (streckade 
linjer i figur 1). Genom att hela tiden förutsätta stagnation och verka för en förnyelse, och 
genom att i rätt ögonblick introducera nya produkter, kan den skicklige entreprenören eller 
destinationen uppnå en kontinuerlig tillväxt. 
 
 
Positiva och negativa effekter av evenemang 
 
Såväl de positiva som de negativa effekterna av ett evenemang förstärks som regel med ett 
växande evenemang. Redan ett litet evenemang kan dock ha en stor inverkan om det 
arrangerande samhället eller den arrangerande regionen är begränsad. Buhalis (2000) har visat 
att effekterna av ett turismevenemang följer de olika nivåerna i Butlers livscykel. Från att 
börja med obetydliga effekter ökar effekterna kraftigt under tillväxtfasen varför medvetenhet 
och planering är nödvändigt för att undvika de negativa effekterna. 
 
All turism leder till någon påverkan. I tabell 1 har tänkbara positiva och negativa effekter 
listats. Effekterna har förutom positivt och negativt även delats in i ekonomiska effekter, 
sociala effekter och miljöeffekter. 
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 Tabell 1. Möjliga positiva och negativa effekter av turism och turismevenemang. 
Bearbetad efter Hall & Page (1999) sidan 122, samt Pettersson (2004) sidan 22. 

 
 Ekonomiska effekter Sociala effekter Miljöeffekter 

 
Po
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Ökad sysselsättning 
Högre inkomster 
Mer varierande sysselsättning 
Bredare ekonomisk bas 

 
Större kontaktnät 
Ökad kunskap 
Förbättrad självkänsla 
Bättre lokal social service 

 
Ökat miljömedvetande 
 

 
N
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at

iv
t 

 
Mer säsongsarbete 
Lokal prisstegring 
Ökat beroende 
Ekonomiska förluster 

 
Alienation 
Ökad kriminalitet 
“Disneyfiering” av kulturen 

 
Ökad erosion 
Ökad nedskräpning 
Ökade föroreningar 
Ökat buller 

 
Ekonomiska effekter 
 
Ett av de vanligaste motiven för att arrangera ett evenemang är förståss att det kan skapa 
sysselsättning och bidra med ökade inkomster för ett antal personer i regionen. Dessutom 
leder denna form av sysselsättning för många till att man får en mer varierad sysselsättning 
och en bredare ekonomisk bas att stå på. 
 
Dessa tänkbara positiva effekter ska ställas mot negativa effekter såsom att ett engagemang i 
ett evenemang ofta innebär mer säsongsarbete, det vill säga en stor arbetsinsats under en 
begränsad tid. Vidare kan evenemang leda till en lokal prisstegring kännbar för de lokalt 
boende. De som hänger upp en del av sin inkomst till ett enskilt evenemang känner av ett ökat 
beroende av svårpåverkbara turismfaktorer, såsom exempelvis väder och restrender. Många 
evenemang har så liten marginal att redan ett dåligt år med ekonomiska förluster kan göra att 
evenemanget upphör. 
 
Sociala effekter 
 
De möjliga positiva sociala effekterna av ett evenemang är många. Inte minst kan ett 
evenemang bidra till ett nytt och större kontaktnät för såväl arrangörer som besökare. 
Effekterna av detta kan bli ökad kunskap bland de inblandade, och hela evenemanget är ett 
utmärkt tillfälle att sprida information till omvärlden om den lokala miljön och kulturen 
(Wilson & Udall 1982). Hela regionen kan vid ett lyckat evenemang känna stolthet och 
förbättrad självkänsla. Ett evenemang ställer krav på turistisk infrastruktur såsom mat och 
boende. En utbyggd turistisk infrastruktur erbjuder de lokalt boende en bättre lokal service, i 
vissa fall även utanför själva evenemanget. 
 
När en hemort invaderas av ett stort antal besökare under ett evenemang finns det risk för att 
de lokalt boende inte känner igen sig i sin egen hemmiljö (alienation). Bland de tänkbara 
negativa effekterna kan man vidare konstatera att det i spåren av evenemang ofta följer en 
ökad kriminalitet med obehags- eller osäkerhetskänslor som följd. I de fall där den lokala 
kulturen utgör en del av attraktionen, exempelvis som i fallet med Jokkmokks vintermarknad, 
finns det en uppenbar risk för att tillrättaläggandet av kulturen går så långt att man riskerar att 
hamna i det som har kallats en ”disneyfiering” av kulturen. Den turistiska efterfrågan riskerar 
att driva fram icke autentiska kulturutryck, som på sikt kan urholka kulturen. 
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Miljöeffekter 
 
Under ett evenemang når man ut till många under en begränsad tid, inom ett visst begränsat 
område. Därför kan evenemangen fungera som platser för lärande möten mellan olika 
grupper. Flera arrangörer försöker ta vara på tillfället att öka miljömedvetandet hos besökarna 
genom egna aktiva miljöval och i vissa fall kampanjer. 
 
Evenemangets koncentration i tid och rum leder dock till risker för exempelvis ökad erosion 
och ökad nedskräpning. Riskerna med erosion begränsas dock av att många festivaler och 
evenemang arrangeras inom tätbebyggt område där marken som regel tål en stor påfrestning. 
Evenemang medför avslutningsvis en mängd förflyttningar i rummet med ökad trafik som 
följd. Detta medför i sin tur ökade luftföroreningar och ökat buller. 
 
 
Jokkmokks vintermarknad 
 
I Jokkmokk, med 3000 bofasta strax norr om polcirkeln, möts under tre vinterdagar varje år 
omkring 40000 besökare. Det kanske största dragplåstret under vinterfestivalen i Jokkmokk är 
den samiska kulturen som drar till sig intresse (figur 2). Jokkmokks vintermarknad med sin 
långa historia, sitt perifera läge och exploatering av den lokala samiska kulturen ställer många 
evenemangsfrågor på sin spets. 
 

 
 
 Figur 2. Exotiskt inslag under Jokkmokks vintermarknad. Foto: Robert Pettersson. 
 
Det var den svenske kungen Karl IX som 1605 bestämde att det skulle hållas marknad i 
Jokkmokk. Detta var ett sätt att kontrollera handeln och underlätta skatteindrivning från de 
nomadiserande samerna. Under åren har marknaden utvecklats från en nyttomarknad till en 
nöjesmarknad som lockar besökare över stora avstånd. 
 
Vad är det då som får besökare att år efter år under den mörka och kalla delen av året åka den 
långa vägen till Jokkmokk? En stor del av förklaringen ligger i att arrangörerna har lyckats 
med det som Baum beskrivit i teorin (figur 1). I rätt takt har man förnyat utbudet under 
festivalen. Från att ha haft själva marknadshandeln i fokus har man breddat sitt utbud i en 
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första omgång med utställningar och seminarier. I den senaste förnyelsevågen märks 
satsningar på bland annat aktiviteter, musik och mat (Pettersson 2003). Utbudet har alltså 
breddats och delvis förändrats och på så sätt har populariteten och tillväxten kunnat 
bibehållas. 
 
En annan viktig förklaring till framgången är den starka lokala förankringen som borgar för 
ett långsiktigt engagemang som stödjer sig på såväl ekonomiska som sociala intressen. Vid 
sidan om att vara en stor samisk och turistisk mötesplats fungerar marknaden som 
hemvändardagar för alla med rötter i området.  
 
Utöver marknadens ekonomiska och fysiska effekter är det på grund av exploateringen av den 
samiska kulturen förståss de sociala effekterna som är av särskilt intresse. I media och 
marknadsföring är det väldigt ofta en bild av en exotisk ursprungsbefolkning och historisk 
renskötsel som målas upp (Müller & Pettersson 2005). Denna bild av det samiska skiljer sig 
dock en del från den samiska vardagen, där många samer lever assimilerat i det moderna 
samhället. Även dagens storskaliga renskötsel med helikoptrar och terrängfordon skiljer sig 
en hel del från den bild som kommer fram under marknaden (figur 2). 
 
Bland andra MacCannell (1976) konstaterar att det besökaren får se ofta är just en tillrättalagd 
eller iscensatt äkthet. Denna balansgång är ett dilemma för många kulturevenemang. Det 
krävs tillrättaläggning av kulturen för att få den turistiskt intressant, men för stora 
tillrättaläggningar riskerar att skada kulturen. I Jokkmokk lyckas man ganska bra med 
avvägningarna tack vare en stor medvetenhet om riskerna och en lokal förankring och 
planering. 
 
 
Sammanfattande slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns stora förtjänster, såväl monetära som 
icke-monetära, i att arrangera ett evenemang. Det finns dock även många risker varför det är 
viktigt med fortsatt problematisering i ämnet evenemangsturism och turismutveckling. 
 
I Sverige finns idag många goda exempel på väl planerade och väl genomförda evenemang. 
Ett av dessa är Jokkmokks vintermarknad som har en lång tradition av inte bara bibehållen 
utan till och med ökande popularitet. Vad finns det då att lära av exemplet Jokkmokks 
vintermarknad? För det första visar marknaden att en lokal förankring med lokal planering 
och lokalt medbestämmande är viktigt. Vidare är ett ständigt förnyelsearbete nödvändigt för 
bibehållen popularitet.  
 
Det är viktigt med kunskap för att undvika fallgropar och dubbelarbete. Många små festivaler 
och evenemang står inför liknande utmaningar så det är onödigt att hjulet uppfinns om och om 
igen på skilda håll. Kanske borde man i Sverige stimulera samarbetsorgan för 
turismevenemang?  
 
Det finns idag ingenting som tyder på att populariteten i att arrangera och besöka evenemang 
skulle avta. Mot bakgrund av det är det viktigt att ha kontroll över planering och 
genomförande. Avslutningsvis refereras det därför här till Hinch (1995) som har listat fyra 
punkter på hur man i framtiden ska kunna uppnå en hållbar turismutveckling.  
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För det första är evenemang inga isolerade fenomen utan intimt kopplade till de andra delarna 
i det turistiska systemet. Det är därför av högsta vikt att kontrollera och samordna regionens 
turismutveckling, inkluderande regionens evenemang. Evenemangens komplexitet och bredd 
leder oss till andra punkten som pekar på vikten av ökad professionalism hos arrangörerna. En 
hållbar utveckling förutsätter kunskaper hos såväl arrangörer som besökare. För det tredje, 
anser Hinch, kan man inte se på evenemanget som det enda som ska vända trenden i en region 
med ekonomisk avmattning och stagnation. Evenemanget måste ses som en av flera 
nödvändiga satsningar för att uppnå en regional tillväxt. I den fjärde och sista punkten pekar 
Hinch på att utvecklingen måste hållas på en sådan nivå att man kan behålla den lokala 
kontrollen. Detta uppmuntrar en småskalig, långsam och kontrollerad utveckling. 
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Fallstudie D 
 
 

Biosfärområden i Sverige  
 

– Torneträsk biosfärområde och Kristianstads Vattenrike 
 
 

Hanna Jämting, Mikael Nilsson, Robert Pettersson och Sandra Wall Reinius 
 
 
Redan på 1960-talet väcktes ett intresse av att bilda naturskyddsområden med syftet att både 
bevara den biologiska mångfalden och samtidigt främja en hållbar ekonomisk och social 
utveckling. I samband med detta startades ett forskningsprogram vid namn The Man and 
Biosphere Programme (MaB), initierat av FN-organet UNESCO. Biosfärområde kallas det 
område där MaB-forskningen bedrivs. År 2005 finns 482 biosfärområden fördelade över 102 
länder runt om i världen.  
 
Idag har bland annat en ökad turism lett till att MaB-programmet intensifierats för att hitta 
lösningar på dilemmat mellan brukande och bevarande av naturresurser. Biosfärområdena är 
även tänkta att fungera som modellområden där kunskap och praktik testas för att förstärka 
relationen mellan människa och miljö på ett hållbart sätt (Sandell 2003). Avslutningsvis ska 
verksamheten sträva mot ett verkställande av Agenda 21 och anslutande konventioner, särskilt 
konventionen för biologisk mångfald (UNESCO 2005a).  
 
Arbetssättet inom biosfärområdena skiljer sig från traditionella naturskyddsområden där stor 
vikt läggs på bevarande. Inom biosfärområdets ramar ingår även hållbar regional utveckling 
som en viktig del i arbetet. Ett biosfärområde ska vara så stort att de kan uppfylla följande tre 
funktioner: 

• Bevarandefunktion - Målet är att bidra till bevarande av landskap, ekosystem, arter 
och genetisk mångfald. Biologiska såväl som kulturella värden ska bevaras.  

• Utvecklingsfunktion - Syftet är här att bidra till ekonomisk och mänsklig utveckling på 
ett ekologiskt godtagbart och hållbart vis. 

• Logistikfunktion - Slutligen finns en funktion som uppmuntrar hjälp till forskning, 
miljöövervakning, utbildning och utbyte av information mellan lokala och globala 
aktörer angående bevarande och utveckling.  

 
Konceptet innebär goda möjligheter att förena många aktörer med skilda intressen, samtidigt 
som det finns många svårigheter i arbetet med att både bevara och utveckla ett område. Den 
hållbara utvecklingen är en viktig del i biosfärstrategin och med det menas hållbar ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling, men mellan dessa råder inte alltid samstämmighet. En 
ekonomisk utveckling, exempelvis genom turism, innebär inte sällan en ökad belastning på 
miljön. För att lösa detta grundar sig biosfärområdesstrategin på en zoneringsprincip som 
innebär att området indelas i tre zoner där varje zon har olika funktioner och där olika 
intressen kan styra (se figur 1).  
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 Figur 1. Biosfärområdets zonering. Källa: UNESCO (2005a). 

 
Ett lagligt skyddat kärnområde upprättas för att bibehålla en biologisk mångfald genom att 
bevara och skydda känsliga och värdefulla arter och biotoper. Kärnområdet består ofta av 
redan tidigare skyddade områden. Ett biosfärområde innehåller även en eller flera 
buffertzoner vars syfte är att förstärka skyddet i kärnområdet. De aktiviteter som förekommer 
i buffertzonen bör hjälpa till att skydda bevarandeintressena i kärnområdet. Slutligen finns 
utvecklingsområden där verksamheter ska etableras som bidrar till att främja den hållbara 
ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen. Här ska modeller för god markanvändning 
och hållbar utveckling användas och lokalt förankrat och långsiktigt hållbart 
utvecklingsarbete prioriteras. Det är till detta område man söker förlägga turism och 
rekreation, det vill säga skilt från kärnområdet.  
 
 
Svenska biosfärområden 
 
I Sverige finns idag två officiella biosfärområden. Torneträsk biosfärområde etablerades år 
1986. Ytterligare ett biosfärområde finns i Kristianstads kommun i nordöstra Skåne. Området 
heter Kristianstads Vattenrike och utsågs till biosfärområde i juni 2005. 
 
Uppmärksamheten av och intresset kring biosfärområdena har i Sverige hittills varit 
begränsat, även om den svenska MaB-kommittén upplevt att både det lokala och nationella 
engagemanget ökat under 1990-talet. Nämnas kan att den svenska MaB-kommittén inte har 
något ekonomiskt ansvar för biosfärområdena, utan finansieringen ska lösas lokalt (Thorell et 
al 2004). 
 
Torneträsk biosfärområde 
 
Arbetet i Torneträsk biosfärområde mellan Kiruna och Narvik har sedan starten år 1986 varit 
kantat av svårigheter. Under stora delar av 1990-talet var Torneträsk biosfärområde i stort sett 
bara en ”pappers-park” utan vare sig en ansvarig organisation eller finansiering. År 1995 
antog UNESCO en ny strategi för biosfärområden, den så kallade Sevillastrategin (UNESCO 
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2005b). En utvärdering av Torneträsk biosfärområde gjordes i samband med detta, och den 
visade att de nya kriterierna för ett biosfärområde inte uppfylldes.  
 
Turismen har varit, och är fortfarande, en mycket viktig inkomstkälla för området ända sedan 
järnvägen och Abisko Naturvetenskapliga Station etablerades i början på 1900-talet. Antalet 
övernattningar på hotellen inom och i närheten av biosfärområdet uppgår årligen till omkring 
100 000 (Wall 2003). Till detta kommer flera dagsbesökare och personer som under 
exempelvis fjällvandringar övernattar i egna tält (Wall 2001). 

 
Bevarandefunktionen infrias i och med de nationalparker (Abisko och Vadvetjåkkå) och de 
naturreservat (Stordalen och Abisko Naturvetenskapliga Station - ANS) som finns i området. 
Logistikfunktionen återfinns delvis genom den forskning som bedrivs på Abisko 
Naturvetenskapliga Station (Wall 2001). Men för att området även ska uppfylla den tredje 
funktionen som rör utveckling, turism och rekreation, menar UNESCO att området bör 
utvidgas och att zoneringen måste förbättras. Vidare framkommer att allmänheten måste 
involveras i större utsträckning. För att området återigen ska kunna fungera som ett 
biosfärområde efter Sevillastrategin är det nödvändigt att dessa åtgärder görs.  
 
Ytterligare svårigheter för Torneträsk biosfärområde har varit att hitta ekonomiska medel till 
att finansiera driften av biosfärområdet och därmed kan ingen personal anställas till att 
utveckla området. Varifrån de ekonomiska medlen bör komma återstår att lösa, men på grund 
av kravet på lokal förankring bör de ekonomiska medlen komma från lokalt håll.  
 
Bristen på engagemang från den lokala befolkningen är påtaglig, vilket försvårar arbetet 
ytterligare. I dagens Torneträsk biosfärområde finns endast ett litet antal bofasta, och en 
utvidgning förutsätter att befolkningen informeras om biosfärområdet för att därigenom skapa 
ett ökat intresse. 
 
Ett biosfärområde är inte lagligt skyddat (förutom de nationalparker och naturreservat som 
utgör kärnområdena) och därmed krävs en hög grad av samarbete och enighet bland aktörer i 
området. I Torneträsk är samarbetet mellan lokala aktörer ytterst begränsat även om ingen 
direkt oenighet mellan dessa råder.  
 
För att ge biosfärområdet en bredare grund bör även områdets kulturvärden inkluderas i större 
omfattning än vad som hittills gjorts. En tydlig naturvetenskaplig inriktning i Torneträsk 
biosfärområde har uppkommit i och med att ANS varit ansvarig för driften. Detta har lett till 
en prioritering av naturvärden och naturvetenskaplig forskning. Samhällsvetenskapliga 
aspekter bör, i det framtida arbetet med biosfärområdet, framhävas i logistikfunktionen 
genom att främja samhällsvetenskaplig forskning. Den samhällsvetenskapliga inriktningen 
bör även tas med för att underlätta uppfyllandet av utvecklingsfunktionen där bland annat 
hållbar ekonomisk utveckling ingår. Biosfärområdets utvecklingsfunktion innebär möjligheter 
att skapa en mer positiv utveckling i området och därmed gynna det lokala samhället. I ett 
område med begränsad möjligheter till företagsutveckling och tillväxt fyller turismen en 
viktig funktion då området har goda förutsättningar att arbeta med en långsiktigt hållbar 
turismnäring.  
 
Torneträsk biosfärområde har ännu inte någon plan över hur en organisatorisk struktur kan 
skapas, vilken tar hänsyn till områdets olika intressenter. Därför finns inte heller någon 
uttalad strategi för att förena områdets bevarande- och utvecklingsintressen. Den framtida 
organisationen i Torneträsk biosfärområde bör innefatta en styrgrupp där olika aktörer kan 
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mötas och diskutera för att nå fram till en hållbar lösning. Detta liknar Kristianstads 
Vattenrikes arbetssätt med en samrådsgrupp. 

 
Kristianstads Vattenrike 
 
Kristianstads Vattenrike är det första biosfärområdet i Sverige som godkändes enligt 
UNESCOs krav för biosfärområden som finns fastställda i Sevillastrategin. Området omfattar 
Helgeåns avrinningsområde i Kristianstads kommun och de kustnära delarna av Hanöbukten. 
Inom området finns ett ekomuseum som med sina 13 olika informationsanläggningar lockar 
omkring 150 000 besökare per år. Information och övriga rekreationsvärden såsom fiske 
lockar såväl ortsbor som turister (Vattenrikets hemsida 2005).  

 

Verksamheten i Vattenriket syftar till att bevara och utveckla de ekologiska och 
kulturhistoriska värdena samt att nyttja dessa på ett uthålligt och varsamt sätt. Kristianstads 
Vattenrike har alltsedan idéstadiet haft ett starkt lokalt och nationellt stöd och området kallas 
idag för Sveriges enda fungerande biosfärområde (Magnusson, Magntorn & Cronert 2004). 

 
Arbetet med Kristianstads Vattenrike har pågått i omkring 15 år och har under hela perioden 
varit inriktat mot att få biosfärområdesstatus och konceptet är därför välkänt i regionen. I och 
med detta var det vid ansökningstillfället inte många som hade några anmärkningar mot 
instiftandet av ett biosfärområde. 
 
I Kristianstad finns en samrådsgrupper för natur- och kulturvård som visserligen inte har 
någon beslutsfattande status men som ändå har stora möjligheter att påverka utvecklingen i 
biosfärområdet på grund av den breda intresseförankringen. I samrådsgruppen finns bland 
annat representanter från Kristianstad kommun, Länsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF), naturskydds-, jakt- och fiskeföreningar. Denna samrådsgrupp, tillsammans med det 
långa förarbetet innan biosfärområdesutnämningen, anses vara de huvudsakliga anledningarna 
till att så stor enighet finns i området då tänkbara konflikter tidigt identifieras och förebyggs.  
 
Kristianstads Vattenrike har dessutom haft tillgång till större finansiella medel än vad 
Torneträsk biosfärområde haft. Kristianstad kommun och Länsstyrelsen bidrog med 
sammanlagt 79% av Vattenrikets totala budget.  
 
 
Slutsatser 
 
Det finns stora skillnader mellan biosfärområdesarbetet i Torneträskområdet och i 
Kristianstad. Sammantaget kan man konstatera att Torneträskområdet har haft en hel del 
problem under resans gång, medan man i Kristianstad har lyckats lösa många av problemen 
under planeringsarbetet inför utnämnandet. 
 
De huvudsakliga problemen bakom arbetet med Torneträsk biosfärområde kan sägas vara:  

• Svårighet att uppfylla vissa av de nya kraven som ställs enligt Sevillastrategin. 
• Brist på lokalt engagemang. Detta kan bero på att området från början initierats från 

centralt håll. Ovanifrånperspektivet har bidragit till bristande engagemang, konflikter 
och motsättningar. 

• Problem att få finansiellt stöd för verksamheten. 
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Vidare kan arbetet i Kristianstads Vattenrike anses som lyckat tack vare: 

• Det långa förarbetet som utförts innan biosfärområdesansökan lämnades in vilket 
underlättade arbetet med att uppfylla de krav som ställs på ett biosfärområde. Tack 
vare det långa förarbetet har dessutom många konflikter och motsättningar kunnat 
undvikas. 

• Samrådsgruppen som ända sedan arbetet i Kristianstads Vattenrike startade motverkat 
konflikter mellan olika intressenter. Att denna samrådsgrupp existerar speglar det 
betydelsefulla lokala engagemanget som finns i Kristianstad. 

• Kristianstads Vattenrike har haft kontinuerliga ekonomiska medel att driva och 
utveckla området. 

• Kristianstads biosfärområdesförslag är utarbetat med ett underifrånperspektiv. Ett 
underifrånperspektiv leder till att lokalbefolkningen i ett tidigt skede kan bli medvetna 
om och får ta del av vinsterna med exempelvis en nationalpark eller ett biosfärområde.  

 
Ett väl fungerande biosfärområde kan mycket väl fungera som en god förebild för arbetet med 
att skapa hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling i hela landet. I Torneträsk är 
det mycket kvar att göra för att få biosfärområdet fungerande men samtidigt kan lärdom tas av 
den problematik som funnits hittills.  
 
Bland de många aktörerna i biosfärområdena är det svårt att se någon som för turisternas 
talan. Ett nyttjande av områdena, och en utbyggnad av tillhörande turistisk infrastruktur 
såsom vägnät och boende, brottas mot de skyddande strävanden som andra aktörer driver. 
 
En utförligare diskussion kring skillnader och likheter mellan de svenska biosfärområdena 
återfinns i Jämting och Nilssons (2005) rapport. 
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Fallstudie E 
 
 

Fulufjällets nationalpark 
 
 

Peter Fredman och Marcus Jonsson 
 
 
Fulufjällets nationalpark representerar på flera sätt ett nytänkande i svensk naturvårdspolitik, 
och då inte minst kring utveckling av friluftsliv och turism i och omkring skyddade områden. 
För att hantera motstridiga intressen och samtidigt erbjuda olika typer av upplevelser har 
nationalparken delats in i fyra olika zoner. Ett turismutvecklingsprojekt med lokala 
entreprenörer genomfördes parallellt med inrättandet av parken. Området är certifierat enligt 
PAN (Protected Area Network) kriterier och en boendeanläggning har etablerats i samarbete 
mellan Världsnaturfonden och en holländsk researrangör. Till grund för Naturvårdsverkets 
skötselplan över området ligger en omfattande besökarstudie. 
 
Denna fallstudie bygger i huvudsak på uppgifter från olika forskningsprojekt genomförda i 
samband med nationalparkens inrättande i Fulufjället (Fredman, Hörnsten Friberg & 
Emmelin, 2005), Naturvårdsverkets skötselplan för Fulufjällets nationalpark 
(Naturvårdsverket, 2002), samt intervjuer med turistföretagare i Fulufjällets omland 
genomförda av Marcus Jonsson sommaren 2005. 
 
 

Fulufjällets nationalpark, och vägen dit 
 
Hösten 2002 blev Fulufjället i nordvästra Dalarna Sveriges 28:e nationalpark. Syftet med 
nationalparken är att i väsentligen orört skick bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad 
vegetation och stora naturvärden i övrigt. Syftet är även att ta tillvara områdets 
kulturhistoriska värden, att ge förutsättningar för besökarnas upplevelser av stillhet, 
avskildhet och orördhet i kombination med att i lämplig grad underlätta för allmänheten att 
uppleva parkens natur.  
 
Utöver en generellt sett sevärd natur har Fulufjället två uppenbara turistattraktioner – Sveriges 
högsta vattenfall Njupeskär (figur 1) och den stora ”ursköljningen” i Göljån orsakad av en 
massiv jorderosion under ett regnoväder sensommaren 1997. Det finns 14 mil statliga leder, 
fem övernattningsstugor och tio raststugor i området. Nationalparken är drygt 38 000 hektar 
stor och består till två tredjedelar av kalfjäll och fjällhed. Det är svenska fjällkedjans 
sydligaste större, i stort sett opåverkade fjällområde. Information om Fulufjället finns på 
Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se) samt på hemsidan 
”www.dalarna.se/fulufjallet”. 
 
Bestämmelser och åtgärder utgår från en indelning av nationalparken i zoner. Det är första 
gången Naturvårdsverket tillämpar en strikt zonering i detta syfte. Liknande metoder används 
bland annat i Kanada, USA och Norge. 
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 Figur 1. Turister vid Njupeskär, Fulufjället. Foto: Peter Fredman. 
 
Zonerna har olika riktlinjer för vad som är tillåtet, vilka aktiviteter som är lämpliga, hur den 
fysiska miljön ska se ut samt vad det är sannolikt att en besökare kan uppleva. Det 
övergripande syftet för Fulufjällets nationalpark gäller för samtliga zoner och skillnaderna 
mellan dem ligger i hur syftet uppnås och hur föreskrifter används. De fyra zonerna följer en 
skala från opåverkade områden till mer anläggningspräglade (figur 2). De är, från den mest 
orörda zonen räknat, Orörd zon (I), Lågaktivitetszon (II), Högaktivitetszon (III) och 
Anläggningszon (IV). Zonerna definieras utifrån grad av mänsklig påverkan, fysisk miljö, 
sannolika upplevelser samt lämpliga aktiviteter.  
 

 
 
 Figur 2. Zonindelning i Fulufjället. Orörd zon (I), Lågaktivitetszon (II),  
 Högaktivitetszon (III) och Anläggningszon (IV) 
 
Detta motsvarar det internationellt tillämpade ”spektrum av rekreationsmöjligheter” som 
kommer från engelskans Recreation Opportunity Spectrum (ROS). Vissa delar av 
nationalparken kan alltså nyttjas på ett mer intensivt sätt för friluftsliv, jakt och fiske, 
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samtidigt som den största delen är i hög grad opåverkad. På så vis bevaras värden för 
vetenskap och upplevelser av stillhet och avskildhet, samtidigt som mindre fjällvana 
människor kan besöka fjället och inskränkningen i lokalbefolkningens nyttjande begränsas. 
Ett spektrum av rekreationsmöjligheter har skapats. Genom att i olika grad tillfredställa 
enskilda besökares behov inom zonerna – där en grupp kan få stor vikt i en zon och liten i en 
annan – kan en lösning för hela området erhållas, som är bättre både för den enskilda gruppen 
och för de olika grupperna sammantaget än om samma regler gäller överallt.  
 
Zoneringen av Fulufjällets nationalpark kan ses som en del i en större process kring 
inrättandet av parken. En mer traditionell ”utifrån och in” process har i Fulufjället ersatts av 
en ”inifrån och ut” process. Tanken var att skapa en insikt om fördelarna med en nationalpark, 
inte minst hos lokalbefolkningen. Processen innebar att fokus lades på vilka möjligheter en 
nationalpark innebär istället för att se till de restriktioner den för med sig – något som 
föranledde ett lokalt motstånd mot nationalparken i processens inledningsskede.  
 
I samarbete med länsstyrelsen i Dalarna initierade Naturvårdsverket år 1997 projektet 
”Fulufjällets omland”. I projektets första fas besökte projektledaren boende i området runt 
Fulufjället för att diskutera nationalparken i ett bredare socialt perspektiv, bland annat mot 
bakgrund av den pågående negativa befolkningsutvecklingen i bygderna. Projektets andra fas 
utgick ifrån en nationalpark i Fulufjället och bestod i att identifiera fördelarna detta kan 
medföra i form av investeringar och nya arbetstillfällen. Denna fas bidrog till att vända den 
lokala opinionen från att vara negativ till en nationalpark till att bli mer positiv. Projektet 
resulterade också i bildandet av ”Fulufjällsringen” – ett nätverk av turismentreprenörer i 
nationalparkens omland. 
 
I processen att etablera Fulufjällets nationalpark ingick, förutom zoneringen och 
omlandsprojektet, flera investeringar i anläggningar och infrastruktur för besökare. Merparten 
av dessa var förlagda till zon 4, d.v.s. det område som utvecklas i syfte att ta emot många 
besökare. Exempelvis anlades en ny led från Njuperskärs vattenfall så att en rundslinga 
skapades, en större parkeringsplats samt ett naturum. 
 
Fulufjället är också den första svenska nationalparken där planering och genomförande tydligt 
bygger på insamlad kunskap om besökarna. En besökarstudie genomfördes sommaren 2001, 
året innan området blev nationalpark, samt sommaren 2003, året efter nationalparkens 
tillkomst. På så vis erhölls kunskap om besökarna i området för den planerade nationalparken, 
omfattande bland annat attityder till områdets skötsel, efterfrågad turismutveckling, 
upplevelser och ekonomiska utgifter. Den andra studien fungerar även som en första 
kortsiktig uppföljning av skötselplanens intentioner. 
 
 

Fulufjället, omlandet och turismen 
 
Som framgår av beskrivningen ovan kan nationalparken i Fulufjället inte betraktas som en 
geografiskt isolerad företeelse. Avgörande för dess tillkomst och för den framtida 
utvecklingen är i hög grad dess omland, de lokalt bofasta och inte minst de utifrån kommande 
besökarna i området. Därför är det viktigt att vidga perspektiven även utanför området för 
själva nationalparken. En nationalpark kan i sig utgöra en attraktion och sevärdhet som lockar 
besökare, men många gånger ingår parken i ett större turistiskt system av transporter, boende, 
mat, aktiviteter och andra attraktioner. I Fulufjället finns inga bofasta inom nationalparken, 
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medan det finns ett antal byar i dess omedelbara närhet, inom det så kallade omlandet. Även 
om nationalparken i sig utgör målet för resan, är det utanför dess gränser som mycket av den 
relaterade ekonomiska aktiviteten uppstår (figur 3). 
 

 
 

 Figur 3. Fulufjällets nationalpark, omland och norra Dalarna. 
 
I ett regionalt perspektiv utgör Fulufjällets nationalpark en turistattraktion som i flera 
avseenden kompletterar befintligt turistiskt utbud. Några mil norrut finns Idre Fjäll med en 
mer anläggningsbunden vinter- och sommarverksamhet och några mil söderut ligger 
Sälenfjällen med Sveriges största utbud av utförsåkning. I båda dessa områden har turismen 
utvecklats kraftigt sedan början av 1970-talet. Dessutom finns i Grövelsjön flera anläggningar 
med tydlig profil mot vandring, fiske och turskidåkning. Området runt Särna, Idre och 
Grövelsjön har sedan mitten av 1980-talet på olika sätt utvecklats och marknadsförts som en 
gemensam turistdestination. År 1986 bildades stiftelsen Särna-Idre-Grövelsjöfjällen, kallad 
SIG-stiftelsen, vilken sedan den 1 juli 2001 har övergått till Idre Turism AB 
(www.idreturism.se). 
 
Fulufjällsringens ekonomiska förening har cirka 40 medlemsföretag inom boende, hemslöjd, 
aktiviteter, upplevelser m.m. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom hållbar utveckling av besöksnäringen inom Fulufjället och dess 
omland (Malung - och Älvdalens kommun i samarbete med Trysil Kommun) på det 
ekonomiska, sociala, ekologiska och kulturella området genom medlemmarnas samverkan 
över alla gränser (www.fulufjallsringen.com). Föreningen arbetar bland annat med 
idéutveckling, paketering, utbildning och marknadsföring.  
 
Ytterligare en viktig faktor i turismutvecklingen i Fulufjället är områdets certifiering som 
officiell PAN Park och etableringen av en tillhörande stugby i byn Mörkret strax öster om 
nationalparksgränsen. Fulufjället var en av de första PAN parks och bidrog till att utveckla 
dess kriterier. PAN står för ”Protected Area Network” och är ett samarbete mellan 
Världsnaturfonden och ett holländskt reseföretag vilket syftar till att utveckla hållbar turism i 
ett nätverk av skyddade områden i Europa (www.panparks.org). Tanken bakom PAN Park är 
att naturen ska få ett ekonomiskt värde genom turism som bygger på ett bevarande av 
naturvärden. Detta ska resultera i ett effektivare naturskydd som samtidigt stimulerar den 
lokala ekonomin och ökar allmänhetens kunskap om skyddade områden. Detta ska ske genom 
partnerskap mellan miljöorganisationer, naturförvaltare, turismentreprenörer, lokalsamhällen 
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och andra intressegrupper på olika nivåer. I skrivande stund finns fem certifierade PAN Parks 
i Sverige, Finland, Polen, Bulgarien och Rumänien. Ytterligare fem områden har ansökt om 
certifiering. Stugbyn i Fulufjälet med 136 bäddar invigdes hösten 2004 och är den första av 
sitt slag. Investeringen är gjord av PAN Parks Accommodation som är en partner till PAN 
Parks (www.panparksaccomodation.com). 
 
 
Målkonflikter i Fulufjället? 
 
Även om det huvudsakliga syftet med Fulufjällets nationalpark är att bevara unika 
naturmiljöer så finns samtidigt en medveten strategi från myndigheternas sida att stödja ett 
mer aktivt nyttjande av naturresursen med möjligheter för entreprenörer att kommersialisera 
naturupplevelser. Nationalparkens existens skall förbättra förutsättningarna för turistnäringen 
som i sin tur skall kunna ge lokalsamhället nya möjligheter i framtiden. Detta tvåfaldiga syfte 
med Fulufjällets nationalpark ger anledning till eftertanke: är det verkligen möjligt att förena 
ett bevarande av naturen med ett kommersialiserande av naturupplevelser? Är målen för de 
kommersiella verksamheterna och bevarandeintresset olika och motsträviga kan vi tala om en 
målkonflikt.  
 
I detta avsnitt redovisas därför lokala företagares attityder till Fulufjällets Nationalpark ur ett 
turistiskt perspektiv. Det övergripande syftet med studien är att undersöka förekomsten av 
målkonflikter mellan ett exploaterande intresse och ett bevarandeintresse i Fulufjällsområdet. 
Viktiga frågeställningar är; 

 Vilka förutsättningar ger Fulufjällets nationalpark för naturbaserad aktivitetsturism? 
 Finns det några intressekonflikter mellan företagarna och Fulufjällets nationalpark? 
 Vad är positivt och vad är negativt med nationalparken ur ett turistiskt perspektiv? 

 
Intervjuer (semistrukturerade) har genomförts med turistföretagare i Fulufjällsområdet under 
sommaren 2005. Resultaten av intervjuerna presenteras här utan att företagsnamn eller namn 
på respondenterna redovisas då detta var ett krav från vissa respondenter, och har 
förhoppningsvis inneburit att respondenterna i större utsträckning uttryckt sina verkliga 
åsikter. I vissa fall har dock citat använts för att styrka resonemangen, respondenterna har då 
givit sitt godkännande. Företagen som har varit föremål för studien är samtliga verksamma 
inom turismbranschen och kan indelas i följande kategorier; vandrarhem (2), stugby, 
fiskecamp, hundspann (2), vildmarksguidning, fiskeguidning, övriga (två medarbetare på 
Länsstyrelsen samt lokalbefolkning). 
 
Intervjuerna visar att samtliga aktörer är överens om att inrättandet av Fulufjällets 
nationalpark varit positivt för områdets turismutveckling. Fulufjällets nationalpark ger 
området en särskild attraktionskraft som enligt många av respondenterna inte fanns tidigare. 
Förväntningarna på parken som huvudattraktion och som den mest betydelsefulla aktören i 
området är stora. Flera av företagarna positionerar sig redan idag på den internationella 
marknaden och de menar att nationalparksstatusen kan komma att bli avgörande i det 
sammanhanget. Respondenterna lyfter också fram den för turismnäringen nödvändiga 
infrastrukturella utvecklingen som tillkommit tack vare nationalparksbildandet. Flera aktörer 
påpekar dock att deras enskilda verksamhet än så länge inte påverkats positivt när det gäller 
till exempel omsättning. Ett företag inom branschen har tillkommit och ett par andra har 
utökat sitt utbud, dessa är mycket tveksamma till om de hade valt att satsa i området om 
Fulufjället inte blivit nationalpark.   
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Vad som är nationalparkens mål framgår tydligt i skötselplanen. När det gäller de enskilda 
företagens målsättningar och visioner blir det lite mer komplicerat. Först och främst är det 
inget som säger att en grupp företag har homogena mål. I sammanhanget är det först och 
främst grundläggande ekologiska värderingar och principer hos entreprenörerna som är 
intressanta. Grunden för målkonflikter utifrån dessa grundläggande faktorer diskuteras nedan.  
 
Genomgående för företagen gäller att deras attityd till naturen är väldigt homogen. Både 
aktivitetsföretagen och boendeföretagen tenderar att ha en mycket väl uttalad policy gentemot 
naturmiljön. Samtliga anser att långsiktig hållbarhet är betydelsefullt för deras verksamhet. 
 
”Ett arbetssätt som innebär långsiktig hållbarhet är enormt viktigt för oss, det är grundstenen 
för vår verksamhet. För att vi skall erbjuda den kvalitet vi vill göra måste vi ha kvar det värde 
som har sats inom Nationalparken. Det viktigt att vi är med i processen som leder till 
bevarandet av naturmiljöerna i området.” 
 
”Ett mer fritravande mål för oss är att vi försöker arbeta med turism på naturens villkor, det 
ger stimulans för våra besökare.” 
 
Resultaten från intervjuerna visar också på flera anledningar till att företagen har ett så starkt 
ekologiskt perspektiv; 
  

 Ekologisk livsstil: Entreprenörerna som är verksamma i området är i de flesta fall 
bosatta i området sedan länge. Alternativt har naturskönheten varit en starkt 
bidragande orsak till att de valt att bosätta sig i området. Dessa människor har alltså 
även vid sidan av sitt företagande ett stort naturintresse. 

 
 Verksamhetens karaktär: Aktiviteterna är i sig oerhört naturberoende. Det finns en stor 

medvetenhet bland företagarna om detta beroendeförhållande. Detta gäller i första 
hand aktivitetsföretagen (grupp A). 

 
 Förmåga att leverera kvalitet: Många företag påtalar hur starkt sambandet är mellan 

långsiktigt, ekologiskt arbete och kvalitet. Här handlar det först och främst om kvalitet 
ut ett marknadsperspektiv. Företagens kunder förväntar sig att företagen är 
miljövänliga.  

 
 Konkurrensfördel – marknadsinstrument: Arbetet med långsiktig hållbarhet är inget 

som görs i det tysta. Många av företagarna påtalar hur positivt miljömedvetenhet 
uppfattas av marknaden. Det finns således en kommersiell fördel att erbjuda en 
miljövänlig produkt. 

 
 
I vilken grad och på vilket sätt företagen konkret arbetar med att uppnå sina ekologiska 
målsättningar varierar. Vanligast är att företagen försöker miljöanpassa verksamheten genom 
att till exempel sortera avfall och använda miljövänliga förbrukningsvaror. Olika typer av 
ekoturismcertifieringar används redan av vissa företag medan andra jobbar för att bli 
certifierade. En annan aspekt är att vissa av företagarna faktiskt efterfrågar hårdare regleringar 
av turistisk verksamhet. Det motiveras framförallt med att en hög grad av kvalitet i 
Fulufjällsområdet måsta bibehållas. 
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Andra typer av målkonflikter 
 
Även om det alltså inte verkar förekomma någon grundläggande konflikt mellan 
bevarandeintresset och de kommersiella aktörerna finns det naturligtvis regleringar som 
inverkar på företagens möjligheter. Ett par företag erbjuder bland annat sina gäster ridning 
vilket i och med nationalparksbildandet inte tillåts på Fulufjället. Här menar aktörerna att det 
slitage som ridningen medför skulle kunna begränsas på andra sätt än med ett totalförbud. 
 
”Slitaget av ridning på Fulufjället skulle inte bli så stort som myndigheterna befarar. Man 
skulle kunna tillåta ett visst antal hästturer per säsong. De borde kunna ta mer hänsyn till 
dem som försöker bedriva en verksamhet likväl som att de har tagit väldigt stor hänsyn till 
skoteråkandet”. 
 
Skoteråkandet är nästa dilemma, det är visserligen hårt reglerat inom parken men så gott som 
alla respondenter menar att dessa regler är slag i luften. De som upplever att de drabbas mest 
är de som sysslar med hundspannsturism vintertid. 
 
”Jag har inget emot snöskoteråkning i sig men är det ett förbud så måste det finnas någon 
som ser till att det följs. För vår del har begränsningen av skoteraktiviteterna på fjället varit 
en av de mest positiva effekterna av nationalparken. Problemet som jag ser det är att det är 
väldigt många som bryter mot reglerna, det finns ingen bevakning, vi vill se hårdare tag”. 
 
Respondenterna upplever generellt att deras gäster reagerar negativt på skoteraktiviteterna 
som tycks förekomma långt utanför angivna leder. Även när det gäller andra sammanhang 
upplevs bevakningen i parken som bristande, både aktörerna själva med framförallt deras 
utländska gäster har påtalat detta.  
 
Ytterligare en åsikt är att parkpersonalen har liten förståelse för de turistiska aktiviteterna på 
fjället, en av respondenterna säger: 
 
”De är inte serviceminded. Det känns nästan som man har kommit in på deras privata 
egendom, jag tycker det är märkligt”. 
  
Fjällets boendesystem skapar också en del bryderier. I dagsläget finns det ingen möjlighet att 
boka boende i vissa delar av fjället. Företagen som anordnar aktivteter på fjället upplever att 
detta innebär en stor risk för dem eftersom de inte kan garantera boende för sina gäster, 
stugorna kan var fulla vid ankomst. Respondenterna befarar att detta problem kommer att 
tillta i takt med att turismen på fjället ökar. Lösningen skulle vara en möjlighet till bokning i 
förväg. Ett annat alternativ som har diskuterats är att uppföra speciella boenden för företagens 
gäster. Detta ses som ett mycket positivt initiativ av Länsstyrelsen. 
 
 
Förvaltaren behöver bättre turistisk kompetens 
 
Frågan som väckts är huruvida förvaltaren och den ansvariga myndigheten har tillräcklig 
kompetens för att klara av den turistiska utvecklingen. Från företagarnas sida anser man att 
det turistiska perspektivet inte riktigt finns representerat vare sig hos förvaltaren 
(Länsstyrelsen) eller hos den ansvariga myndigheten (Naturvårdsverket). Eftersom parken har 
kommit att bli områdets mest betydelsefulla attraktion och har ett upplevelseorienterat syfte 
bör enligt respondenterna det turistiska perspektivet prioriteras högre. 
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Det framgår även att många av respondenterna tycker att parken borde kunna utvecklas 
effektivare ur ett kommersiellt perspektiv, även utan att hota naturmiljöerna. När det gäller 
arbetet med det traditionella bevarandet från myndigheternas sida anser dock respondenterna 
att tillräcklig kunskap finns. De anser även att denna del måste spela en avgörande roll även i 
framtiden.   
 
”Den rollen som Länsstyrelsen har kräver att man har personer som har förståelse och 
kunskap om turism. En resurs med detta perspektiv skulle kunna bidra till mycket positivt, inte 
minst i samarbetet mellan parken och oss företagare”.  
 
De intervjuade företagen har som nämnts tidigare gått in i ytterligare ett samarbete genom att 
certifiera sig som en local PAN-park business partner. Samtliga dessa företag är även 
medlemmar i Fulufjällsringens ekonomiska förening. Den stora viljan att engagera sig i dessa 
samarbetsprojekt tyder på att företagarna tror på ett samarbetskoncept. Av intervjuerna 
framgår det att man först och främst vill kunna uppnå samarbeten mellan boendeföretag och 
aktivitetsföretag. Paketering är ett nyckelbegrepp som ofta diskuteras men som ofta är svårt 
att få till. Företagarna inom nätverken hoppas också att deras interaktion skall leda till en 
starkare produktutveckling. I förlängningen är tanken att partnerskapet med PAN Parks ska ge 
området en större extern konkurrenskraft.   
 
När det gäller samarbetet mellan företagen och de myndigheter som är verksamma i området 
anser de flesta att det är bra, men att det skull kunna vara bättre. Återigen lyfts brister i 
myndigheternas kunskap för den kommersiella turismen fram.  
 
”Intentionerna hos Länsstyrelsen är goda och de har flera gånger försökt få till diskussioner 
med oss företagare i viktiga frågor vilket är mycket positivt. Problemet är att vi inte riktigt 
pratar samma språk alla gånger”. 
 
”Samarbetet med Länsstyrelsen fungerar hyfsat bra. Förståelsen för oss som företagare är 
dock begränsad, de är tjänstemän och har svårt att sätta sig in i vår situation. De vet inte 
riktigt hur de regler som sätts upp påverkar som företagare”. 
 
 
Några avslutande reflektioner 
 
Fulufjället som besöksmål attraherar avsevärt fler besökare efter nationalparksutnämnandet. 
Även om många faktorer spelar in är det ställt utom allt rimligt tvivel att nationalparken 
förmått fånga uppmärksamheten hos ett ökat antal besökare, framförallt svenskar. Huruvida 
denna ökning är en bestående funktion av nationalparken eller ett övergående fenomen som 
sammanhänger med själva tillkomsten av parken är naturligtvis en viktig fråga som idag inte 
kan besvaras. Det är rimligt att tänka sig att en nybildad nationalpark har betydelse bland 
annat genom informationseffekten och den kvalitetsstämpel som den innebär. Att 
nationalparken har större betydelse för besökarna i zonerna 1-3 än i zon 4 talar också för 
detta. Emellertid är det i det korta perspektivet av våra undersökningar framförallt antalet 
svenska besökare utanför Dalarna som förefaller ha ökat som resultat av 
nationalparksbildningen. En intressant fråga att följa är huruvida parken på sikt kommer 
lockar andra grupper eller nationaliteter, för vilka informationseffekten har ett långsammare 
förlopp. 
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Zoneringen i Fulufjället synes ha varit framgångsrik i flera avseenden. Dels har både det 
absoluta antalet besökare men också andelen besökande i zon 4 ökat, dels har andelen i de 
mindre tillrättalagda zonerna minskat. En kanalisering av korttidsbesökare till de turistiskt 
viktiga områdena och ett tillrättaläggande för olika besöksgrupper kombineras således med 
bevarande av naturvärden och vildmarksupplevelse i andra områden av parken. Om man i 
zonering innefattar också Fulufjällets omland får principen också stöd när det gäller 
utveckling av turism. Dock är en betydande minoritet negativ till turism i själva 
nationalparken. Zoneringen har också varit framgångsrik när det gäller själva grundprincipen 
för ROS-modellen, dvs. att besökarna har kunnat erbjudas ett spektrum av 
upplevelsemöjligheter. Resultaten visar att besökarnas upplevelser i hög grad svarar mot det 
som zoneringen avser att erbjuda. Delvis kan detta förklaras av att zoneringen också fungerar 
som en viktig källa till information om vad som erbjuds vilket gör det möjligt att träffa 
medvetna val. 
 
Den befarade målkonflikten mellan naturbevarande och kommersiella aktiviteter har relativt 
låg substans i Fulufjällsområdet. De aktörer som driver kommersiell verksamhet har flera 
incitament till att bedriva verksamheten ekologiskt och långsiktigt hållbart. Företagen 
uttrycker ofta ekologiska visioner vid sidan av sina företagsekonomiska mål vilket gör att 
grunden för deras verksamhet oftast ligger i linje med bevarandeintressets syften. I 
sammanhanget är det dock viktigt att komma ihåg att den kommersiella aktiviteten i området 
är relativt låg. I takt med att intresset för nationalparken ökar är det möjligt att fler aktörer 
etablerar sig i området, det finns inget som garanterar att de har samma ekologiska tankesätt 
som de befintliga företagen. Målkonflikter av bevarande – exploaterande karaktär kan alltså 
mycket väl bli aktuella i framtiden. Från myndigheternas sida måste man vara medveten om 
att det ökade intresset för nationalparkens mycket väl kan innebära att det kommersiella 
intresset för området tilltar. Det kan då handla om aktörer som har mer strikt affärsmässiga 
principer. Att det idag inte finns några grundläggande målkonflikter säger alltså inget om hur 
det kommer se ut om 5-10 år. 
 
Det ter sig uppenbart att nätverk av företag har enormt mycket större möjligheter än enskilda 
aktörer på en destination. Därför är den positiva attityd till nätverkande en styrka för 
Fulufjällsområdet som destination. De ansträngningar som har hittills gjorts inom befintliga 
samarbetetsprojekt har emellertid haft en begränsad effekt på destinationens utveckling. Här 
finns nu en unik möjlighet att utvärdera och vinna erfarenheter från befintliga 
samarbetsprojekt innan man går in i ett nytt. Bland företagen är inställningen till olika 
certifieringar mycket olika – vissa är redan certifierade medan andra är misstänksamma. 
Eventuellt kan någon form av certifieringskrav vara ett effektivt instrument för att säkerställa 
att områdets turism bygger på långsiktigt hållbara principer. 
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