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Sammanfattning 

Titel:   Kosterhavets nationalpark – om konflikter vid gränsdragning 

Författare:  Emelie Baggholm, Paula Gullberg och Cecilia Sandström 

Handledare:  Jan Henrik Nilsson och Johan Hultman 

Nyckelord:  Nationalpark; Hållbar turism; Bärkraft; Nätverk; The tragedy of the commons; Rural 

turism; Marin turism 

Problematik :  Turism kan ha många effekter, dels kan den leda till ökad ekonomisk tillväxt i ett 

område men den kan även leda till överexploatering. Skyddande av områden i form 

av nationalparker och turismen den genererar, skapar också en del svårigheter. 

Problematiken kring att bevara och exploatera är det moderna fenomen som har 

hamnat i fokus i denna uppsats. 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att utreda hur denna problematik kommer till uttryck på 

Sveriges västkust i Kosterhavsområdet. Vi ämnar, ur ett hållbart turismperspektiv, 

belysa hur skapandet av Sveriges första marina nationalpark kommer att påverka det 

rurala området inom och utanför parkens gränser. Komplexiteten bakom den 

mångfacetterade gränsproblematiken utreds.  

Frågeställning: Vilka effekter kan bli följden av gränsdragning som berör såväl destinationer som 

aktörer? För att konkretisera denna fråga har vi valt att fokusera på vilken roll 

gränser mellan kommuner, men även mellan enskilda aktörer spelar. Vi utreder 

också vilka effekter det blir på turismen av de konflikter som kan uppstå vid 

gränsdragning. Samt vilka effekter som går att uppmärksamma på de nya entréerna, 

som den på Resö.  

Metod:  Vi har genomfört en fallstudie där vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har även 

genomfört observationer av vårt studieobjekt Resö där även spontansamtal gjordes.  

Resultat:  Vi har kommit fram till att det uppkommit intressekonflikter mellan de båda 

kommunerna Tanum och Strömstad på grund av gränsdragningen. Det krävs aktivt 

nätverkande och god förståelse för varandras verksamheter för att förhindra en 

ohållbar utveckling av den gemensamma destinationen, Kosterhavets nationalpark. 

Vi kan även konstatera att det finns en risk att konsumtionen av arkipelagen 

förflyttas och att den därmed tär på bärkraften på platser utanför gränsen. Vi kan 

konstatera att det krävs en balans mellan att bevara och exploatera. Man måste 

bevara för att kunna exploatera men också exploatera för att ha någonting att bevara. 

Unikhet och tillgänglighet måste gå hand i hand, turismtrycket måste anpassas för att 

destinationen inte ska tappa i attraktionskraft då gränsen dras.   
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1. Ämnespresentation 

Tar du dig en titt i en resekatalog inser du snart att du har världen vid dina fötter och att den 

kan vara endast ett samtal eller ett knapptryck bort. Vid en närmare titt kanske du känner igen 

många destinationer sedan förra gången du skulle resa, andra kanske fattas och några är 

kanske nya. Vare sig det är en katalog med länder från världen över eller med lokala städer så 

står alla dessa destinationer inför samma dilemma. Hur vet man på en destination när turismen 

har gått för långt och trängt sig allt för nära inpå det unika i det lokala samhället? Till en 

början är allt gräs och gröna skogar, ekonomin spirar och konkurrensen är liten. Men tillslut 

hamnar många destinationer i en fas där de tvingas till avgörande åtgärder för möjligheten till 

en fortsatt framtid. För turismdestinationer har detta inneburit ett ökat medvetande om att 

turism kan, och faktiskt måste göras hållbar för att skapa en ljusare framtid för destinationen. 

Ett sätt att bevara destinationer med speciella resurser är att dra gränser och skapa 

restriktioner för att kunna styra turismen i ett specifikt område. En sådan gränsdragning kan 

göras genom att skapa en nationalpark.  

Kosteröarna och omgivande skärgård i norra Bohuslän tillhör Sveriges mest populära 

turistmål. Det är också här som Sveriges artrikaste havsområde med unika havsbottnar och 

över 5000 arter av havsdjur och alger finns, varav drygt 200 inte finns någon annanstans i 

Sverige. Här finns också Sveriges enda korallrev. 1 Med tanke på denna spektakulära natur har 

Naturvårdsverket i samråd med Kosternämnden samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i 

fortsättningen endast Länsstyrelsen, beslutat att bilda en marin nationalpark av havet kring 

Kosteröarna. Denna invigs i september 2009. Stora delar av området är sedan tidigare 

naturreservat, vilket är en mer flexibel skyddsfrom. Men den unikhet som området har gör att 

man nu vill göra det till en nationalpark, den första marina nationalparken i Sverige. Enligt 

Naturvårdsverket är en nationalpark den finaste stämpeln ett naturområde kan få. Det innebär 

att man skyddar stora orörda områden som respresenterar specifika landskap styper för landet 

eller destinationen i fråga. Detta medför att nationalparker är mer uppmärksammade och mer 

populära besöksmål än naturreservat. En annan viktig skillnad är att marken i ett naturreservat 

kan vara både privat- och offentligt ägd, medan den i en nationalpark alltid är statligt ägd.2 

 

                                                 
1
 Kosterhavet 2008 

2
 Naturvårdsverket 2009a  
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Syftet med Kosterhavets nationalpark är att skydda naturen för kommande generationer och 

samtidigt underlätta för besökare att uppleva den. 3 Havet ska värnas men samtidigt brukas i 

form av det kustnära, småskaliga fisket som är Kosteröarnas identitet och en attraktion i sig. 

Kosterhavets nationalpark är ett projekt som breder ut sig över kommungränsen mellan 

Tanum och Strömstad, men Kosteröarna blir nationalparkens centrum. Här placeras också 

huvudentrén som fungerar som det största informationscentret, även kallat Naturum. 

Ytterligare fyra entréer till Kosterhavets nationalpark kommer att färdigställas på Resö, 

Rossö, Tjärnö och i Strömstad, som samtliga ligger utanför nationalparksgränsen. Då vi valt 

att specificera vår utredning på hur gränsdragningar mellan destinationer kan skapa effekter 

utav olika slag kommer en utav entréerna, nämligen Resö, att genomgåe nde i vårt arbete 

fungera som exempel. Det är också tack vare Resö, och en i gruppens koppling dit, som 

intresset för Kosterhavsprojektet har 

vuxit fram.  

Resö ligger i skärgården som tillhör 

Tanums kommun. Till ön, som är ett 

naturreservat, kan man sedan 1956 ta 

sig landvägen via en broförbindelse och 

alltsedan dess har turismen blivit en del 

av vardagen för resöborna. De första 

besökarna tog sig ut till ön redan på 

1920-talet och de lockades då av 

variationen som ön har att erbjuda. Allt 

från stränder och klippor till ljusa 

lövskogar och djupa tallskogar. 

Resöborna har i huvudsak alltid varit 

jordbrukare med fiske som bisyssla, 

men under 1800-talets slut ökade fiskets 

betydelse och det gick att livnära sig 

enbart på detta. Under 1950- talet 

skedde en stor urbanisering och 

                                                 
3
 Naturvårdsverket 2009a  

Källa: Kosterhavet.se 
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befolkningen minskade kraftigt. Det vände i slutet av 1980-talet då det anlades kommunalt 

vatten.4 Idag bor det cirka 250 åretruntboende på ön, dock ökar oron för öns framtid på grund 

av glesbygdsproblematik och den ökande polarisering mellan bofasta och fritidsnyttjare då 

bostadspriserna ständigt stiger.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur problematiken kring att bevara och exploatera 

kommer till utryck på Sveriges västkust i Kosterhavsområdet. Vi ämnar, ur ett hållbart 

turismperspektiv, belysa hur skapandet av Sveriges första marina nationalpark kommer att 

påverka det rurala området inom och utanför parkens gränser. Komplexiteten bakom den 

mångfacetterade gränsproblematiken utreds. Denna problematik innefattar inte bara de 

definitiva geografiska gränserna som uppkommer i och med nationalparksinrättandet, utan 

även de artificiella gränser som uppkommer vid intressekonflikter mellan aktörer.  

För att kunna utreda detta ställer vi oss följande forskningsfråga:  

 

 

 

För att operationalisera denna fråga har vi valt att fokusera på vilka effekter det blir på 

turismen av de konflikter som kan uppstå vid gränsdragning. Vi utforskar även den roll 

gränser mellan destinationer samt kommuner spelar. Vidare studerar vi vilka effekter som 

gränsdragningen genererar på de nya entréerna, som den på Resö.  

2. Uppsatsens logik  

Processen bakom att skriva en uppsats kräver en hel del planering och strukturering. Första 

delen av denna process syns inte i skriftlig form i den slutgiltiga uppsatsen men i detta avsnitt 

har vi som författare möjligheten att motivera och beskriva vår arbetsprocess för dig som 

läsare. 

Innan vi började med fältarbetet hade vi två olika sätt att se och närma oss fältet på. Detta med 

anledning av att en i gruppen sedan tidigare har en koppling till området. Hon har sedan 

barnsben tillbringat många somrar i familjens sommarstuga på Resö. I och med detta har vi i 

                                                 
4
 Samhällsföreningen Resö Galtö Ekonomisk förening 2009 

 

Vilka effekter kan bli följden av gränsdragning som berör såväl 

destinationer som aktörer? 
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gruppen angripit forskningsfältet med såväl bekanta som obekanta ögon. För oss har detta 

inneburit fördjupade kunskaper om vissa fakta men också ett mer oberoende synsätt från 

personer som sedan tidigare är obekanta med området.  Möjligheten i att närma sig materialet 

från två olika håll menar vi skapar en dynamik i uppsatsen och en styrka i vår analys av det 

empiriska materialet. När vi som författare syns i texten är det dock vår eniga uppfattning av 

det utforskade materialet som presenteras.  

Innan undersökningen började på plats genomfördes dokumentanalys av material insamlat 

från källor som är tillgängliga via Internet i form av webbdokument men även i form av turist 

och – informationsbroschyrer. Med utgångspunkt i det studiefält vi valt ansåg vi det lämpligt 

att i vår insamlingsmetod genomföra intervjuer som komplement till denna dokumentanalys.  

Förutom intervjuer har även observationer på Resö genomförts. Anledningen till att vi valde 

intervjuer som metod är för att den kunskap vi saknade för en utredning i ämnet krävde 

kvalitativa svar. I vår uppsats har det varit relevant att få sakkunskap, något vi inte hade fått 

vid en kvantitativ undersökning i form av enkäter.  

De personer som valdes ut för intervjuer är aktörer som på ett eller annat sätt är 

nyckelpersoner i planering och genomförande av Kosterhavsprojektet. Således valdes 

respondenterna strategiskt utifrån deras position samt utifrån den kunskap vi antog att de 

kunde bidra med i ämnet. Eftersom Kosterhavsprojektet sträcker sig över de båda 

kommunerna Tanum och Strömstad har vi valt att intervjua personer från de båda 

kommunerna för att få en så nyanserad bild som möjligt av ämnet.  

Under fältarbetet genomförde vi sju intervjuer à cirka en timme. På Tanums kommun 

intervjuades Martin Kvarnbäck - plan och byggchef. Han tillfrågades då han har en nära 

koppling till de fysiska förändringar som kommer att göras på Resö. Sofia Reimbert -

informationssansvarig för Kosterhavsprojektet i Tanum intervjuades då hon antogs kunna 

bidra med mycket övergripande information. Anders Eklund - VD för Tanums Hamn & 

Turism valde vi av anledningen att han är en person med mycket kunskap om turismen i 

området.  

I Strömstad talade vi med Anders Tysklind, den person som har det övergripande ansvaret och 

kunskapen om projektet. Tysklind har sedan många år tillbaka jobbat på Strömstad s kommun 

men är nu nytillsatt nationalparkschef. På grund av hans bakgrund såg vi honom som en 

viktig respondent för vårt arbete. En talesman för Kosternämnden samt boende på Sydkoster - 

Göran Larsson intervjuade vi då han har sakkunskap om Kosteröarna. Ytterligare intervju 
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utfördes med Christin Appelqvist - medlem i Samhällsföreningen på Resö. Hon har daglig 

kontakt med projektet då hon både jobbar och bor i området. På Länsstyrelsen i Västra 

Götaland pratade vi med informatören Linda Carlsson dels för att hon har en position på en 

högre instans med kommunikation mot de två kommunerna. Men hon har även varit 

projektledare för CREST, ett projekt som arbetat för att ta fram riktlinjer och verktyg för en 

hållbar utveckling i området samt i dess vänorter.  

Intervjustadiet i arbetsprocessen genomfördes med informerat samtycke 5 från respondenterna. 

Redan då vi skickade ut frågorna informerades dem om vad vår uppsats skulle handla om 

samt varför vi hade intresse av att tala med dem. Efter intervjuerna tillfrågades också 

respondenterna om det var okej att vi nämner dem vid namn i uppsatsen. Samtliga gav oss sitt 

godkännande, men poängterade att det är deras egen åsikt som lyfts fram och att de inte kan 

tala för hela den organisation som de respresenterar.  

Med respondenterna genomförde vi enskilda intervjuer och intervjuguiden som vi använde 

oss av var av semistrukturerad form, vilket innebar att den innehöll en översikt av de ämnen 

och frågor som vi ville få svar på under våra intervjuer. 6 Vi anser att detta ledde till att våra 

intervjuer öppnade upp för diskussion snarare än att vi frågade ut respondenterna.7 Enligt vår 

mening kan en diskussion leda till bredare svar och vinklingar på frågan som vi själva inte 

tänkt på tidigare. Intervjuguiden som använts hade som syfte att ge respondenten möjlighet att 

prata öppet kring varje fråga och därmed kunna ge ett uttömmande svar. Vid våra intervjuer 

har vi använt i stort sätt samma intervjuguide för alla respondenter. Några av frågorna 

fokuserade på respondenternas personliga inställning och koppling till projektet. Utöver dessa 

ställdes frågor som relaterar till utveckling och exploatering av området, omkring men även 

inom nationalparksgränsen. Dessa frågor sattes även in i ett framtidsperspektiv. De frågor 

som inte var de samma till alla respondenterna handlade om turism i Kosterhavsområdet, 

relationer mellan aktörer i området, finansiering, gränsdragningar av alla dess slag och 

samhällsutveckling.   

Samtliga intervjuer spelades in och efter utförda intervjuer transkriberades alla inspelningar 

för att underlätta analyseringen av materialet. 8 Det sammanlagda intervjumaterialet blev cirka 

sju timmar och hade inte varit möjlig att ta till sig utan inspelningshjälpmedel. Vidare kan det 

poängteras att tekniken svek oss vid två intervjuer. Vi förde dock anteckningar vid samtliga 

                                                 
5
 Kvale 1997:107 

6
 Kvale 1997:121; Bryman 2007:123f 

7
 Fägerborg 1999:58f 

8
 Jmf. Kvale 1997:172; Fägerborg 1999:67ff 
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intervjuer som säkerhet utifall att detta skulle inträffa. Därför har anteckningarna fått utgöra 

grunden för det empiriska materialet i vissa fall, men dessa är självklart inte lika utförliga som 

det transkriberade materialet. Dock ser vi inte detta som en mindre trovärdig källa då vi anser 

oss ha fått en bra täckning över det som sades.9  

De frågor som ställdes hade som syfte att kunna påvisa likheter men även skillnader mellan 

inställningarna hos respondenterna. Dessa likheter och skillnader har vi sedan ställt emot 

varandra när vi analyserat det transkriberade materialet från intervjuerna. Detta har vi gjort för 

att kunna belysa problematiken i att dra gränser mellan destinationer och mellan människor 

samt hur detta kommer till uttryck i det verkliga livet. Vi var också intresserade av att få svar 

på hur denna problematik hanteras av de aktörer vi intervjuat.  

Som ytterligare komplement till fältarbetet har deltagande observationer genomförts. Detta 

innebär att vi som forskare har befunnit oss och deltagit i de sociala sammanhang som vi 

samtidigt studerat. Observationerna har gjorts genom besök på de platser på Resö som vi i 

uppsatsen pratar om. Detta med syftet att skapa oss en egen bild av hur det verkligen ser ut 

där. Då observationerna genomfördes uppkom också möjligheten till spontansamtal med 

boende och yrkesverksamma på Resö. Då vi besökte den lokala mataffären fick vi 

möjligheten att tala med kassörskan i cirka 15 minuter. Vi presenterade oss och våra 

intentioner med besöket på platsen. Sedan samtalade vi om Kosterhavsprojektet och hennes 

uppfattningar om detsamma. Detsamma diskuterade vi med ett antal boende på Resö som vi 

fick möjlighet att träffa över en kopp kaffe. De gav oss en förståelse för hur det lokala 

vardagslivet fungerar och hur den kommande utvecklingen tacklas. I likhet med det som 

Magnus Öhlander säger vara utmärkande för deltagande observationer så vistades vi på 

platsen, vi iakttog och samtalade med människor på plats. 10  

Under en observation kan graden av deltagande variera och förutom de deltagande 

observationerna genomförde vi även vanliga observationer, där vi som forskare var mer dolda 

och agerade endast observatör, inte deltagande observatör. De observationer vi genomförde på 

Resö gav oss en detaljerad bild och visuella exempel på det vi tidigare läst i turistbroschyrer 

och i handlingsplaner. Verksamheterna på ön inspekterades, de största vägarna och 

gångstigarna utforskades och atmosfären på platsen togs in med alla våra sinnen. Vid vår 

öppna observation11 besökte vi bland annat Hamnmagasinet som är en byggnad som 

                                                 
9
 Kvale 1997:209; Bryman 2007:86ff 

10
 Öhlander 1999:74ff 

11
 Öhlander 1999:77f 
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innehåller restaurang, café, konferens, boende samt serviceanläggning med toalett och dusch.  

Då den lokala livsmedelsaffären besöktes noterade vi även detaljplanen för den kommande 

utbyggnaden av hamnområdet som fanns tillgänglig för den intresserade att ta del av. Den 

vetskap vi fick utifrån observationer och spontansamtal används tillsammans med 

intervjumaterialet i vår analys.  

Vi ämnar inte med denna uppsats lösa problemen kring hållbar turism, däremot är det vår 

mening att belysa detta intressanta och aktuella problem ur olika vinklar. Detta blir vårt bidrag 

till forskningen och avser skapa förståelse för vårt forskningsområde.  

3. Förkunskaper – en teoretisk genomgång 

De teorier och begrepp som används i denna uppsats är alla på ett eller annat sätt länkade till 

den övergripande kontexten hållbar utveckling av turismdestinationer. Dessa har valts för att 

göra en avgränsning inom denna breda kontext. Först och främst använder vi oss av begreppet 

bärkraft för att förklara innebörden av hållbar turism och problematiken som är en del av 

denna. För att sedan förklara hur denna kan hanteras tas begreppet och sensmoralen bakom 

nätverk och relationerna inom dessa upp. Utbyte mellan aktörer diskuteras och detta för oss in 

på problem som kan finnas i nätverk och som är icke önskvärda för en hållbar 

turismutveckling. Några av dessa nackdelar med nätverkande kan vara the tragedy of the 

commons och parasitic relationship. Dessa begrepp har betydelse i vår uppsats för att de 

belyser att det inte bara behöver vara positivt att samarbeta i nätverk. Detta mynnar ut i ett 

avgörande kring hur resurser skall förbrukas och bevaras vars dilemma beskrivs med 

begreppet trade-off.  Det är även väsentligt att få en teoretisk förankring för den miljö som är 

arenan för problematiken som undersöks i uppsatsen. Därför följer även en förklaring på vad 

som gör rural – och marinturism specifik.  

3.1 Bärkraft sätter gränser i turismutveckling 

I Bruntlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid, definieras hållbar utveckling 

som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov”.12 Här går att finna en grundläggande bild och 

förklaring på hållbar utveckling och hur tanken kring detta har utvecklats i modern tid. I 

denna rapport finns stadgar och förslag till hur en destination på ett hållbart sätt ska kunna 

utvecklas utan att dess bärkraft överskrids. Med bärkraft menas det antalet användare som en 

                                                 
12

 Världskommissionen för miljö och utveckling 1988 



 11 

destination kan klara av att ta emot per år utan permanenta skador i dess naturliga 

rekreationsmiljö och utan påverkan på besökarens upplevelse.13 Den nivå av bärkraft en 

destination har är inte densamma för alla platser. Den är individuellt beroende av en plats 

ekonomiska, ekologiska och sociala resurser.  

För vår uppsats är definitionen av hållbar utveckling och dess stadgar b ra som grund men är 

otillräcklig i den meningen att den inte fokuserar specifikt på turism och en hållbar utveckling 

av densamma. Därför använder vi oss av Turistdelegationens definition för hållbar utveckling 

inom turismnäringen som komplement. Hållbar turismutveckling innebär ”en utveckling där 

ekonomiska, ekologiska och kulturella/sociala konsekvenser vägs samman för att uppnå en 

hållbar turism. Områdena är beroende av varandra för en långsiktig hållbarhet”. 14 Målet med 

hållbar turism är att möta de behov som turisterna och värddestinationen har, samtidigt som 

områdets sociala och ekonomiska värden skyddas för framtiden. 15 Då vi i uppsatsen talar om 

hållbar utveckling av turism kommer inte de ekonomiska, ekologiska och sociala 

byggstenarna att behandlas separat utan alla vävs in i ett och samma begrepp, hållbar turism.  

3.2 Relationer i nätverk skapar mervärde 

Att mäta turismens påverkan på en destination och hur stor kapacitet den har är att se till hur 

stora konsekvenser turismen fått. Ett sätt att skapa hållbar turism på är genom nätverk som i 

grund och botten är kontaktnät, det vill säga komplexa system av relationer mellan aktörer. 

Dessa aktörer kan vara individer eller organisationer i varierande storlek av såväl lokal som 

internationell karaktär.16 Relationerna i ett nätverk kan vara av högst informellt slag eller 

styrda av strikta avtal mellan parterna. Det är även vanligt att aktörer startar nätverk med 

partners de i vanliga fall konkurrerar med, detta för att kunna utbyta kunskap samt dra nytta 

av varandras framgångskoncept för att i slutänden kunna gynna den destination de verkar 

på.17 Då en handling får ett resultat som är större än de insatser som parterna bidragit med 

skapas en så kallad synergieffekt. Man kan enkelt uttrycka det som att 1+1=3. 18 Då 

nätverkande aktörer delar med sig av sina resurser skapas fördelar långt bortom de som de 

själva skulle kunna skapa. Nätverkande som genomförs på rätt sätt skapar därmed 

synergieffekter.  
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3.3 Resursförbrukning bidrar till externa effekter 

Kanske finns det en risk med att dela resurser i allt för stor grad. Kanske är gemensam 

tillgång till och brukande av gemensamt land, skog och vatten en väg mot en ohållbar 

utveckling? Det är dessa frågor som begreppet the tragedy of the commons ämnar förklara. 

Mannen bakom begreppet, Garrett Hardin, baserar sina argument på historien om 

allmänningen i det rurala England. Allmänningen var den betesmark som fanns i byarna och 

som alla bybor ägde gemensamt. Den grundläggande idén bakom begreppet bygger på tanken 

om att varje herde strävade efter att ha så många får som möjligt på allmänningen. Detta 

fungerade i många årtionden eftersom sjukdomar och krig mellan stammarna höll både antalet 

män och djur under den bärkraft som marken hade. Men tillslut kom dagen då den 

eftersträvade sociala stabiliteten blev verklighet. Resultatet? Den naturliga logiken bakom 

allmänningens nytta skapade nu istället en skoningslös tragedi. 19 Hardin menar att människan 

är en rationell varelse som strävar efter att maximera sin egen vinst. De tillgångar eller 

resurser som delas av alla har därför en tendens att bli överexploaterade. 20 Tragedy of the 

commons belyser problematiken bakom hur det kan gå när resurser inte används på rätt sätt. I 

förhållandet mellan turismen och de resurser som den brukar kan det även talas om ett 

parasitic relationship. Detta innebär att turismen kan ha ett parasitiskt förhållande till 

omgivningen i den bemärkelsen att resurser förstörs i ett enbart ekonomiskt vinstsyfte. 21 

Att bedriva turism innebär att strategiskt välja sina resurser och hur de ska brukas. Det gäller 

också att ta omgivningen där turismen verkar i beaktning.  Dilemmat bakom att rätt resurser 

används och andra bevaras bör baseras på fullständig kunskap om de båda alternativen. 

Fördelar respektive nackdelar med de båda måste vägas mot varandra för att kunna ta ett 

beslut. Denna avvägning benämns som begreppet trade-off och som i all enkelhet betyder att 

välja antingen eller.22  

3.4 Turism på landsbygden 

Att välja mellan att exploatera och bevara är i rurala områden extra viktigt, då dessa områden 

ofta är mer känsliga för yttre påverkan än andra. Rurala områden hyser rum för de människor, 

det land och de resurser som finns på den öppna landsbygden och i mindre samhällen. Denna 

landsbygd bör ses som en flerfaldig resurs som kan möta en stor variation av efterfrågan och 
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användning – där turismen är den största näringen. Rurala områden har lockat besökare sedan 

människan började utforska naturen och nu är det också en av de mest populära formerna av 

turism.23 Rural turism är en betydande källa för arbetstillfällen och fungerar som en drivare av 

den socioekonomiska utvecklingen i rurala samhällen. 24 

3.5 Havet som turismattraktion 

Begreppet kustturism tar in hela vidden av turism, fritid och rekreationsbaserade aktiviteter 

som sker i kustzonen i rurala områden. Detta inkluderar kustutvecklingen för turister i form av 

hotellfaciliteter, restauranger och så vidare.  

Marin turism är nära relaterat till begreppet kustturism, men inkluderar också havsbaserad 

turism så som djuphavsfiske och kryssningar. Stränder är utan tvekan den mest populära 

attraktionen inom marinturism idag, men även öar är en populär attraktion. 25 

4. Analysdisposition  

Utifrån vårt empiriska material har vi strukturerat upp vår analys i tre teman. Dessa heter 

Tema 1: Marine Tourism Management – unikheten i rurala miljöer, Tema 2: Utbytet mellan 

turism och skyddande områden samt Tema 3: Hur relationer mellan aktörer bidrar till hållbar 

turismutveckling. Dessa blev våra teman för att problematiken som uppkom i vår  

undersökning kunde samlas kring dessa punkter. Strukturen i analysen tog således form med 

empiri i grunden som sedan byggdes på med passande teorier. I det teoretiska ramverket har 

vi presenterat våra utvalda teoretiska verktyg och i analysen använder vi nu dessa tillsammans 

med empirin för att undersöka hur gränsproblematiken kommer till uttryck i 

Kosterhavsområdet.  

5. TEMA 1 – Marine Tourism Management – unikheten i 

rurala miljöer  

I detta tema undersöker vi varför rural men även marin turism är speciell. Problematiken kring 

de båda kommer att utredas med särskilt fokus på den skärgårdsproblematik som kan finnas.   

                                                 
23

 Sharpley  & Sharpley1997 
24

 Sharpley  & Sharpley 1997:4  
25

 Hall 2005:258; Orams 1999:2ff 



 14 

5.1 Turismproblematik i rurala områden och konflikter mellan 

användare 

Rurala områden har länge setts som platser för rekreation och turismak tiviteter. I dessa 

områden sträcker sig besökarnas aktiviteter över en stor skala. Den ena bergsklättrar och den 

andra besöker den lokala puben eller restaurangen. 26 I och med människans ökade mobilitet 

har också turismen i områden som dessa tagit sig mot nya dimensioner. Relationen mellan de 

rurala miljöerna och turism har förändrats. Antalet bofasta har minskat samtidigt som denna 

miljö blivit alltmer populär för sommargäster vilket bidrar med stor ekonomisk tillväxt och 

fler arbetstillfällen i dessa områden.27 

C. Michael Hall menar att det är genom de sociala miljöerna som landsbygden fått sin 

speciella karaktär och att det är människan som konstruerat meningen bakom de rurala 

miljöerna som något gott gentemot de onda industristäderna. Det är via denna inställning som 

idyllbilden kring landsbygden har skapats.28 Resö har, precis som så många andra öar i 

området, blivit mer och mer tillgänglig och därmed även mer populärt som resmål för den 

som vill koppla av och leva skärgårdsliv. Man har gått från att inte ens kunna ta sig dit med 

bil till att nu kunna övernatta på ön, äta en god bit mat i Hamnmagasinet och på morgonen 

kunna köpa färskt bröd i bageriet. Bekvämligheterna har bara blivit flera. Det är dock tydligt 

att nationalparksinrättandet kräver ännu mer utveckling på Resö för att den nya entrén skall 

kunna bli verklighet. Martin Kvarnbäck, Plan- och byggchef på Tanums kommun, säger att 

det finns en detaljplan för vilka utbyggnader som ska ske i Resö hamn. Dessa innefattar en 

entrébrygga där turbåtar ut till nationalparken ska kunna gå, men i planerna ingår även att 

bygga fler gästhamnplatser då trycket på dem som redan finns idag är högt. Vid affären på ön 

är det redan idag brist på parkeringsplatser under högsäsong. Man planerar att anlägga fler i 

anslutning till affären och det är framför allt detta som har medfört orolighet bland lokalborna 

när det gäller utbyggnaden. Kassörskan i matbutiken menar att hon i det stora hela är positiv 

till utvecklingen på ön eftersom ett livligare samhälle också innebär att verksamheten kan gå 

runt. Hon uttrycker dock samtidigt en oro över att det ska bli för mycket utbyggnad. Den 

gemytliga skärgården får ju inte förstöras. Vi vill, i likhet med kassörskan, poängtera att dessa 

förändringar inte bara är av godo utan man måste tänka både kort- och långsiktigt i denna 

fråga innan man tar till stånd några större förändringar. Julia och Richard Sharpley påpekar 
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också att allteftersom turismen utvecklas i de rurala områdena blir det oundvikligt att behovet 

av tillgänglighet kommer öka. Ju mer tillgänglighet man ger desto större kan trycket från 

turister och turismindustrin bli, vilket kan komma att påverka det dagliga privatlivet för 

lokalinvånarna till det sämre.29 Våra respondenter menar att denna uppfattning delas av 

många lokalboende i området. Anders Eklund, VD Tanums Hamn & Turism, menar att denna 

inställning måste ändras och att man måste inse turismens värde för samhällets utveckling.  

”Antingen gillar vi besöksnäring och drar ut det positiva av det och har den utvecklingen i 

kommunen med en levande kommun på många ställen året runt. Eller så säger vi NEJ. Besöksnäring 

det är jobbigt /…/ massa köer på sommaren. Men det värsta är att tänker vi såhär så finns det en 

vansinnigt mindre servicetät kommun året runt. Ett antal samhällen skulle inte ens finnas idag.” – 

Anders Eklund, VD Tanums Hamn & Turism 

Två av de bofasta som vi talade med på Resö uttrycker sig liknande. De menar att man måste 

tänka på sina efterlevande och inte vara egoistisk. Enligt dem är det framför allt många av de 

infödda på ön som tycker det är jobbigt med förändringar och att allt fler besökare hittar dit.  

Detta speglar problematiken som genomsyrar vår uppsats, den mellan att bevara och att 

exploatera en destination.  Personliga åsikter kan gå isär, men faktum är att den rurala miljön 

är i synnerhet känslig för allt för stor utveckling, såvida det inte görs på ett hållbart och 

kontrollerat sätt.30 Nationalparker har som fenomen en viktig roll i att balansera turismbehov 

med bevarande av den rurala miljön.31  

5.2 Hantering och styrning av turism i marina miljöer 

Människan har alltid varit beroende av havet, som farled för transporter men också för 

införskaffande av föda samt ur rekreations synpunkt.32 Dock har havet inte tidigare varit så 

tillgängligt för turisten som det är idag. Men när värdet ur turismutvecklingssynpunkt 

uppmärksammats exploaterades det i snabb takt och framförallt förbättringar inom transport 

och rekreation är viktiga faktorer som gjort havet och kusten mer tillgänglig för turister.  

Trots att turismutveckling fokuserat på kusten och stranden under hela förra århundradet så är 

kust- och marinturism ett av de snabbast växande områdena av modern turism, både när det 

gäller volym och mångfald.33 Den ökade turismvolymen är något som är tydligt på Resö, 
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menar Christin Appelqvist, medlem i Samhällsföreningen. Delvis då antalet fritidsbåtsägare 

under senare tid har ökat men också för att området blivit mer tillgängligt för allmänheten 

genom båtfarleden som går precis utanför ön. Denna kallas även för havets E6:a.  

Vem är då ansvarig för hanteringen och organiseringen av en marin nationalpark? Uppgiften 

är att se till att området är skyddat, används på ett hållbart sätt och att det bevaras för 

kommande generationer. Marina nationalparker är turistattraktioner  som bidrar till stor 

ekonomisk tillväxt.34 Det är dock väldigt svårt att härleda direkta kostnader och fördelar som 

turism i sig medför, och det är inte heller väsentligt. Det är viktigare att alla aktörer arbetar 

gemensamt för att utveckla ett styrningssätt som maximerar de positiva effekterna och 

minimera de negativa på en destination. Det finns en mängd olika strategier att använda sig av 

för att underlätta styrningen av en hållbar turismutveckling.  Mark Orams delar in dessa i fyra 

huvudkategorier: Reglerad-, fysisk-, ekonomisk- och utbildningsstrategi.  

Reglerad strategi är det traditionella styrsättet och innebär att man kontrollerar turistbeteendet 

genom att införa regler och regleringar.35 I Kosterhavets nationalpark används denna strategi 

genom att diverse regleringar har introducerats. En av dessa är att hastighetsbegränsningar har 

införts med anledning av att en bättre trivsel ska skapas. Detta har boende på öarna uttryckt 

glädje över då det blir trevligare att vistas på holmar och skär. Ytterligare en reglering som 

har införts är såkallade tysta zoner. Appelqvist menar att det inte är på grund av att djur och 

natur inte ska störas utan för att detta är en plats där människan ska få möjlighet till ett lugn 

som inte finns i dagens hektiska samhälle.  

Med fysisk strategi menas att man upprättar multipla vägar för turisten att ta. Detta med 

anledning av att alla inte ska ta samma väg eftersom denna då snabbare kommer att  

förstöras.36  I nationalparken kommer detta till uttryck genom upprättande av ett flertal entréer 

till Kosterhavet. Göran Larsson, talesman för Kosternämnden, med flera har förhoppningen 

om att dessa ska möjliggöra en kanalisering av besökarna för att fördela trycket på hela 

nationalparksområdet.  

Ekonomiska strategier kommer mer och mer och det innebär att besökarna ska motiveras till 

visst uppförande genom priset de får betala.37 Denna strategi använder de sig av på 

Kosteröarna genom att reglera båtpriserna på färjelinjen mellan Strömstad och Koster. 
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Priserna sänks till hälften under lågsäsong för att också under denna tid locka besökare. Detta 

kan ses som ett aktivt försök till att jämna ut trycket och få en förlängd säsong. Linda 

Carlsson, Informatör på Länsstyrelsen, menar att Sverige generellt är ett land som är dåliga på 

att ta betalt för upplevelser som erbjuds. Ett höjt pris skulle enligt henne kunna ses som en 

kvalitetsmärkning av både nationalparken och annan service. Hon menar också att många 

turister som kommer till området kommer att vara villiga att betala för en sådan 

kvalitetsupplevelse. Dock gäller det att inte ta ut allt för höga priser så att det blir en 

klassfråga huruvida man ska kunna uppleva naturen eller ej. En annan ekonomisk strategi för 

att göra ett område hållbart är enligt Hilary och Andrew Skeat att börja ta ut avgifter från 

aktörer som vill ha sin verksamhet i området.38 Detta kan vara ett sätt att sålla bort oseriösa 

aktörer och behålla de drivna och företagsamma personerna. Detta är ett intressant dilemma 

som analyseras vidare i avsnitt 7.2 Tragedy of the commons – baksidan av att nätverka?  

Utbildningsstrategin handlar om att öka besökarnas medvetenhet och förståelse för området 

för att minska olämpligt beteende och därför används denna strategi ofta vid 

parkinrättningar.39 Under projektets gång med Kosterhavets nationalpark har stort fokus lagts 

på informationsspridning. Carlsson nämner att det finns uttalade informations- och 

kommunikationsmål som de arbetar efter för att nå ut till allmänheten. Detta är något vi 

återkommer till i avsnitt 7.1 När aktörer förenas och kunskap delas. 

I Kosterhavets nationalpark används samtliga av dessa strategier. Ingen av dem är att föredra 

framför de andra, utan fungerar bäst i en kombination. Alla strategier strävar efter att skydda 

den marina omgivningen från skadlig påverkan och för att upprätta trevliga turistupplevelser. 

För att detta ska kunna fungera måste varje individ och varje aktör se sin roll i det stora för att 

bevara resurserna de har. Om detta kan uppnås kan den naturbaserade omgivningen faktiskt 

dra fördel av turismen.40  

5.3 Skärgårdsproblematik  

Kosteröarna och Resö som turistattraktioner är i stor grad beroende av turism för att överleva. 

Turismen genererar arbetstillfällen vilket leder till ett livligare samhälle på öarna. Men turism 

kan också ha dålig inverkan på en ös naturliga miljö, ekonomi och samhälle. Vilket ibland 

leder till att turismen i sig minskar eller helt försvinner. Därför är förhållandet mellan turism 
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och destinationsutveckling avgörande för öns framtid. 41 För att kunna planera och bygga upp 

strategier som gynnar den framtida utvecklingen inom området krävs kunskap om hur den 

befintliga turismen ser ut och fungerar idag samt vilka omvärldsfaktorer som påverkar den. 42 

Begreppet skärgård har blivit ett varumärke för en destination43 som ofta associeras med 

sommar, gemytlighet, avkoppling och orördhet. Många besökare ser det som en tillflyktsort 

ifrån den stressfyllda vardagen. Därför är det en stor del utav befolkningen på dessa öar som 

består av fritidsboende.44 Detta innebär att många öar står inför en glesbygdsproblematik 

under vinterhalvåret.45 Kommer skolan, mataffären och olika kommunikationer att kunna 

drivas vidare eller har vi för få bofasta på ön?  

På Kosteröarna och Resö står man inför denna problematik. Här bor 340 respektive 250 

bofasta och befolkningsutvecklingen är negativ. Medelåldern på öarna stiger då många 

fritidsboende väljer att flytta dit permanent efter pensionen. 46 På Kosteröarna har invånarna 

upplevt en turbulent tid där indragning av skolor och affärer ofta varit på tapeten.  Försvinner 

dessa så finns det ingen chans att få några unga att bosätta sig där. Därför menar Larsson att 

nationalparken kommer ge möjlighet till fler arbetstillfällen samtidigt som den bevarar de 

marina värdena och ta hand om arkipelagen.  

Samtliga av våra respondenter är medvetna om de stora glesbygdsproblemen som idag finns i 

området. Ungdomar kan inte försörja sig på öarna och samhällslivet lockar inte dem att 

stanna. De är också överens om att nationalparken kan vara ett styrmedel för att förbättra den 

lokala utvecklingen i skärgården och bidra till att placera öarna på kartan. Nationalparken 

kommer enligt Sofia Reimbert, Informationsansvarig för Kosterhavsprojektet på Ta nums 

kommun, att locka ett nytt segment av besökare. Detta leder till att fler i området kan livnära 

sig på turism. Fler entreprenörer kommer förhoppningsvis att engagera sig, så som redan 

börjat ske på Resö. Appelqvist säger att en sedan innan ensam båtcharterverksamhet nu fått 

konkurrens. Fler och fler ser möjligheten i att använda sig av Kosterhavet som varumärke i 

och med nationalparksinrättandet. Fortsätter denna entreprenörsanda att växa gynnar det hela 

samhället och livet på ön. Även på Kosteröarna har det redan gett positivt utslag enligt 

Larsson. Här har nationalparken generat 10 årsanställda, vilket har gjort att många yngre 
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familjer har kunnat etablera sig där. Nu ser man en trygghet i detta och har fått en framtidstro 

på kustsamhället och ön igen.  

Skärgårdsliv och skärgårdsmiljöer blir alltmer efterfrågade och husen som säljs köps ofta upp 

av fritidsboende. Den höga efterfrågan har lett till mångdubblade fastighetspriser och 

åretruntboende blir på grund av detta hänvisade till mindre attraktiva lägen i utkanten av 

samhället.47 Precis som Eklund menar så är detta en intressant utveckling om man ser till 

kustsamhällen. Förr i tiden var det de fattiga människorna som bodde längst ut vid kusten där 

det var blåsigt och eländigt. De mer välbärgade bodde vid slätten bredvid berget, där vinden 

inte kom åt. Idag är det precis tvärtom och om man vill behålla en fastighet med attraktivt 

läge kostar det mycket. Skärgården har uppenbarligen utvecklats till de privilegierades zon. 

Strandskyddet är någonting som kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering 

av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för rekreation. Detta 

har inneburit att möjligheterna till nybyggnation längs Sveriges kuster har minskat.48 

Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter ut i havet och lika 

långt upp på land.49 Enligt Kvarnbäck är det många som ansöker om bygglov vid kusten. 

Dessa får som regel avslag i och med det befintliga strandskyddet. Därmed ses det unika läget 

som ytterligare unikt och priserna höjs än en gång.  

I Kosterhavet har utvecklingen av bostadspriser haft en kraftig uppgång, mestadels på grund 

av norska spekulanter. Denna utveckling leder till att många utav de bofasta inte har råd att 

köpa bostäder på öarna. Dock finns det även en positiv sida av myntet. Ofta har 

sommargästerna mer pengar att lägga på att renovera husen och därmed bevara den äldre 

bebyggelsen.50 Men trots att fördelarna med utvecklingen av semesterboendena för en region 

kan vara potentiellt höga så överstiger denna nytta inte alltid de konflikter, och därmed 

artificiella gränser, som kan uppstå mellan lokalborna och de semesterboende rörande nivån 

på utveckling av området.51 På Resö finns det tydliga exempel på hus som renoverats av 

sommargäster från fallfärdiga renoveringsobjekt till mångmiljonsvillor. Dessa är vackra för 

skärgårdssiluetten men fortsätter det i samma riktning som idag, så kommer kanske ön vara 

tom under större delen av året. Aktörer lägger ner sina verksamheter och samhället dör ut.  En 

balans mellan fritidshus och permanenta boenden är därför att eftersträva. Det behövs också 
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fler billiga boendealternativ för att få nästa generation att stanna. Hyreshus är deras enda 

möjlighet idag. Detta ser Larsson som nästa steg i samhällsutvecklingsprocessen. Det finns 

redan planer på ett samarbete med kommunen för att bilda en egen bostadsstiftelse på 

Kosteröarna. Kooperativ hyresrätt heter det och det innebär att kommunen äger marken och 

de boende får köpa in sig. Vill man sälja kan man bara göra detta till någon som är 

mantalsskriven på ön. Därmed förhindras att sommargäster köper upp alla hus och att 

samhällslivet dör ut på vintern. Detta samarbete menar vi är ett sätt att överbygga den gräns 

som verkar finnas mellan Kosteröarna och Strömstads kommun. På så vis kan de komma 

varandra närmare och därmed få större förståelse för varandras agerande i olika frågor.  

En lösning på skärgårdsproblematiken skulle kunna vara att förlänga turismsäsongen. 52 Detta 

är också ett önskemål från näringsidkarna i området för att få en spridning på besöken och 

därmed utnyttja kapaciteten även under för- och eftersäsong. I dagsläget bor det 340 

åretruntboende på Kosteröarna men under en sommardag kan antalet boende nå upp till hela 

8000, något som indikerar det stora behovet av en förlängd säsong. Besökstrycket måste 

fördelas för att destinationens bärkraft inte skall överskridas.   

Tidigare försök har gjorts för att förlänga säsongen men man har då inte lyckats. Men i och 

med öppnandet av en nationalpark i området ser man en chans till ytterligare ett försök. 

Denna gång är man positiv och tror att det kommer lyckas eftersom man nu, som sagt, lockar 

ett nytt segment av besökare.53 Inte bara de som söker sol och bad utan även dem som är 

genuint intresserade av naturen och de marina värdena och kan tänkas besöka parken även 

under vår och höst. Om man lyckas förlänga säsongen eller ej är beroende av vad Kosterhavet 

erbjuder. Enligt Carlsson så räcker inte enbart naturen till utan det är viktigt att öarna 

engagerar sig och erbjuder ytterligare kvalitetsarrangemang.   

Att öarna i Kosterområdet måste arbeta med att motverka skärgårdsproblematiken är 

någonting som är av allra högsta vikt. Att förlänga säsongen är uppenbarligen ett måste för 

dem. För att detta ska vara möjligt så måste det finnas ett levande samhällsliv så att aktörerna 

på öarna kan hålla öppet året runt. Då detta är ett faktum måste en förändring gällande 

bostadspolitiken komma till stånd.  
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6. TEMA 2 – Utbytet mellan turism och skyddade områden  

I detta tema kommer skyddade områden och dess omnejd att stå i fokus. Vi undersöker hur 

gränsöverskridande ansvar hos de både kommunerna Tanum och Strömstad kommer till 

uttryck inom fälten för turism och ekonomi i området kring Kosterhavets nationalpark.  

6.1 Nationalparker – att värna om naturen eller stärka ekonomin 

Att resa och att upptäcka nya platser i världen är ingenting nytt utan denna form av aktivitet 

har under århundraden förekommit i olika syften. Dock ser man att just naturturismens rötter 

främst kan spåras tillbaka till industrialismens tid 54 då människor flyttade in till städerna och 

fick en allt klarare uppdelning mellan arbete och fritid samt att gemene man fick mer pengar 

att röra sig med. Fritid var nu någonting som alla olika samhällsklasser fick möjlighet till. På 

sin fritid var det nu naturen och allt vad den hade att erbjuda som lockade eftersom man inte 

längre spenderade all sin vakna tid i denna miljö. Den plats som tidigare i viss mån hade varit 

arbetsplats för så många kunde nu användas för ekonomisk vinning i rekreationssyfte och 

resurser som tidigare inte haft något särskilt värde började nu utnyttjas.55 Givetvis är det 

likadant med naturen som med allt annat, att ju fler som använder den desto snabbare kan den 

också förstöras. Till detta kan man dra en parallell till det som Klas Meyer-Arendt påpekar 

om att då besökartrycket på en specifik plats i naturen ökar så görs denna plats med fördel om 

till en nationalpark.56 

I Sverige och närmare bestämt på västkusten har man sedan länge haft tankar på att områdena 

i skärgården skulle kunna göras till en nationalpark. Naturvårdsverket har uppmärksammat att 

man borde värna om den unika miljön som västkusten och specifikt området kring Koster har 

att erbjuda. Förslaget, som kom 1989, fick inget medhåll och därmed kom ingen nationalpark 

till stånd. Länsstyrelsen som idén presenterades för var skeptiska, de såg det bara som nya 

restriktioner och förbud.  Det skulle dröja ytterligare mer än ett decennium innan frågan kom 

på tal igen. På Kosternämnden lyfte man frågan kring det ökade turismtrycket på öarna. 

Trycket på arkipelagen hade ökat kraftigt i och med att allt fler turister uppmärksammat dessa 

pärlor.  

 ”Det var inte så trevligt att vara ute på holmar och skär längre och vi kände att något slags 

skydd eller någon slags restriktioner måste till” – Göran Larsson, talesman för Kosternämnden 
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Det fanns tidigt starka åsikter om den ökade turismen på öarna i området kring Koster och det 

var från de boende som initiativet kom. Att Kosternämnden kontaktade Länsstyrelsen från 

början bekräftar också Carlsson, men poängterar att det varit Naturvårdsverkets 

ansvarsområde från första början, då det är dem som instiftar nationalparker.  

Vid samtal med respondenterna Larsson och Carlsson blir det tydligt att de olika aktörerna 

inte alltid haft samma intentioner för skapandet av nationalparken. Att man skapar en 

nationalpark för att skydda områden med marina värden och naturvärden är en bana som 

Länsstyrelsen är med på, men på Koster är uppfattningen lite annorlunda. Enligt Larsson ser 

man det som Kosters enda chans att överleva. Hur kan det komma sig att ås ikterna går isär på 

detta sätt? 

Alla aktörer uttrycker på något vis, oavsett deras grundläggande åsikt till varför det är viktigt 

med en nationalpark, en tro på att det inte kommer fungera om det inte görs på rätt sätt. Det 

hela grundar sig på tanken om en hållbar utveckling på en turismdestination. Görs inte detta 

på rätt sätt kan turismen få ett parasitliknande förhållande till den omgivningen där den finns. 

Detta sker, enligt Rajasundram Sathiendrakumar, då turismnäringen förstör resurser för egen 

ekonomisk vinning. En balans mellan turismen och hållbarheten hos destinationen måste 

eftersträvas.57  Bärkraften hos en destination är ett centralt begrepp när vi pratar om hur 

många besökare en destination klarar av att ta emot innan den påverkas negativt, vilket kan ge 

uttryck på både natur, infrastruktur samt sociala och ekonomiska faktorer på destinationen.58 

Hur stor bärkraft en destination har kan påverkas genom det sätt man aktivt jobbar med de 

befintliga resurserna och destinationens kapacitet. Det gäller att se till att destinationen är 

mottaglig och innehar kapacitet för den tillgänglighet man ämnar skapa så att inte bärkraften 

överskrids. 

I fråga om hur väl området kommer att klara det ökade trycket menar de flesta respondenterna 

att en kanalisering av tillströmmande turister är en nödvändighet. Detta hoppas man kommer 

underlättas av att de planerade entréerna uppförs, i likhet med den på Resö. Eftersom det 

kommer att finnas tillgänglig information om Kosterhavet och dess nationalpark i anslutning 

till samtliga entréer, finns möjligheten för turister att ta del av hela området utan att egentligen 

åka hela vägen ut till Kosteröarna och dess arkipelag. Tack vare kanaliseringen hoppas man få 

ett jämnt tryck som är fördelat på hela området, även på de platser som ligger utanför 

nationalparksgränsen.  
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Inom hållbar utveckling är bärkraft ett verktyg som används flitigt i strategier för 

destinationsutveckling.59 Och även om det inte benämns med just detta begrepp så är det 

något som man jobbar aktivt med i Tanums kommun. Där följer man en större översiktsplan 

för hur exploatering av vatten och markområden i detalj får ske. Denna plan grundar sig i en 

del av Bruntlandskommissionens rapport för hållbar utveckling. Tack vare denna plan kan 

man till viss del kontrollera att effekterna av det ökade trycket inte blir för stort vilket medför 

lägre påverkan och därmed också högre ekonomisk vinning, i enlighet med hållbar 

turismutveckling.  

På samma sätt som det finns respondenter som tycker att naturens värde borde stå i fok us vid 

nationalparksbildning så finns det också de som anser att det är främst för turismens 

utveckling som nationalparken inrättas i Kosterområdet.  

Hall anser att turismen är den största anledningen till att skapa en nationalpark. Han menar att 

idén om att skapa nationalparker grundas i att locka fler turister till en plats. Det som naturen 

har att erbjuda och intresset för den har varit stort ända sedan industrialiseringen i slutet av 

1800-talet. Enligt Hall har man sedan dess sett en möjlighet för turismnäringen att utvecklas 

genom att anlägga en nationalpark. Genom att skapa ett område med den fina märkningen 

skapar man ett trumfkort för destinationen.60 Carlsson nämner just detta, hon menar att en 

nationalpark ger status till en destination, det är det finaste ett område kan bli vilket garanterat 

kommer att locka fler gäster.  

På frågan om vad respondenterna själva tyckte om nationalparksprojektet svarade flertalet av 

dem i första hand att det är positivt ur turismsynpunkt. De poängterar att det är viktigt att 

parken ska brukas och inte bara bevaras. Men är det då inte bäst med en kombination. Att dels 

se nyttan i att skapa nationalparken för naturens beskydd men även som ett styrmedel att 

kontrollera turismen i Kosterområdet med. Eklund menar att denna tanke är det som bör 

eftersträvas i området. Självklart vill man skapa ett skydd för dessa unika miljöer, men ofta 

blir detta skydd inte tillräckligt. Grundidén är att bevara, men en självklar konsekvens är att 

det kommer fler besökare om ett specifikt område uppmärksammas, än mer i detta fall på 

grund av att det blir Sveriges första marina nationalpark. Om området däremot inte blir 

skyddat finns risk att det kommer att förstöras och därmed tappa sin attraktionskraft. Eklund 

ser således positivt på de båda alternativen, att man bevarar ett värdefullt område samtidigt 

som flera personer lockas hit. Nationalparken blir intressant då turismens syfte med att resa 
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har förändrats. Idag är det mer fokus på upplevelser och inte bara på sol och bad. Stephen 

Boyd ser också det positiva i att både bevara naturen och öka attraktionsvärdet av den på 

samma gång. Han menar dock att när nationalparker började komma på tal, i början av 

industrialismen, var det inte främst naturskyddet som stod i fokus. På den tiden var det bara 

de områden som inte var värdefulla för industrin som kunde få märkningen nationalpark. 

Områden så som bergslandskap och svår terräng hade inget värde för den ekonomiska 

tillväxten i industrialismens samhälle. Dessa områden fick då tjäna syfte för turism och 

rekreation för dem som behövde en paus från det jäktiga stadslivet. För att underbygga detta 

argument påpekar Boyd att järnvägar byggdes från städerna och ut till nationalparkerna för att 

ytterligare underlätta för besökare att ta sig dit. Turismen var alltså den primära anledningen 

till att nationalparker skapades men han tillägger också att det givetvis var en del av syftet att 

bevara unik flora och fauna.61 Även Sharpley och Sharpley poängterar att anledningen till 

varför nationalparker bildas har förändrats genom tiderna. De menar att man gått från att 

skapa platser för rekreation till att nu även skydda dem. Till en början var man inspirerad av 

den kommersiella nyttan mer än vad man var inspirerad av altruistiska anledningar.  62   

Vi kan konstatera att syftet med att inrätta nationalparker är olika beroende på vem man talar 

med. Några anser att det är bevarandet av flora och fauna för kommande generationer som 

står i centrum, medan andra menar att nationalparkens syfte är att locka fler turister till 

regionen. Emellertid finns det också de som ser möjligheten i att kombinera dessa två för att 

då uppnå den berömda balansen som krävs för att eliminera risken för parasitiska förhållanden 

mellan turismen och omgivningen i vilken den verkar. Man står då inför en trade-off mellan 

att bevara och att bruka omgivningen och måste i dessa fall finna sätt att nå ekonomisk 

vinning, samtidigt som naturskyddet inte överskrids.63 

6.2 Hur fördelar skapas bortom gränserna i skyddade områden 

Relationen mellan turism och naturligt arv är sannerligen mycket starkare nu än vad den har 

varit förr. Detta med tanke på den stora vikt som läggs internationellt, nationellt och lokalt på 

hållbar turism.64 Det har enligt Robyn Bushell et. al skett en utveckling mot en mer liberal 

inställning till turism bland både regeringar och hos vanligt folk, turismen har kunnat växa sig 

både allt starkare och allt större som industri. Med detta kommer också den problematik som 
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är centralt för hela denna uppsats, att låta turismen växa men att hantera de resurser som den 

lever av på ett hållbart sätt.  

Bushell et al. belyser problematiken i relationen mellan natur och turism med hjälp av ett citat 

från Nelson Mandela. Sensmoralen, i det han en gång ska ha sagt vid en kongress i FN, ligger 

i att hanteringen av skyddade områden på ett hållbart sätt är beroende inte bara av en utan av 

flera aktörer och deras samverkan. Det handlar om att arbeta med att göra de skyddade 

områdena till nytta för samhället, i och kring det som skyddas. 65 

Några av de utmaningar som skyddade områden kan ställas inför är bland annat att 

användningen och nyttjandet av närliggande land görs på opassande sätt samt att de 

kommersiella intressena och förväntningarna på dessa områden ökar. 66 En av de frågor som vi 

ställde till våra respondenter tog upp just detta tema. Då vi ser denna problematik som 

förflyttad konsumtion ser vi det också som att problemet förflyttas. Några av de tillfrågade 

delar denna uppfattning med oss. Kvarnbäck menar att den geografiska gränsdragningen, i 

och med nationalparken, framförallt kommer att innebära att båttrafiken flyttas. Båtturisterna 

kommer således att bruka havet och områden som hamnar utanför gränsen i större 

utsträckning än tidigare. Inom nationalparksområdet kommer det att finnas en restriktion om 

att man inte får ligga mer än två nätter i naturhamn, det vill säga att lägga till med båt vid en 

klippa eller strand. Detta kommer enligt Appelqvist att vara den mest skärpta regeln som 

tillkommer i och med bildandet av nationalparken. En effekt kan bli att dessa båtturister då 

beger sig till en annan naturhamn utanför gränsen alternativt till närmaste gästhamn, varav 

Resö kan bli en. Resö med omnejd kan enligt vår mening bli offer för effekterna av den 

problematik med fritidsbåtar som Koster idag upplever. Larsson berättar att det finns en 

tendens att båtturister som gästar Koster lägger till med sina stora båtar i arkipelagen och 

använder den som ”sommarstuga” under hela säsongen. Därmed spärrar de av för bofasta 

samt turister att bruka området. Om detta kommer att ske på Resö är det ett faktum att 

problemet inte är löst utan bara förflyttat.  

Det är visserligen sant som Appelqvist påpekar för oss att det inte kommer att bli ett större 

problem, med ökad båttrafik och problemen som följer med avfallshantering och liknande, 

utan det är ett problem som alltid funnits och kommer att fortsätta finnas. Såvida man inte kan 

ändra folkets beteende. Det beror på hur naturintresserad man är och hur medveten man är om 

följderna av sitt eget handlande. Appelqvist menar att Resö sedan tidigare haft ett stort 
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turismtryck i hamnen på sommaren men ser positivt på det eftersom hamnen kommer att 

byggas ut för att klara trycket. Men ur ett långsiktigt perspektiv frågar vi oss hur många fler 

båtplaster kan man bygga? De flesta av våra respondenter ser det inte som att Kosterområdet 

bevaras på bekostnad av exploatering av Resö samt andra platser utanför gränsen. Som 

framkommer i detta analysavsnitt har vi nu ifrågasatt detta med stöd i litteraturen.  

När det gäller skyddande av särskilda områden så sträcker sig ofta den biologiska mångfalden 

längre än de definitiva geografiska gränserna för parkerna, vilket kan bidra till att utvidga det 

bevaringsuppdrag som från början stadgats. Det är intressant som Appelqvist säger att det 

faktiskt är utanför gränsen, vid kustremsan, som de allra vackraste havsmiljöerna finns. Enligt 

hennes mening borde nationalparken även innefatta dessa. Hon poängterar också att hon är 

medveten om att det skulle bli väldigt komplicerat, snarare omöjligt. De områd en som hon 

talar om ägs nämligen till stor del av privatpersoner. Det skulle bli allt för dyrt och invecklat 

för staten med markinlösning av allt detta land. För att ett område skall kunna klassas som en 

nationalpark måste all mark vara statligt ägd.67 Denna problematik belyser hur stor påverkan 

och vilken roll som skyddade områden spelar i relation till angränsande samhällen och 

miljöer. Detta ställer också krav på den organisatoriska ledningen för det skyddade området.68  

Appelqvist säger i samma diskussion att hade Tanums kommun ”varit med på tåget” från 

början så hade kanske några av områdena kring Resö och resten av Tanums kust varit en del 

av nationalparken.  

Det framkommer under intervjuerna, speciellt i den med Larsson, att det varit en turbulent tid 

innan det blev verklighet av nationalparksinrättandet. Vilka aktörer som velat vara 

involverade från första början har varit oklart. Det har helt klart skett en förändring med tiden 

och fler och fler har sett sin chans att ta vinning av och bidra till Kosterhavsprojektet. De 

eldsjälar som hela tiden har trott på projektet men även hanterat den negativa 

uppmärksamheten som dykt upp under processen uttrycker en viss övergivenhet. Så här yttrar 

Larsson sig: 

”/…/ när det blåste som tuffast, både kring nationalparken och fisket och inte minst med 

Naturumet så var det i varje Strömstadstidning sida för sida med negativa skriverier och det fanns 

ingen som stod på vår sida. /.../ vi fick stå ensamma i den här snålblåsten, eller ja det var full storm. 

/…/ det är näringsidkarna som kommer tjäna guld på det, och så låter de oss stackare här ute försöka 

reda ut stormen då när det var som tuffast.  – Göran Larsson, talesman för Kosternämnden 
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Vad gäller vem som är ansvarig och vilka som förväntas engagera sig i hanteringen av 

verksamheter i nationalparken går åsikterna isär bland våra respondenter. Detta kan ha en 

enkel förklaring i att vissa av de intervjuade sitter i kommunen och vissa är öboende som på 

sin fritid engagerat sig i frågan. Eklund erkänner att de på Tanums kommun var passiva till en 

början. Men när de ursprungliga gränserna för nationalparken ändrades till att gå längre 

söderut på kartan säger han att den inställning man tidigare haft, att det mer var ”en 

Strömstadgrej”, nu även blev en större angelägenhet för dem. Trots att han säger detta så 

uttrycker Appelqvist att de engagerade öborna inte känner något stöd från kommunen för de 

lokala frågorna kring hur Resö påverkas. Enligt Bushell et. al. är det ett steg i fel riktning att 

vända kappan efter vinden. Man borde alltså fokusera mer på att hantera situationen även 

utanför nationalparksgränserna och ta hand om det som man hjälpt till att skapa för sin egen 

vinning. Ett mer samverkande tänk och handlande bör eftersträvas för att motverka negativa 

inställningar. Samhällen utanför denna gräns och inställningar bland de som bor där måste tas 

hänsyn till och tillåtas vara delaktiga.69   

I Strömstad kommun har man alltid varit involverad i området, eftersom Kosteröarna sedan 

tidigare varit ett dragplåster för dem, och säger att man kommer att fortsätta att jobba som 

man tidigare gjort. Självklart väntas ett ökat tryck vilket kräver ytterligare ansträngningar 

erkänner Anders Tysklind, Nationalparkschef. Han menar att det dock handlar om en 

tvåvägskommunikation, alla initiativ kan inte komma från högre instanser utan det krävs en 

dialog och öppna kort.  

Vi menar att det handlar om hur man förenar det statliga med det mer lokala och skapar en 

kontinuerlig dialog kring medvetenhet om problem och möjligheter, vilket vi också innan 

belyst rent teoretiskt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det är viktigt att se till det som sker utanför 

skyddsområdets gränser, så som den roll samhället och ansvariga aktörer spelar. Behov finns 

att planera för de skyddade områdena som en del av samhällets utvecklingsstrategier.  Men 

behovet finns också att engagera och uppmuntra till support av alla sektorer i allmänhet som 

påverkar de skyddade områdena.70  Det handlar om att engagera det lokala samhället, vilket vi 

också kommer att behandla mer i tema 3.  
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7. TEMA 3 – Hur relationer mellan aktörer bidrar till hållbar 

turismutveckling  

Det vi i detta avsnitt ämnar belysa är att nätverkande inte fungerar om inte kunskapsspridning 

finns. Vi ska diskutera vikten av denna kunskapsspridning som grundpe lare i relationer 

mellan aktörer i nätverk. Vi utreder även problematik som kan finnas i icke-fungerande 

nätverk. Här avhandlas främst gränser mellan människor, såväl privata aktörer som mellan 

kommunerna. De geografiska gränserna hamnar därmed i periferin i detta tema.  

7.1 När aktörer förenas och kunskap delas  

Turism, rekreation och fritidsaktiviteter bringar besökare till skyddade områden, vare sig det 

är lokala, nationella eller internationella besökare. Det intressanta är att dessa besökare inte 

nödvändigtvis känner till eller identifierar sig med de hållbara turismmodeller som 

destinationer kan jobba efter. Det är därför viktigt att man på en destination ser det som att 

man har en utbildande roll som vi även diskuterat i avsnitt 5.2 Hantering och styrning av 

turism i marina miljöer.71 För att underlätta denna strategi är det väsentligt att företag och 

organisationer samarbetar i så kallade nätverk för att skapa ett starkare utbud åt turisterna. 72  

I dagsläget finns det, som vi kan se det, endast ett formellt nätverk på destinationen - det 

mellan Tanum och Strömstad kommun. Detta nätverk har skapats på naturlig väg i och med 

att nationalparken sträcker sig över de båda kommunerna och deras arkipelag. Det finns 

visserligen icke-formella nätverk i form av mindre grupper och sammanslutningar i området. 

Det är dock de större nätverken som vi fokuserar på i detta avsnitt då det är de som skapar 

fördelarna för destinationen på det mest påtagliga sättet.  

Hall menar att man för att bibehålla en destination måste behandla den med hänsyn till den 

komplexitet som relationerna och nätverken medför. 73 För att göra detta måste alla aktörer 

förstå uppbyggnaden av ett nätverk och förstå värdet av att bevara och vårda relationer, såväl 

stora som små. Denna förståelse är fortfarande underutvecklad inom turismbranschen och är 

någonting som bör ändras. En faktor att arbeta med även i Kosterområdet. Aktörerna i denna 

bransch måste komma till insikt med att det är bättre att stå som en enad front än att vara 

ensam och försöka konkurrera ut de andra.  
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Det finns två grundläggande orsaker till att kunskapsöverföring ofta misslyckas i ett 

destinationsnätverk. Det är först och främst för att turismbranschen är så pass mångfacetterad 

att de olika aktörerna inte ser någon vinning i att samarbeta över inriktningsgränserna. 

Misslyckandet består även i att de olika aktörerna har svårt att dela kunskap med varandra 

eftersom att majoriteten av kunskap inom turism är så kallad tyst kunskap. Det innebär att den 

är svår att överföra då den ligger hos den enskilda personen och inte finns i någon form av 

manual. Eftersom att turismbranschen är en bransch som kännetecknas av att ha 

säsongsanställda blir detta faktum till ett problem i kunskapsspridandet. Detta eftersom den 

anställda tar med sig kunskapen när denna lämnar företaget vid säsongens slut. 74 

Oförståelse för vikten av goda relationer samt kommunikation som vårdas aktiv genom dialog 

är enligt vår mening också ett problem som aktörerna i Kosterområdet har. Enligt Jesper 

Falkheimer är det viktigt att hålla sig med kontinuerlig kommunikation, dialogens betydelse 

för aktörerna är av stor vikt.75 Sedan 1990-talet har vikten av ömsesidig förståelse och 

långsiktiga goda relationer mellan organisationer och dess omgivning blivit allt större. 

Kommunikation har kommit att ses som ett verktyg för att utveckla, förbättra och stärka 

viktiga relationer och samarbeten mellan organisationer och dess intressenter. 76 

Då kan man undra varför inte Samhällsföreningen på Resö och Kosternämnden har ett uttalat 

samarbete med varandra. Detta är uppenbart något som båda parter skulle få stor nytta av. 

Speciellt i det avseende att Resö i framtiden kan komma att ställas inför samma problematik 

som Koster idag har. Ett uttalat samarbete skulle kunna hjälpa till att belysa negat iva effekter, 

varningstecken på överexploatering samt bidra med kunskap utifrån tidigare erfarenheter. 

Detta samarbete behöver inte nödvändigtvis begränsas till just dessa aktörer och dessa öar 

utan kan i längden skapa en synergieffekt som skapar mervärde för fler aktörer än bara de 

direkt engagerade.77 Självklart är de andra entréerna berörda av samma problematik men då 

det som sagt är Resö som är vårt studieobjekt hamnar fokus också där.  

Sedan räcker det dock inte att bara dessa mindre aktörer har ett bra kunskapsutbyte om de inte 

känner att de får stöd från kommunen. De måste känna att deras idéer och arbete 

uppmärksammas från dessa högre instanser. Kommunerna är i sin tur beroende av engagerade 

individer på de lokala platserna för att de mindre problemen och möjligheterna skall hamna på 

kommunens bord. Detta är något som inte verkar ha fått genomslagskraft i Tanums kommun. 

                                                 
74

 Scott et. al. 2008 
75

 Falkheimer & Heide 2003:68f 
76

 Falkheimer & Heide 2003:81f 
77

 Thufvesson 2006 



 30 

Hur kan det till exempel komma sig att man i Samhällsföreningen på Resö har mer kontakt 

med Strömstads kommun än vad man har med sin egen? Strömstad kommun har sett 

fördelarna i att kommunicera med även de små aktörerna, vilket vore fördelaktigt också för 

Tanums kommun. 

Tanums slogan – en kommun utan gränser, får en helt annan dimension i vårt tänk rörande hur 

de båda kommunerna skall verka mot samma mål. Det är ett steg i rätt riktning men vi 

ifrågasätter hur väl det fungerar i verkligheten. Något som togs upp från flera håll under 

intervjuerna var att man såg en stor möjlighet i att kombinera hällristningarna i Tanum med 

ett besök till nationalparken i form av en paketresa. Detta i hopp om att öka 

turismpopulariteten men även förbättra relationerna mellan de båda kommunerna. Därmed 

blir nätverket starkare och båda parter känner sig lika involverade. Fördelarna hade kunnat 

uppnås på egen hand, men ju fler duktiga aktörer med sina trumfkort på hand ger desto större 

vinst.   

För att gränsöverskridande nätverk som det vi diskuterat skall kunna bli verklighet behövs det 

tänk som Tysklind redan har: 

”Det är i mina ögon svenska folkets nationalpark, som bara råkar ligga i två kommuner. 

Därför måste vi bortse från gränserna mellan kommunerna” – Anders Tysklind, Nationalparkschef 

En anledning till att nätverkande inte fungerar till belåtenhet i området kan vara att ett 

tillräckligt stort förtroende mellan aktörerna inte har vuxit fram ännu. Det är något som byggs 

upp över tid i form av kontinuerliga interaktioner och informationsflöden. Ett förtroende vilar 

på gemensamma normer och handlingsmönster. Det krävs för att förstå rådande samarbeten 

men även för att förstå konflikter som kan uppkomma i dessa komplexa nätverk. 78 

Även om det är viktigt för en destination att aktörerna inom densamma delar kunskap med 

varandra, så får man inte glömma att man även måste dela med sig av sin kunskap till 

gästerna som kommer dit. Detta på grund av att relationen mellan det lokala samhället och 

turismnäringen avgör hur relationen mellan turismutvecklingen och den omgivande miljön 

kommer att se ut. Om turisterna inte har kunskap om vad de konsumerar och bidrar till att  

förstöra, kanske de inte bryr sig i lika stor utsträckning som om de hade vetat. 79 Det här är 

något som också Tysklind förstår vikten av. Han menar att om turisten känner till vilka regler 

som finns, och framför allt varför de finns, blir det lättare för dem att följa desamma. Målet är 
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enligt Carlsson att alla som tar sig in i nationalparksområdet och vistas där ska veta vad som 

gäller. De ska inte vara möjligt att undgå den information som ska finnas tillgänglig. Alla ska 

veta var och hur man kan få tag på informationen. Det kommer bli omöjligt att informera alla 

men ett gott försök ska göras och högst informationstryck lär det bli på Strömstads och 

Tanums kommun. För att återkoppla till Orams resonemang kring utbildningsstrategin så är 

det tydligt att de verksamma i Kosterprojektet tagit till sig denna strategi och verkar efter 

densamma. De har insett att kunskapsspridning är grundläggande för att styra besökaren i rätt 

riktning.80   

Om alla aktörerna har ömsesidig förståelse för varandra kommer detta även b idra till en större 

medvetenhet hos besökarna. Om aktörerna själva vet vad de förväntar sig av nationalparken är 

det också lättare att sprida detta till dem som är tänkta att bruka den. När gästerna är upplysta 

om vad som gäller skapas också möjligheten att styra dem mot ett hållbart brukande av 

nationalparken. Kunskap genererar kunskap vilket skapar multipla synergieffekter.  

7.2 Tragedy of the commons – baksidan av att nätverka? 

Att nätverka kan som vi berört skapa många positiva effekter i ett samhälle, men relationer 

mellan aktörer som är verksamma på samma marknad och som nyttjar samma resurser är 

dock inte alltid helt problemfria. 

Kosterhavets nationalpark bildas för att skydda de marina naturvärdena, men även för att 

besökstrycket på Kosteröarna har blivit för stort. För att kunna kanalisera ut trycket väljer 

man att bygga de vid det här laget kända entréerna, på Resö, Råssö, Tjärnö och i Strömstad. 

Genom ett bra samspel mellan dessa kommer förhoppningsvis även här ett välfungerande 

nätverk att bildas. Då kan de sinsemellan utbyta positiva och negativa erfarenheter. Men en 

förutsättning för att detta nätverk ska fungera är att alla aktörer tänker långsiktigt för 

nationalparkens bästa och inte bara har sin egen vinning för ögonen. Men blir någon för 

vinningslysten så skapas tragedy of the commons. Precis som Eklund säger så är det väldigt få 

saker som är omöjliga att göra på en plats. Men man kanske inte kan göra på det sätt som man 

tänkt från början, utan måste istället ha ett långsiktigt perspektiv och vara altruistisk när det 

gäller hållbar utveckling av en destination. Om för många aktörer tänker kortsiktigt är det i 

längden inte hållbart och nationalparken drabbas då av tragedy of the commons. Självklart är 

denna fälla något som kan drabba alla nätverk, stora som små, som kan tänkas finnas i 

området.  
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I projektets startskede blev det från Länsstyrelsens håll negativt gensvar till naturvårdsplanen 

för Kosterhavet som presenterades av Naturvårdsverket 1989.  De kände att det var en för stor 

förändring och de lade, som Carlsson själv uttrycker det, locket på. Men som bekant vände 

vinden 2003 och processen sattes igång. Länsstyrelsen hade nu insett värdet och fördelarna 

med bildandet av en nationalpark. Men som med alla förändringar så finns det alltid 

motståndare. I detta fall blev det yrkesfiskarnas röster som hördes mest. De var rädda att deras 

fiske skulle inskränkas och hamna under än fler regleringar. De kände att deras framtid inom 

yrket var hotat. Dessa farhågor har visat sig bygga på okunskap, menar många av våra 

respondenter. Inga ytterligare fiskeregleringar kommer att instiftas utan läget kommer vara 

det samma, även innanför nationalparksgränsen. Idag har nu fiskarna förstått värdet av att 

göra området till nationalpark. NJORD är ett projekt som har skapats för att gynna den lokala 

fiskebranschen, uppmuntra och utbilda till entreprenörskap samt innovationer inom 

fiskeredskap. Många av fiskarna har nu insett att deras fisk är unik och att de kan höja 

priserna på sin fångst eftersom den är fångad både lokalt och i ett område som ligger innanför 

en nationalparksgräns. Genom detta ökade medvetande om fördelarna med att samarbeta för 

utveckling minskas risken för att de gemensamma resurserna skall förbrukas i förtid. Ett 

hållbarare fiske är alltså ett exempel på hur man kan påbörja arbetet med ett altruistiskt 

hanterande av gemensamma resurser redan på gräsrotsnivå i Kosterområdet.  

Det handlar om att aktörer med skilda intentioner till användning skall kunna fungera i 

harmoni när de använder de gemensamma resurserna. Det kan också komma att uppstå 

konflikter mellan kommersiella intressen bland lokala yrkesverksamma på ena sidan och 

mellan de som är intresserade av att uppleva samma område i rekreationssyfte, det vill säga 

sommarturisterna. Detta är som Hall belyser en klassisk konflikt som dyker upp i rurala 

områden, allra helst i samband med etablerandet av nationalparker. Detta skapar en 

kontrovers då samhällets efterfrågan på områdena och resurserna kan komma från både 

kommersiella som upplevelsesökande håll.81 

Att gynna det lokala entreprenörskapet har lett till att Kosterhavet har börjat dyka upp som ett 

eget varumärke, och mer väntas det bli. Tysklind menar att det är viktigt att ta vara på dem 

med entreprenörsanda på rätt sätt för att förhindra att de flyttar till andra kommuner. Detta 

leder i sin tur till ett förbättrat och mer levande samhällsliv, vilket gör regionen mer lockande 

både för de bofasta och för besökare. Levande samhällsliv är också någonting som Richard 

Florida diskuterar kring. Han menar att ett levande samhällsliv är grunden till att kreativa 
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människor kommer dit, men även till att de redan bofasta stannar kvar. En typ av dessa 

kreativa själar är just entreprenörer, vilka är en av de grundläggande källorna till en regions 

ekonomiska tillväxt.82 I enlighet med det som både Florida och Tysklind är inne på så är inte 

Eklund sen att hålla med. Han säger att: 

”Det ska vara en bra ort att leva och bo i och att verka med företag i. Det ska vara 

fruktsamt att flytta dit. Utifrån att vi gör det på det sättet är det också intressant att komma hit. Trivs 

inte de bofasta så försvinner resten eller kommer inte alls” – Anders Eklund, VD Tanums Hamn & 

Turism 

Det kan också finnas en baksida med ett levande samhällsliv. Nämligen att en destination inte 

får lov att bli allt för lockande eftersom, som vi flera gånger poängterat, bärkraften inte får lov 

att överskridas. Detta i enlighet med en hållbar destinationsutveckling.  Men hur ”levande” får 

då en plats lov att bli? Larsson uttrycker också detta dilemma och säger att: 

”En negativ sak jag tänkt mycket på är hur stoppar vi McDonalds från att öppna en butik 

här? För det vill vi inte ha. /…/ men hur håller vi undan marknadskrafterna? Hur långt ska 

samhällsutvecklingen gå?” – Göran Larsson, talesman för Kosternämnden 

Som vi nämnde i avsnittet om marine tourism management är en strategi för hållbar 

destinationsutveckling i marin miljö just den ekonomiska. Här menar Orams att en avgift 

borde tas ut av de aktörer som ska ha sin verksamhet i kust- och marinmiljön.83 Detta menar 

vi, i enlighet med Larsson, inte skulle fungera på Kosteröarna eftersom ett uttryckt önskemål 

finns om att gynna de små lokala verksamheterna så att dessa kan få fortleva. Om en avgift 

skulle tas ut här, är det en stor risk att lokala verksamheter får gå åt sidan till förmån för större 

affärskedjor.84 Då skulle samhället tappa i gemytlighet och på lång sikt skulle det kunna 

tänkas att folk flyr från det standardiserade samhället och då försvinner det levande 

kustsamhälle som vi eftersträvar.  

Likväl som att tragedy of the commons kan uppstå då aktörer och organisationer inte verkar 

för destinationens bästa kan det även ske på besöksnivå. Detta sker då besökarna endast ser 

till sin egen vinning och inte har naturens bästa för sina ögon. Detta förhållande mellan turist 
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och natur är detsamma som det parasitiska förhållandet85 som vi tidigare talat om i avsnitt 6.1 

Nationalparker – att värna om naturen eller stärka ekonomin.  

Ytterligare en gång kommer vi in på problematiken mellan att bevara eller att exploatera. Ett 

tecken på att tragedy of the commons blivit ett faktum skulle kunna vara den dagen ett stort 

McDonalds tornar upp sig på en klippa ute i skärgården. Detta skulle sannolikt endast vara i 

egen vinnings syfte och inte ett spår av bevarande av den vackra skärgården finns att se. Så än 

en gång kan vi konstatera att det måste finnas en balans i allt man gör i utvecklingen av 

turismdestinationer.  

8. Summering och slutsatser  

I detta avsnitt sammanställer vi de slutsatser som vi kommit fram till i våra tre teman där vi 

analyserat Kosterhavsprojektets påverkan på den rurala miljön och dess aktörer ur olika 

perspektiv. Här presenterar vi också de svar vi kommit fram till på vår forskningsfråga om 

vilka effekter som kan uppkomma av gränsdragningar som berör såväl destinationer som 

aktörer.  

Destinationer världen över har som bekant blivit allt mer tillgängliga och solskenshistorien 

bakom den framgångsrika turismbranschen har fått se sin baksida. Allt fler destinationer har 

börjat inse att framtiden för kommande turism bygger på grundläggande styrmedel för att göra 

det hela mer hållbart.  

De diskuterade marine tourism management strategierna är exempel på viktiga styrmedel för 

en hållbar destinationsutveckling. De är i synnerhet viktiga vid styrning av ett område i rural 

miljö så som Kosterhavsområdet. Detta då denna typ av miljö ofta stöter på problem, så som 

glesbygdsproblematik, eftersom den är extra känslig för yttre påverkan. Lyckas man med 

denna styrning uppstår ett positivt förhållande mellan natur och turism där de kan dra nytta av 

varandra. Turismen i området kan spira utan att det sker på bekostnad av naturens resurser 

och en positiv effekt av utvecklingen på destinationen skapas.   

I nationalparksskapandet blir denna relation mellan natur och turism påtaglig och hanteringen 

av nationalparken och dess omnejd är inte ett okomplicerat kapitel. Det krävs en förståelse för 

hur turismen påverkar naturen men även vice versa. Om aktörerna i Kosterhavsområdet inte 

förstår att deras agerande även påverkar andra aktörer, såväl innanför som utanför 

nationalparksgränsen kan detta få negativa effekter i den närmaste omgivningen. Vi menar att 
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den negativa exploatering som skett på och omkring Kosteröarna, istället för att lösas, befaras 

flyttas till ställen som ligger utanför nationalparksgränsen. Detta betyder då att det endast är 

en tidsfråga innan Resö och andra öar utanför gränsen kommer att stöta på samma problem 

som idag uttrycks på Koster. Man måste ha närmare samarbeten och ta ansvar för framtiden. 

Detta skulle bidra till en lösning som motverkar att turismen förstör denna pärla på Sveriges 

västkust.  

Fortsättningsvis kan vi konstatera att dessa samarbeten inte kommer att fungera utan 

kunskapsspridning. De involverade aktörerna i Kosterhavsprojektet måste ha en förtrolig 

dialog med varandra annars kommer inte nätverkandet att löna sig och gränserna mellan dem 

kan bli svåra att överbygga. Är man inte medveten om de andras intentioner så är det lättare 

att hamna i tragedy of the commons-fällan. Det är också viktigt att jobba aktivt med att få 

kreativa människor med entreprenörsanda att stanna kvar i området. Detta bidrar då till ett 

levande samhällsliv.  

Men vilka är då de direkta effekterna som uppkommer vid en gränsdragning? Det är 

uppenbart att det finns både negativa och positiva effekter att ta i beaktning.  

Den högre status som nationalparken innebär för Kosterhavsområdet är en av de positiva 

effekterna som går att skönja. Med naturen i fokus lockas nya segment av besökare, även 

andra tider än under sommaren. Den förlängda säsongen innebär fler arbetstillfällen vilket 

lockar entreprenörsdrivna människor. Samhällslivet blir därmed livligare vilket skapar 

ytterligare en positiv effekt ur turismsynpunkt.   

Med turismen kommer dock problemet att bärkraften som destinationen har riskerar att 

överskridas. Tillgängligheten bör skapas under kontrollerade former. Nationalparken kommer 

att innebära denna sorts kontroll. En effekt av detta blir att bevarandet av Koster skapar en 

risk för Resö och andra platser utanför gränsen. I och med restriktionerna i nationalparken 

finns risken att den problematik som Koster idag dras med kommer att förskjutas och hamna 

utanför nationalparksgränsen.  

Fler turister innebär fler personer att hantera och för att fortsätta vara en åtrå värd destination i 

resekatalogen krävs innovation och en framtidstro. Locka gärna fler turister men finn en 

balans mellan att bevara och exploatera för att inte riskera att destinationen hamnar i en 

nedgångsfas. Denna kan leda till slutet för den vinstgenererande turismen, både i ekonomiska 

och i sociala termer. För att hindra nedgångsfasen krävs alltså de faktorer som hållbar 
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turismutveckling bygger på. Det kommer aldrig att finnas en helt hållbar destination men om 

alla jobbar lite för det bättre så kommer man närmare ett mer optimalt läge.   

9. Diskussion 

Vi har nu utifrån vårt empiriska material och med vald litteratur utrett och analyserat hur 

skapandet av Sveriges första marina nationalpark kommer att påverka det rurala området 

inom och utanför Kosterhavets nationalparksgräns. Uppsatsens resonemang har drivits framåt 

av viljan att söka svar på frågan kring vilka effekter som kan bli följden av gränsdragning som 

berör såväl destinationer som aktörer.  

Efter formulerat syfte ställde vi oss denna fråga och gav oss ut på fältstudier. Det är som alltid 

en process att skriva uppsats och de väntade svaren är inte alltid de som fås. Innebörden i 

ordet gränsdragning har tagit en del nya riktningar i vår undersökning och har inte enbart 

kommit att handla om den definitiva gräns genom nationalparksinrättandet som vi från början 

föreställt oss. Argumentationen och diskuterandet har också kommit att handla om artificiella 

gränser dels mellan kommuner och samhällen på öarna men också om de mellan aktörer på 

individuell nivå..  

I ett projekt som det i Kosterområdet blir det naturligt att somliga aktörer tar större plats och 

visar mer intresse än andra. Som tidigare nämnt är det också en följd att det blir samma 

personer i de allra flesta intresseorganisationer och föreningar. Vi har reflekterat över att de 

respondenter vi intervjuat till viss mån har liknande tankar och idéer i ämnet. I och med den 

begränsade gruppen involverade minskar möjligheter för det hållbara tankesättet att spridas 

och att det istället förblir ”isolerat” till en viss krets. Detta är en väsentlig farhåga för hållbar 

utveckling. Vidare kan en sluten krets av människor leda till hemmablindhet och en för hög 

tro till sig själva. Allt för få influenser och idéer släpps in. Det faktum att det endast är en 

begränsad grupp människor som är involverade kan dock även ses som bra då ett förtroende 

mellan personerna lättare och snabbare kan byggas upp och bevaras. Detta är enligt 

nätverksteorin viktigt.  

Dilemmat bakom utveckling i allmänhet kräver en balansgång mellan en viss exploatering i 

relation till bevarande. Man måste bevara för att kunna exploatera men också exploatera för 

att ha någonting att bevara. Det viktigaste är inte att förändra världen idag, det handlar om att 

börja med det lilla, och dessa tankar innefattar så mycket mer än bara hållbar turism. Det 

gäller att söka lösningar på de små ställena och gå till källan med problemet, där det hela har 

startat. I människans medvetande.  ”Jag är bara en människa, vad gör min insats för skillnad 
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egentligen?” är en fråga som många ställer sig. Det gäller att tänka att den enskildes insats kan 

influera fler människor och att det hela i längden skapar en dominoeffekt. Det gäller att se 

effekterna av sitt handlande på det långsiktiga planet. Vi efterfrågar fler samhällsföreningar 

som den på Resö, eller fler engagerade människor som de i Kosternämnden.  

10. Reflektioner  

Vi har i denna uppsats berört problematiken kring en hållbar utveckling ur ett 

turismperspektiv. Vidare har vi även ur detta perspektiv inriktat oss ytterligare mot marin och 

rural turism och i slutändan även hamnat i en utredning kring hur inrättandet av en 

nationalpark kan påverka destinationer och aktörer som hamnar utanför men även inom den 

gräns som dras. Genom detta avsmalnande tankesätt kan man specificera sig på ett unikt 

område, precis som vi har gjort. Denna avsmalning går enligt vår mening att utforma på olika 

sätt beroende på ämnesval i de slutliga avgränsningarna. Det forskningsfält vi valt anser vi 

således vara applicerbart inte bara på andra destinationer utan även i andra kontexter.  

En tanke som har slagit oss under uppsatsens gång är att ”staycations” kan bli en trend som 

växer sig allt större i Sverige. Detta innebär kort och gott att semestra på hemmaplan. Att 

denna trend vuxit allt starkare på senare tid kan ha att göra med den lågkonjunktur som råder. 

Därför menar vi att Kosterhavets nationalpark inrättas i alldeles rätt tid eftersom det visar 

svenskarna vad deras hemland har att erbjuda. Om projektet görs på rätt sätt och besökarna 

gillar det som erbjuds, kan denna attraktion även hålla i sig i bättre ekonomiska tider. 

Erbjuder man kvalitetsarrangemang som i första hand lockar svenskarna att stanna hemma, 

kan detta komma att bli en positiv spiral då parken även kan komma att locka utländska 

gäster. Men för att denna spiral ska kunna ske krävs dock först ett attraktivt och levande 

samhällsliv på öarna där en balans mellan att bevara och att exploatera kontinuerligt 

anammas.  
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12. Bilaga 1 – Intervjuguide 

Vad gör du idag i ditt yrke? 

Beskriv din koppling till Kosterprojektet? 

Vad tycker du om projektet och öppnandet av den marina nationalparken?  

Vilka reaktioner har du stött på bland andra som inte är involverade?  

Vad ser du för skillnad mellan dagens turism och hur den kommer att bli efter projektets 

genomförande?  

Projektet förväntas generera ökad turism i området, hur ser du på detta?  

Hur tror du projektet kommer att påverka livet för såväl bofasta som turister på öarna i 

området? 

Projektet innebär en del nya regleringar ute på öarna som befinner sig inom nationalparkens 

gränser, har du någon uppfattning om hur detta kommer tas emot av lokalbefolkningen?  

Vilken kontakt har ni haft med lokala aktörer? 

Vilken sorts kontakt har ni haft med större aktörer och organisationer?  

Hur arbetar ni för att sprida ut information om vad den nya nationalparken kommer att 

innebära för gemene man? Hur har folk reagerat fram tills idag?  

Har ni känt av någon förändring i ökat besökande från turister sedan en tid tillbaka?  

Har sommarmånaderna förändrats på något sätt genom åren tycker du? I sådana fall, Hur? 

Hur ser du på det faktum att detta projekt innebär att skydda och bevara ett område samtidigt 

som ett annat exploateras?  

Vilken utveckling väntar ni er ska ske gällande transportnätet till och från och även inom 

kommunen? Anta att det blir en ökad tillströmning, hur har ni tänk hantera detta? 

Restriktioner? Förebyggande åtgärder? Berätta!  

Enligt vad vi har lärt oss är det ni gör i och med skapandet av nationalparken enbart en 

förflyttning av problemet, som i detta fall är miljöförstöring, och inte en lösning på problemet 

i helhet. Vad anser du om detta? 

Varför har man valt att placera entréerna till Kosterhavet på just Tjärnö, Rossö, Resö och i 

Strömstad?  

 

 


