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Abstract 

With an increased awareness of sustainability and the value of natural properties, a trend has 

emerged within the tourism industry that has given rise to an increased demand for natural 

destinations that promote the development of the local community, also known as ecotourism. 

Contextual consideration is needed to study the full effects of ecotourism and the High Coast 

in the north of Sweden sets that stage in this bachelor thesis. The focus of the study revolves 

around three main topics: community development, destination development, and preservation 

of natural values, depicted from the perspective of nine actors active in, and around, the High 

Coast. The topics were examined through the lenses of the actors’ perceptions of reality, 

gathered through semi-structured interviews with representatives from the different 

organisations and later analysed through a theoretical framework focusing on social and 

ecological sustainability, as well as management theories. The research suggests that 

ecotourism is a viable direction for the High Coast’s tourism industry, but should be 

approached with caution to maximise the benefits for social and ecological development. A 

change in management and a stronger trust in non-profit organisations are suggested as 

potential areas of improvement, although these recommendations should be considered with 

regards to the temporal and spatial context the study was conducted in. 
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Förord 
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1.0 Introduktion 

Med en ökad medvetenhet för hållbarhet och naturliga värden har det uppstått en trend inom 

turistindustrin som gett upphov till en ökad efterfrågan av ”naturliga resmål” som främjar 

lokalsamhällets utveckling, även kallad ekoturism. Eftersom dessa resmål baseras på närheten 

till naturen är även samhällena runt omkring ofta så kallad ”glesbygd”. När naturen kring dessa 

orter blir attraktiva resmål kan även förväntningarna på tillgänglighet och tjänster i form av 

infrastruktur och kommunikation, restauranger, boenden, butiker, aktiviteter etc. komma att 

öka. Kontrasterande viljor och visioner om utvecklingen av platsen kan bidra till en ineffektiv 

förvaltningsordning som skapar friktion mellan olika aktörers intressen. Risken är att 

kapaciteten som samhällena är byggda för, och som naturen kan tolerera, överskrids och kan 

resultera i överturism, nedskräpning, olovligt beteende och slitage på vägar och naturliga 

områden. Konsekvensen kan bli en missnöjd och förbisedd lokalbefolkning, förlust av 

biodiversitet och naturlig skönhet, samt en upplevelse av platsen utifrån turistens ögon som 

ogästvänlig i förhållande till deras föreställningar och behov.  

 

I den här fallstudien förs vissa av dessa orosmoment fram, som uttryckt av aktörer som påverkar 

och påverkas av besöksnäringens effekter i Höga Kusten i södra Norrland, men även 

möjligheter och positiva aspekter som turism kan tillföra ett lokalsamhälle. Ekoturism har 

föreslagits som en hållbar form av turism och kommer jämföras mot Höga Kustens rådande 

besöksnäringsstrategier för att urskilja vad som redan uppfylls av ekoturismens kriterier, samt 

vad som kan utvecklas mer. Studien inleds med att redogöra för den historia och de 

förutsättningar som möjliggjort besöksnäringens framväxt där, samt de metodologiska, och 

teoretiska avgränsningar som gjorts för att genomföra fallstudien. Därefter presenteras och 

analyseras resultatet av nio intervjuer genomförda med aktörer i Höga Kusten för att till sist 

diskutera och konkludera studiens fynd i relation till dess avsikt. 

 

2.0 Bakgrund & problemformulering 

I Ångermanland, Västernorrlands län, breder Höga Kusten ut sig över de fyra kommunerna 

Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. På denna plats finns rum för arbete, 

utbildning, friluftsliv och kulturhistoria, där samer har levt av landet och där trä och 

energiindustri bidragit till Sveriges välfärd. Historien är lång och våldsam. Häxbränningar tog 

i mitten av 1600-talet livet av totalt 71 personer, var femte kvinna i Torsåker pastorat 
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(Häxmuseet, u.å), och år 1931 placerade händelserna kring skotten i Ådalen den blodiga 

hörnsten som lagt grund för det svenska folkhemmet (Landsorganisationen, 2014). Människan 

har brukat området sedan 7000 år f.kr fram till idag, men motiveringen bakom den 

världsarvstitel Höga kusten erhöll år 2000 är de unika geologiska fenomen som går att finna 

där. Den inlandsis som en gång täckt delar av Skandinavien smälte och exponerade det land 

som tryckts ner under årtusenden. Landmassor började långsamt lyfta sig ur havet vilket på den 

svenska sidan av Höga Kusten präglat topografin med kuperad terräng, medan finska sidan fått 

ett lågland med växande skärgård. Den “höga” kusten syftar alltså inte enbart på höjden av 

själva terrängen, utan även på själva resandet av landet, vilket är den snabbaste landhöjningen 

av sitt slag i hela världen. Dessa kvaliteter framhävs av myndigheter och besöksnäringen, samt 

av lokalbefolkningen som instrumentella för attraktiviteten av Höga Kusten som samhälle och 

resmål.  

 

Höga Kusten brukar talas om i två olika syften. Destinationen Höga Kusten omfattar de fyra 

kommunerna i helhet, medan Världsarvet Höga Kusten enbart syftar till det svenska 

världsarvsområdet vilket är beläget i delar av Kramfors och Örnsköldsviks kommun (Figur 1). 

År 2000 utsågs Höga Kusten utsågs till världsnaturarv av UNESCO och utvidgades 2006 för 

att även omfatta Kvarkens skärgård i Finland (Unesco, 2020). 

 

     Figur 1 

     Destinationen, och Världsarvet Höga Kusten 
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2.1 Problemformulering 

Förutsättningarna för den eskalerade turismen i Höga Kusten grundar sig i flera fysiska 

kvaliteter som kännetecknar området, men även lokala myndigheter och näringslivsidkare 

utgör några av de variabler som skapar Höga Kustens identitet. Bland dessa variabler innefattas 

de naturliga tillgångar som används till skogsindustri, bebyggelse, och rekreationsaktiviteter. 

Därtill räknas lokalsamhällena i området, små och medelstora företag som verkar för ett 

levande näringsliv, samt lokala myndigheter, organisationer och föreningar som från olika håll 

driver diskurser om styrning och utveckling. Det är tämligen många viljor och strategier att 

koordinera, något som kan riskera att skapa målkonflikter och motsättningar i stället för 

samarbetsvilja. Med naturliga, sociala och ekonomiska resurser som insats bedrivs ett 

utvecklingsarbete av destinationen som kan ge upphov till ineffektivt och ohållbart näringsliv, 

men en gyllene medelväg kan möjligen vara en större tilltro till ekoturism. Begreppet har visats 

medföra nyttoaspekter till lokala utvecklingsprojekt, men en inneboende brist i begreppets 

definition har potentialen att föra med sig fler problem än vad som allmänt är känt. 

 

Vidare följer en redogörelse för de mest relevanta variabler som påverkar Höga Kustens 

utveckling, samt relevanta aktörer för besöksnäring och förvaltning. Men innan det, ett avsnitt 

om turism som beskriver turism i allmänhet och ekoturism i synnerhet. 

 

2.2 Ekoturism 

Turism definierat av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) är “[...] ett 

socialt, kulturellt och ekonomiskt fenomen som innebär rörelsen av människor till länder och 

platser bortom egen hemvist för personliga eller affärs/ professionella ändamål.” (UNWTO, 

u.å. min översättning). En turist är i detta avseende synonymt med konsument, där produkten 

som konsumeras är upplevelser, rekreation och alla aktiviteter som sker vid och leder upp till 

det planerade resmålet. I Sverige är en av attraktionerna för rekreativa och turismbaserade 

aktiviteter de naturliga miljöer som tillgängliggjorts för befolkningen och besökare genom 

allemansrätten. Den här rätten har främjat friluftsliv och folkhälsan i Sverige, Norge, Finland 

och Island i decennier och gagnat en form av turism som blivit kallad Naturturism, en genre av 

turism som just riktar sig mot upplevelser och vistelse i naturliga miljöer. Regeringens mål för 

friluftslivspolitiken uppmuntrar dessutom detta allmänna nyttjande av naturliga platser 

(Regeringsbeslut 2012/13:51). Förutsättningarna med öppna landskap och allemansrätten har 

gett upphov till organiserade och oorganiserade aktiviteter för friluftsliv och turism, det vill 
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säga aktiviteter som är planerade och sålda av turistföretag, samt aktiviteter som tillgängliggörs 

för individuellt planerande och utförande. Detta har dock även skapat förutsättningar för 

exploatering och slitage av naturliga miljöer, samt medfört positiva och negativa konsekvenser 

på samhälle, befolkning, och privata och offentliga verksamheter (Kaltenborn m.fl., 2001). 

 

Konceptet ekoturism har uppstått som en reaktion på de ohållbara trenderna av naturturism och 

syftar till att främja ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Sex principer utgör 

ekoturismens grundpelare. Dessa är (1) respektera resmålets begränsningar, (2) gynna den 

lokala ekonomin, (3) miljöanpassa hela verksamheten, (4) bidra aktivt till natur och 

kulturskydd, (5) satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt, och (6) kvalitet och trygghet 

på resan (Nature’s Best, u.å). Förespråkare av ekoturism menar att i en besöksnäring där 

ekoturism främjas finns potentialen att skydda värdefulla och känsliga natur och kulturvärden, 

ge en positiv utveckling till glesbygdsamhällen, samt öka kunskapsnivån för besökare och 

lokalbefolkning om den plats de besöker eller lever i. Enligt Gössling och Hultman, samt 

Fredman m.fl. (2006; 2006) erbjuder det skandinaviska naturliga och administrativa klimatet 

goda förutsättningar för ekoturism och menar att många företag och organisationer i praktiken 

kan ses som ekoturistföretag utan att explicit bära den titeln. Det breda arbetet med att skydda 

och bevara natur i Sverige genom bland annat nationalparker och naturreservat har exempelvis 

underlättat tillgängligheten för verksamheter som verkar för ekoturism. Nilsson (2006) menar 

även att ickevinstdrivande organisationer och föreningar spelat en avgörande roll för att 

tillgängliggöra för organiserade och oorganiserade former av ekoturism att utvecklas i Sverige. 

 

Det finns dock befogad kritik mot ekoturism. Ett omdiskuterat ämne är konceptets uppfyllnad 

av hållbarhetsdimensionerna. Ekoturism har kallats för en “hållbar” form av turism men 

eftersom ekoturisten, eller konsumenten, i sig fattar beslut som inte har med verksamheten eller 

destinationen att göra, har kritiker ifrågasatt hur hållbart konceptet faktiskt är. Det mest 

debatterade exemplet är besökarens val av transport till och från destinationen, den enskilt 

största utsläpparen av växthusgaser i majoriteten av fallen inom svensk besöksnäring 

(Tillväxtverket, 2019). Gössling och Hultman skriver i Ecotourism in Scandinavia: Lessons in 

theory and practice att ”det är väl etablerat att ekoturism enbart kan vara ekologiskt hållbart 

om lufttransport inte är en del av resan” (2006. s.7. Översatt av mig). Wurzinger (2006) styrker 

detta påstående men tillägger att transport även är ett brådskande problem vid destinationen 

och att incitament kan uppmuntra besökaren att bruka hållbarare resemedel. Vidare löper 

användningen av begreppet ekoturism i vinstdrivande sammanhang en risk för att användas i 
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fel syfte. Produktsattraktiviteten kan öka inom vissa målgrupper som baserar köp på deras 

ekologiska värderingar, vilket kan innebära att företagare med ekocertifieringar kan höja priser 

i takt med ökad efterfrågan. Detta är inte nödvändigtvis sämre för miljön men om 

rationaliseringen bakom certifieringen är av vinstdrivande intresse finns risken att skydd av 

naturliga värden nedprioriteras (Nilsson, 2006).  

 

Ekoturism kan medföra negativa sociala och miljömässiga konsekvenser. Singh m.fl. (2016), 

och Braun m.fl. (2015) varnar för hur grundförutsättningen att ekoturism kräver natur att 

exploatera i någon grad kan riskera att överbelasta systemet och medföra irreversibla 

konsekvenser. Otillräcklig transparens och bristande lokal anknytning har även visats kunna 

skingra den ekonomiska vinningen ekoturistföretag utvinner ur destinationen, och försämrar 

möjligheterna för lokal utveckling.  Slutligen hävdar Singh m.fl. att sociala sammanhang och 

lokalsamhällets identitet är under hot för att formas efter turismens förväntningar och det utbud 

som möter dem, men att en möjlig och potentiellt avgörande åtgärd är en utvidgning av 

certifieringsmekanismer. 

 

En distinktion brukar göras mellan institutionaliserade och icke-institutionaliserade former av 

ekoturism, där institutionaliserad ekoturism främst hänvisar till certifieringar som företag kan 

tilldelas genom att uppfylla vissa kriterier. I Sverige är Nature’s Best den äldsta och mest 

välkända certifieringen för företag som ägnar sig åt ekoturism. Nilsson (2006) hävdar att 

Nature’s Best och liknande verktyg är effektiva medel för att hålla en standardiserad definition 

av ekoturism bland företagare, samt höja nivån av ansvarstagande för företagens implicita och 

explicita effekter på samhälle och natur. Certifieringar tillåter även konsumenten att fatta beslut 

som korrelerar med deras preferenser när de exempelvis planerar en resa och kan även medföra 

en upplevd känsla av tillit och exklusivitet för produkten, menar Gössling och Hultman (2006). 

Vidare beskriver författarna hur glesbygdsområden med stark anknytning till ekoturism kan 

gynnas ekonomiskt och socialt av att associeras med institutionaliserade kvalitetsmärkningar, 

samt bidra till en social tillhörighet och identitet kopplad till platsen. Tillväxtverket har 

utvecklat stöd för företag som certifierar sig inom ekoturism för att främja utvecklingen av en 

hållbar besöksnäring. Åtgärderna innefattar stöd för marknadsföring av ekoturismföretagens 

produkter, “utvecklingscheckar” som bidrag till projekt, samt förenklade ansökningsprocesser 

för att uppmuntra till fler ansökningar (Tillväxtverket, 2022). Men för att etablera starka 

certifieringskulturer och mekanismer som är effektiva och som stöttas av berörda aktörer, 
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påpekar Singh m.fl. (2016) att stora insatser kan krävas för att involvera så många intressenter 

som möjligt i processen. 

 

2.3 Aktörer i Höga Kusten 

Idag är den administrativa och operationaliserade förvaltningen av destinationen och 

världsarvet Höga Kusten i Sverige främst uppdelad mellan staten, kommunerna, Länsstyrelsen 

Västernorrland (Länsstyrelsen) och Region Västernorrland (Regionen). Därtill spelar närings- 

och föreningslivet en viktig roll i utvecklingen av Höga Kusten som besöksmål och som plats 

att leva på, eftersom dessa verksamheter tillför attraktiva värden för lokalbefolkning och 

besökare. I det följande beskrivs de formella aktörsgrupper som i någon utsträckning 

administrerar, förvaltar eller påverkas av Höga Kustens turistindustri. Alla aktörer kommer inte 

representeras i studien och i avsnittet Studiens avgränsningar kommer urvalet av aktörer 

motiveras. 

 

Unescorådet: Det övergripande ansvaret över världsarvet innehar svenska Unescorådet, ett 

rådgivande organ i Regeringskansliet inom Unescofrågor som fattar beslut generellt och 

platsspecifikt till de 15 världsarv som finns i Sverige. Deras huvudsakliga uppdrag är 

rådgivning och informationsspridning om Unescofrågor i Sverige (Länsstyrelsen, 2017; 

Unesco, 2019).  

 

Länsstyrelsen Västernorrland: Länsstyrelsen agerar som regeringens ombud i lokala styrnings 

och utvecklingsfrågor för världsarvet och ansvarar i Västernorrlands län bland annat för skötsel 

av nationalparken Skuleskogen och samtliga naturreservat. Länsstyrelsen har även i uppdrag 

att inrätta nya naturreservat och skyddade naturområden i syfte att bevara ekologiska och 

världsarvsvärden (Länsstyrelsen, 2017). Länsstyrelsen arbetar tätt med nationella myndigheter, 

som exempelvis naturvårdsverket och Tillväxtverket, för att efterleva regeringens mål på 

regional nivå. En sådan målpunkt är de friluftspolitiska målsättningarna som strävar efter att 

erbjuda befolkningen möjligheter till naturupplevelser genom ökad naturförståelse, 

rekreationsaktiviteter och turism (Länsstyrelsen, u.åA). 

 

Förvaltningsråd och Samrådsgruppen: I rådens olika konstellationer deltar länsråd, 

sakkunniga, politiker, tjänstemän, och regionala myndigheter. Förvaltningsrådet möts för att 

dela information och kunskap, samt planlägger, utför, och utvärderar projekt för 
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tillgängliggörandet och bevarandet av världsarvet. Samrådsgruppen sammanställer data och 

rapporterar till Unesco och arbetar för att främja en gemensam identitet och koordinerade 

utvecklings och förvaltningsplaner (Länsstyrelsen, 2017). 

 

Kommunerna: Kommunerna Härnösand, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik har även en 

inflytelserik bestämmanderätt när det kommer till fysisk planering av stad, ort och nyttjande 

av mark och vatten, likväl kunskapsspridning genom skolverksamheter. I Höga Kusten har 

Kramfors kommun och Örnsköldsviks kommun det verkställande ansvaret över dessa uppgifter 

eftersom världsarvet är beläget i dessa två kommuner (Länsstyrelsen, 2017). Härnösand och 

Sollefteå är dock delaktiga i destinationsutvecklingen samt vissa infrastruktur och 

samhällsutvecklingsprojekt. 

 

Höga Kusten destinationsutveckling: Tillsammans äger Höga Kustens kommuner bolaget 

Höga Kusten destinationsutveckling (HKD) som sedan 2014 verkat för att utveckla varumärket 

“Höga Kusten” för besökare (Länsstyrelsen, 2017; HKD, 2021A). I deras strategi för 

besöksnäringen för 2021–2030 målar de upp fem ansatser som särskilt viktiga för 

destinationsutvecklingen (HKD, 2021B). Dessa är (1) öka attraktionskraften, (2) stärka 

systemet, (3) lyft kommunikationen, (4) hellre hållbart, och (5) turistanpassa tillgängligheten. 

Strategin har framställts som ett verktyg för företag och offentliga verksamheter att använda i 

utformningen av styrdokument och strategier för hållbar samhälls- och destinationsutveckling, 

vilket många aktörer gjort, eller åtagit sig uppdraget att göra. 

 

Region Västernorrland: Regionen administrerar och operationaliserar det övergripande 

utvecklingsarbetet och utgår från Agenda 2030 i sin regionala utvecklingsstrategi för att 

tillgodose lokalbefolkningen, näringslivet, skolverksamheter och besökare i hela regionen 

(Regionen, 2019). Stora delar av regionens utvecklingsarbete hänger ihop, där inget enskilt mål 

eller åtgärd enbart tjänar ett enda syfte. Det innebär att besöksnäringen förväntas gynnas och 

utvecklas i ackord med infrastruktursatsningar, digitalisering, folkhälsa, fysisk planering, samt 

insatser för utvidgat och gynnsamt näringsliv och utbildning, eftersom detta sammantaget 

skapar en attraktivitet och tillgänglighet för regionen och därmed Höga Kusten. Därtill ansvarar 

regionen för Höga Kustenleden, den vandringsled som går genom flera intressepunkter i Höga 

Kustens världsarv. 
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Höga Kusten turism: I det företagsägda bolaget Höga Kusten Turism (HKT) går näringslivet 

ihop för att försöka skapa en lönsam och konkurrenskraftig arena för företag att utveckla 

verksamheterna i enlighet med samhälle och natur (HKT, u.å). Förutom ett nätverk för 

näringsidkare att delta i har HKT även lanserat en digital plattform för besökare att utforska 

Höga Kustens entreprenörer och aktiviteter.  

 

Besöksnäringen: Bland företagen i Höga Kusten som arbetar med besöksnäring finns 

upplevelse och eventföretag, mat och dryck, kulturupplevelser, butiker, transport och info, samt 

logi. Besöksnäringen bidrar till en levande landsbygd och har även möjliggjort för andra 

verksamheter att blomstra i och med att konsumenter attraheras av ett bredare utbud av varor 

och tjänster. 

 

Föreningslivet: Det finns en mängd olika föreningar som på olika sätt engagerar sig i formandet 

av närområdet. I genren naturturism har flera föreningar utmärkt sig genom att använda 

allemansrätten och naturreservaten och vandringslederna för att främja turism i naturen genom 

organiserat och oorganiserat friluftsliv. Svenska turistföreningen Höga Kusten (STF) och 

Naturskyddsföreningen Höga Kusten och Ådalarna (Naturskyddsföreningen) är två aktörer 

som arrangerar organiserade aktiviteter, främst för medlemmar, som exempelvis kan innefatta 

studiebesök och gemensamma utflykter. Den ideella föreningen Världsarvsledens Vänner 

(VV) skapar förutsättningar för oorganiserad turism. Föreningen rustar upp och tillgängliggör 

vandringsleden som sträcker sig genom världsarvet, samt beskyddar de kringliggande 

naturvärdena genom det. De upplåter hela ansvaret för planering och genomförande av 

vandringen till besökaren, de bidrar enbart med underhåll, ledmarkering och information via 

skyltar och deras hemsida. 

 

2.4 Höga Kusten som samhälle 

Området i och omkring Höga Kusten har brukats av människan i tusentals år. Tillgångarna till 

skog och vatten var förutsättningarna för vad som under 1800-talet senare halva lanserades som 

Västernorrlands storhetstid (Hans Högman, 2021). Även innan det var trävaruindustrin utbredd 

i området, men det var i och med den industriella revolutionen som Västernorrland, specifikt 

kusten runt Sundsvall och Härnösand, blev världens ledande centrum för trävaruexport. 

Mängden inflyttare till regionen var den största i Sverige för tiden men efter 1930-talets 

ekonomiska depression avtog inflyttningen i förhållande till den nationella 
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befolkningsökningen. Sedan dess har regionen brottats med utflyttning och beräknas ha högst 

bortfall av befolkning i Sverige till 2040, medan den totala mängden invånare i Sverige 

generellt förväntas öka (Nilsson, 2021; ekonomifakta, u.å). HKD (2021B) beskriver att 

kollektivtrafiken och den fysiska och digitala infrastrukturen utgör hot mot destinationens 

attraktivitet och måste utvecklas för att behålla, samt locka fler till att flytta till regionen. Den 

bristfälliga koordineringen är vad som gett upphov till dessa hot och kommer fortsätta 

reproduceras om inte samhällsplanering och infrastruktur planläggs parallellt i framtiden. 

 

Med ursprung i industrialiseringen på 1800-talet växte ett starkt ideellt intresse fram för att på 

lokalbefolkningens villkor utveckla de samhällen de skulle leva i (Föreningsarkivet, u.å). Idag 

är föreningslivet i Västernorrland fortfarande utbrett och bidrar på många sätt till utvecklingen 

av landsbygden och lokalsamhällets samhörighet. Förutom konventionella föreningar finns 

även många byalag som organiserar och lyfter glesbygdens röster, något som i många fall lett 

till förbättrat levnadsklimat och tillgänglighet av varor och tjänster.  

 

För att göra Västernorrland och Höga Kusten till en region som folk vill stanna kvar i och flytta 

till har Region Västernorrland föreslagit att samhällsutvecklingen ska fokusera på 

”klimatsmarta samhällen som värnar om kultur- och naturmiljöer” (2019. s.16). En ny 

industrialisering av norra Sverige nalkas och i Västernorrland vill man bli världsledande inom 

grön energi, ett åtagande som förväntas bidra till den nya bilden av Norrland som en plats att 

arbeta och bo på (Region Västernorrland, 2022; Ragnehag, 2022).  

 

2.5 Höga Kusten som destination 

Med en föränderlig turistnäring som på senare år slagit om från att efterfråga solsemester och 

”all-inclusive” till att ersättas av upplevelseturism, har Höga Kusten klättrat till toppen av 

destinationer med stark prägel av upplevelseturism i Sverige. Det vida utbudet av aktiviteter 

varierar från klättring, vandring, paddling, skidåkning och cykling, till mer kulturella aktiviteter 

som exempelvis mat, dryck, konst, musik, och historia. Inlandsisens spår erbjuder flera 

fascinerande och dramatiska vyer som idag är populära resmål för turister i området. Däribland 

finns Skuleberget, som med sina 295 m.ö.h. har världens högsta kustlinje (Länsstyrelsen, u.åB), 

Slåttdalsskrevan som river ett 200 meter långt och 30 meter djupt gap genom Skuleskogens 

nationalpark (Sveriges nationalparker, u.å), och Rotsidan i Nordingrå som med sin fyra 

kilometer långa kustlinje med slipade diabashällar är en idyll för soldyrkare (Länsstyrelsen, 
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u.åC). Tillhör man dem som föredrar det enkla levnadssättet nära naturen finns gott om 

övernattningsplatser på campingar och i rustika vandrarhem. Om man å andra sidan hellre 

spenderar natten mer komfortabelt och kontinentalt finns flera hotell och mer exklusiva 

boenden att vända sig till. Sammantaget tilltalar Höga Kustens utbud en bred målgrupp. 

 

Mätningar från Tillväxtverket (u.åA) visar att Härnösands, Örnsköldsviks, Sollefteås och 

Kramfors kommuner, det vill säga destinationen Höga Kusten, år 2021 hade ca. 604 000 

gästnätter sammanlagt, en ökning med ca. 23% från 2020 års mätningar. Av dessa är ca. 550 

000 svenska besökare och ca. 50 000 utländska besökare, vilket är ökningar med ca. 45 % för 

svenska och 12 % för utländska besökare från 2011 års mätningar (Tillväxtverket, u.åB). I 

Regionen Västernorrlands sammanställning “Turister i Västernorrland” (2021) presenteras 

resultatet av 1028 intervjuer med besökare i destinationen år 2021. När respondenterna 

tillfrågades om deras specifika syfte med resan, med möjlighet att välja flera alternativ, uppgav 

ca. 45 % att de besöker Höga Kusten på grund av naturupplevelserna, ca. 16 % på grund av 

kulturupplevelser och 62 % uppgav ”allmän fritidsresa” som syftet med resan. 

 

Det är ofta turistmålen i en ort som bidrar till att forma en känsla av stolthet, tillhörighet och 

känsla av identitet, enligt Berg och Zillinger (2022). För att bevara sådana identiteter, eller 

möjligtvis utveckla dem, krävs samspel mellan olika aktörer, formella som informella. I Höga 

Kusten ser man vikten av informerade besökare som har möjligheten att fatta beslut under sin 

resa, vilket både bidrar till en positiv och lärorik upplevelse, samt reducerar risken för 

påfrestningar på lokalsamhälle och natur. Länsstyrelsen (2017. s.41–42) har genom Naturum, 

ett lärcenter och informationspunkt vid foten av Skuleberget, samt genom informationsskyltar 

vid besöksplatser och webbsidor, antagit konkreta målsättningar och åtgärder för lärande i 

Höga Kusten. Varumärket ”Höga Kusten” är starkt, skriver HKD (2021B) i en 

besöksnäringsstrategi de sammanställt med näringslivsidkare och lokala myndigheter, 

föreningar och invånare, men utvecklingen har inte hängt med vilket lett till obalans. De menar 

att, och HKT stämmer in (2022), för att försäkra företagens framgång och konkurrenskraft i 

området, bör strategier tas fram för att utvidga utbudet av aktiviteter utanför dagens mest aktiva 

besöksperiod som infaller under sommarmånaderna, för att innefatta aktiviteter som gör platsen 

attraktiv hela året. I HKD:s strategi, som kan betraktas som en central utgångspunkt i många 

organisationers styrdokument och förvaltningsplaner i nuläget, lyfts flera mål som tangerar 

Agenda 2030s hållbarhetsmål (HM) för att, bland annat, utveckla destinationen Höga Kusten. 

Där är ett av målen att fördubbla turismens omsättning, vilket ska ske genom HM 8 
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”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” samt HM 12 ”Hållbar konsumtion och 

produktion”. Dessa mål förväntas uppnås genom att exempelvis hitta rätt målgrupp, som i 

HKD:s strategi är aktiva naturälskare, skynda på digitalisering, expandera varumärket, 

förbättra och utveckla infrastruktur, samt göra det enkelt och attraktivt att vara företagare och 

investerare i Höga Kusten.  

 

2.6 Höga Kustens naturliga värden 

Att naturen får stort utrymme i samhällsdebatten i och omkring Höga Kusten går inte att 

understryka tillräckligt. Det geologiska och naturliga landskapet har varit en tillgång, inte bara 

för människor, utan även för växt- och djurliv att frodas i. I en roadmap från Länsstyrelsen 

Västernorrlands beskrivs miljön i länet som att den “ger naturresurser och ekosystemtjänster 

som utgör en bas för välstånd och den lägger grund för människor, näringar och samhälle” 

(Länsstyrelsen, 2020. s.2). Skogar, sjöar, berg, dalar och hav attraherar och tilltalar besökare 

och lokalbefolkning tillika och har gett upphov till ett extensivt friluftsliv som blivit en 

integrerad del av Höga Kustens identitet. 

 

Höga Kustens natur skyddas genom flera mekanismer. På ett övergripande plan ingår Höga 

Kustens världsarvsområde i miljöbalken som pekar ut området som riksintresse för naturvård. 

Denna hänsyn lägger vikt vid bevarande av natur och kulturvärden, samt att tillgänglighet för 

friluftsliv och turism ska beaktas vid etablering av infrastruktur och exploateringsprojekt. 

Nationalparken, kultur och naturreservat, strandskydd, djur och växtskyddsområde, 

biotopskyddsområde, samt Natura 2000, är de mest omfattande av naturskydd som 

implementerats på olika platser i Höga Kustens världsarv. Sammantaget är över 85% av Höga 

Kustens areal skyddat av dessa skyddsnätverk. Därtill finns strandskydd, landskapsbildsskydd 

och naturvårdsområden som ytterligare metoder för att försäkra integriteten av viktiga, känsliga 

och potentiellt utsatta naturområden (Länsstyrelsen, 2017).  

 

Skydd insinuerar att hot av något slag hägrar eller har potentialen att uppstå, och bör förhindras 

eller åtgärdas i någon utsträckning. Slitage på naturen som effekt av mänsklig aktivitet, 

nedskräpning och brist på hållbara transportmetoder har identifierats som direkta hot mot 

naturliga värden och saknar tydlig handlingsplan, enligt hållbarhetsstrategin framtagen av 

HKD (2021B). Denna typ av miljöförstörelse och ohållbart resande minskar attraktiviteten av 

platsen, men större hot, såsom skogsbruk som förstör naturvärden och kontaminerar vatten, 
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samt vindkraftsparker, har större potential att orsaka irreversibla konsekvenser på lokala 

naturvärden (HKD, 2021B). I Länsstyrelsens roadmap (2020) utpekas bristfällig förståelse och 

hänsyn till naturen, samt kunskap för hur medborgare, organisationer och företag påverkar 

närmiljön som möjliga hinder för ekologisk stabilitet. Potentiella åtgärder omfattar samverkan 

mellan aktörer, snabba och effektiva styrmedel, samt fler positiva initiativ som kan inspirera 

och motivera andra. 

 

3.0 Syfte & Frågeställningar 

Fokus för studien kretsar kring tre huvudämnen: samhällsutveckling, destinationsutveckling, 

och bevarande av naturvärden, skildrat ur nio aktörers, verksamma i destinationen Höga 

Kusten, perspektiv. Dessa aktörer, som i olika grad påverkar eller påverkas av turistnäringens 

utveckling i området är studiens undersökningsobjekt, och i skaran av aktörer som behandlas 

inkluderas röster från turistindustrin, föreningar, samt lokala myndigheter och bolag. Syftet är 

att studera hur olika aktörer resonerar kring huvudämnenas plats i Höga Kusten, samt möjliga 

alternativ till den rådande förvaltningen av besöksnäringen. Ekoturistiska perspektiv föreslås 

som möjlig åtgärd för att uppnå en bred definition av hållbar och inkluderande besöksnäring, 

men med vissa varningstecken. Studien är således en redogörelse och granskning av de narrativ 

som uppstår i olika nivåer av förvaltningsordningen. Med detta ämnar studien påvisa en versatil 

uppfattning av Höga Kustens förvaltning, där en förståelse för de oenigheter och hinder, likaså 

likheter och potentiella samarbetsområden, kan bidra med att belysa de komplexa relationer 

som uppstår mellan vilja och handling. En konkretiserad definition av studiens mål är att 

besvara följande frågor: 

 

F1. Hur kan de nio aktörernas resonemang kring besöksnäring i Höga Kusten förstås 

utifrån perspektiv gällande samhällsutveckling, destinationsutveckling och bevarande av 

naturvärden?  

F2. Hur kan aktörernas syn på styrandet av Höga Kusten förstås utifrån teoretiska 

förvaltningsperspektiv?  

F3. Vad ser de olika aktörer för möjligheter och hinder i förvaltningen och utvecklingen 

av Höga Kusten som destination för ekoturism? 
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4.0 Fallstudiens avgränsningar 

För att genomföra studien och besvara frågeställningen har vissa avgränsningar gjorts. Till att 

börja med avgränsas studiens syfte till att undersöka den specifika linjen av turism som utspelar 

sig i naturliga miljöer, eftersom en stor andel av besökarna i Höga Kusten uppger detta som 

anledningen till deras val av destinationen. Här fördjupar sig studien i den särskilda linjen av 

turism som kallas ekoturism eftersom ekoturism, som till skillnad från naturturism, även 

inkluderar aspekter av vördnad för lokalsamhällets utveckling. Aspekter som analyseras är de 

tankar, planer och farhågor som aktörerna demonstrerar, däribland förväntningar och 

förhoppningar på lokalsamhällets utveckling.  

 

4.1 Val av plats 

De spatiala avgränsningarna är Höga Kusten som utritat enligt Unesco, men även perspektiv 

från kringliggande orter och kommuner skildras eftersom även de påverkar eller påverkas av 

besöksnäringen som sker i Unescos Höga Kusten. Varför just Höga Kusten är objektet för 

fallstudien är den utveckling av turistaktivitet som sker där och de omfattande resurserna som 

tillägnas besöksnäringen i regionen. Även det faktum att Höga Kusten är ett av Unescos 

världsnaturarv bidrar till valet av platsen, eftersom det kan bidra till att anknyta och dra 

paralleller till andra världsnaturarv och hur de förvaltas på olika sätt i Sverige eller i andra 

länder. Studien ämnar däremot inte fördjupa sig i sådana liknelser utan kan snarar 

tillgängliggöra för vidare arbeten inom det forskningsämnet.  

 

4.2 Val av aktörer 

Aktörerna som undersöks i studien är valda på grund av deras anknytningar och varierade 

perspektiv på förvaltning av destinationen och världsarvet. Utvalda representanter från 

aktörernas organisationer har deltagit i intervjuer för att skildra deras unika perspektiv av 

besöksnäringens effekter på Höga Kusten. Dessa är Eva-Lotta Öberg, näringslivs- och 

landsbygdsutvecklare på Härnösands kommun, Linda Edlund, besöksnäringsstrateg på 

Regionen, Jean Esselström, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen, Joel Libell, hållbar 

utvecklingsstrateg på HKD, Anna Hellgren, verksamhetsledare på HKT, Emma Andersson 

Barkas, suppleant i Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland och ledamot i 

riksstyrelsen, Tommy Söderholm, sekreterare i STF, Anna Renström och Hans Oscarsson, 

ordförande och vice-ordförande i VV, samt Tero Libell, VD för Via Ferrata Skuleberget. En 
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informell aktör vars perspektiv skildras genom det teoretiska ramverket är naturen som har stor 

makt över de formella aktörerna, även om maktförhållandet uppfattas olika beroende på vem 

som tillfrågas. 

 

Oundvikligen finns relevanta perspektiv från aktörer som inte inkluderas i den här studien. 

Däribland de informella aktörerna som utgörs av lokalbefolkningen och turisterna, vars högst 

individuella skildringar kunde ha gett ett spegelvänt perspektiv och en annan vinkel av fallet. 

Att sammanställa en rättvis representation från den här gruppen skulle dock kräva mer 

komplext empiriskt material än vad som finns tillgängligt från tidigare forskning, samt vad som 

var rimligt att utvinna genom intervjuer och enkäter för den här studien. Andra perspektiv som 

inte inkluderas är kommunpolitiker och politiska åsikter eftersom dessa motiv och åsikter kan 

ses vara kopplade till det nationella partiet och vara partiska inför vissa ämnen om det motsäger 

partiets linje, eller relaterar för mycket till oppositionens politik. Förvaltningsrådets och 

samrådsgruppens perspektiv, även om de är relevanta och nödvändiga aktörer i Höga Kusten 

och Kvarkens skärgård, blir för lika Regionens och Länsstyrelsen för att inkluderas. Även 

Unescorådet utesluts som empirisk och analytisk referenspunkt eftersom deras uppdrag är att 

vara rådgivande till nationella myndigheter, medan studien intresserar sig mer för de lokala 

narrativen inom turism. Därtill finns andra nationella intressenter, exempelvis Tillväxtverket 

som bidrar med empiriska data i studien men som inte inkluderas i intervjuerna på grund av 

deras plats i en större kontext. 

 

5.0 Tidigare forskning 

Besöksnäringens effekter på lokalsamhällen och natur har forskats på i hög grad. Även 

ekoturism har fått mycket uppmärksamhet, i synnerhet i och med de globala utvecklingsmål 

som ekoturism påstås kunna bidra till att uppfylla. Eftersom turism är ett kulturellt fenomen, 

bundet till platsspecifika kontexter och förutsättningar, går det dock sällan att entydigt 

konstatera huruvida ekoturism generellt bidrar till lokalsamhällets utveckling och bevarandet 

av naturvärden. Ett av de första och mest studerade exemplet på hur ekoturism kan 

implementeras i nationell grad är konstitutionsomvandlingen som gjordes i Costa Rica. Under 

1980-talet ändrade landet grundlagen för att främja naturens bevarande, något som lanserat 

landet som en av de främsta ekoturistdestinationerna i världen (Braun, m.fl. 2015). I de 

nordiska länderna finns även flera exempel på forskning som studerar ekoturismens 



 

20 

 

konsekvenser och applicerbarhet, och eftersom den här studien baserar sig i Sverige har främst 

dessa exempel fungerat som inspiration och grund. 

 

Gössling och Hultman publicerade år 2006 ontologin Ecotourism in Scandinavia: Lessons in 

theory and practice där ekoturism undersöks ur olika platsspecifika perspektiv. Boken är en 

föregångare för mycket av den forskning som gjorts på ämnet i Skandinavien och lyfter likväl 

positiva aspekter av ekoturism som negativa sådana. Dessa aspekter skildrar teoretiska och 

praktiska exempel av ekoturism som sammanfattar förutsättningarna för allemansrätten, som 

finns i Sverige, Norge och Finland, samt de stora naturrikedomarna, erbjuder goda möjligheter 

för att expandera utbudet av turism.  

 

Den sociala dimensionen av ekoturism har argumenterats för att gå förlorad till fördel för den 

ekonomiska dimensionen, samt åtaganden för ekokonservering, vilket Braun m.fl. (2015) 

undersökt i Costa Rica. Studien föreslår att motstridande uppfattningar av ekoturismens 

applicering kan bidra till inkludering av besökare men samtidigt orsaka exkludering för 

lokalbefolkningen när privata företag tar plats i näringslivet. Relaterat till Brauns m.fl. exempel 

om social hållbarhet i Costa Rica utförde företaget SALT en extensiv undersökning (Ørnes 

m.fl., 2020) om lokalbefolkningen i Lofotens attityder gentemot besöksnäringen, som delar 

många aspekter med destinationen Höga Kusten. Bland annat naturturism, glesbygd, begränsad 

infrastruktur, säsongsbetonade aktiviteter, och risk för överturism går att finna exempel på i 

båda fallen. Undersökningen lägger främst betoning på lokalbefolkningens åsikter och 

erfarenheter men skildrar även näringsliv, föreningsliv och offentliga verksamheters 

perspektiv. Författarna finner att besöksnäringen varit en avsevärd tillgång för lokalsamhällets 

utveckling men att målkonflikter uppstår när invånarnas viljor och behov åsidosätts till förmån 

för turisternas efterfrågan. 

 

Förvaltningen av ekoturisminsatser har i relativt låg grad utforskats i Skandinavien och baseras 

främst på konservering av naturområden. Hall (i Gössling och Hultman, 2006) ger exempel på 

hur styrning via internationella, nationella och regionala organisationer kan påverka ekoturism, 

bland annat genom målsättningar och styrdokument som implementeras i olika skikt av 

styrningsordningen. Till min kännedom finns dock ingen studie som utforskar offentliga 

verksamheters styrdokument med privatlivets och ideella föreningslivets mål och ambitioner i 

åtanke. Hur sådana förvaltningsordningar ser ut och kan utvecklas i förhållande till bevarande 

och skyddande av naturvärden har dock tillämpats på andra internationella exempel. Jones 
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(2005) finner att ekoturism ledd av ambassadörer från lokalsamhället i Gambia kan förvalta 

resurser effektivt och bidra till social hållbarhet, men dessa exempel är svåra att generalisera 

och kräver förståelse för lokala kontexter. 

 

En undersökning som Höga Kusten Destinationsutveckling genomförde 2021 bidrar med 

användbart material om de möjligheter och hinder som Höga Kusten som destination, världsarv 

och samhälle ställs inför. Däribland diskuteras förvaltning och social hållbarhet, samt de 

naturliga konsekvenser som naturturism kan medföra. De ekologiska aspekterna är kopplade 

till resiliens och bärkraft på ett teoretiskt plan, och främst anknutet till samhällsutveckling. 

Detta exponerar således en lucka i forskningen på ämnet där grundantagandena för 

besöksnäringens plats i bevarandet av naturvärden kan studeras och ifrågasättas. Sammantaget 

finns ett behov att skildra tidsrelevanta och platsspecifika perspektiv av Västernorrland och 

Höga Kusten, särskilt med hänsyn till de stora investeringarna som görs i industrin där. I nästa 

avsnitt presenteras den teoretiska ansats som kommer tillämpas för att analysera sådana 

perspektiv. 

 

6.0 Teoretiska perspektiv 

Studien använder sig av en rad begrepp och teoretiska perspektiv relevanta inom 

samhällsvetenskap för att skildra perspektiv av det empiriska materialet. Dessa perspektiv och 

begrepp valdes efter insamlingen av data för att tillåta ett öppet förhållningssätt i intervjuerna 

med aktörerna, istället för att låta teori diktera frågeställning och intervjuguide. Således 

värderas de valda begreppen och teorierna enbart som komplement till resultatet för att fördjupa 

förståelsen av det i humanekologiska och samhällsvetenskapliga kontexter. Syftet med de valda 

teorierna är att de erbjuder verktyg för att besvara frågeställningen, där frågeställning 1 (F1) 

analyseras genom teorier om social hållbarhet, Ekokonservering, och Ekosystemtjänster. För 

att analysera F2 jämförs två olika förvaltningsmetoder för att beskriva respondenternas åsikter 

kring rådande, efterfrågade eller kritiserade förvaltningsformer. I F3 används fynd från analys 

av F1 och F2 för djupgående analys av ekoturism som koncept i kontext av Höga Kustens 

besöksnäring och förvaltning. 
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6.1 Urban social hållbarhet 

Social hållbarhet är fortfarande en relativt underutvecklad aspekt av de tre 

hållbarhetsdimensionerna men har, enligt vissa författare, kallats en förutsättning för 

framgången av de andra dimensionerna, ekonomi och ekologi (Dillard m.fl., 2012; Murphy, 

2012). Dillard m.fl. hävdar att uppfyllande av ekologisk hållbarhet är särskilt beroende av 

social hållbarhet eftersom det är inom den sfären som normer, förvaltningsordningar för 

naturliga resurser, ekonomiska modeller, sociala strukturer etc., konstrueras. För studiens syfte 

kommer Dempseys m.fl. (2009) teori om urban social hållbarhet tillämpas för att lyfta sociala 

dimensioner av besöksnäringens påverkan på lokalsamhälle och natur i Höga Kusten. I teorin 

om urban social hållbarhet fokuserar författarna främst på grannskapets förmågor och 

förutsättningar att utveckla sammanhållning och välstånd, men i fallet om Höga Kusten 

appliceras begreppen på “lokalsamhället” som i det här fallet innefattar alla byar och städer i 

destinationen Höga Kusten. 

 

Dempsey m.fl. identifierar två övergripande koncept av social hållbarhet: social equity (social 

rättvisa)1 och sustainability of community (hållbarheten av lokalsamhället). Social rättvisa 

grundas i tanken om samhället som en distributiv funktion för att inkludera så många 

samhällsaktörer som möjligt, särskilt de som är mest utsatta. Maktrelationer är en central del 

av konceptet och kan påverka hur rättvisa uppfattas och utförs. Ett centralt koncept inom social 

rättvisa är accessibility (tillgänglighet) vilket använts som mått för att bedöma uppfyllnad av 

social rättvisa baserat på hur tillgängliga varor och tjänster är för en befolkning. Tillgänglighet 

fokuserar främst på samhällstjänster som ex. bostad, sjukvård, arbete, och varuhandel, men 

även rekreativa tjänster som sportanläggningar, natur och kulturområden.  

 

Hållbarheten av lokalsamhället delas av Dempsey m.fl. upp i fem dimensioner som kan 

användas som analytiska måttstockar i undersökningar av olika fall. De fem dimensionerna är: 

 

Sociala interaktioner, en viktig aspekt i bildandet av socialt kapital, det vill 

säga kapital som uppstår i relationer mellan människor och institutioner i ett 

samhälle. Dimensionen antar att blomstrandet av lokalsamhället kräver 

interaktioner mellan invånare för att skapa tillit och välmående. 

 
1 Equity och justice kan båda översättas till “rättvisa” på svenska, även fast equity syftar till distributiv 

rättvisa och justice oftast syftar till juridisk rättvisa. Social rättvisa används i texten synonymt med 
distributiv rättvisa, inte juridisk. 
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Deltagande i sociala grupper är också en viktig aspekt i bildandet av socialt 

kapital, samt kan ge känslan av social tillhörighet genom exempelvis 

delaktighet i föreningsliv. 

 

Stabilitet i samhället, beskriver hur långsiktigt välmående av lokalsamhället 

kräver stabilt flöde av in- och utflyttare, samt tillgång till varor och tjänster 

som matchar deras behov. 

 

Stolthet och känsla av tillhörighet, bidrar till en koppling och känsla av 

samhörighet till en naturlig eller byggd plats, vilket kan förstärka välmående 

och vilja att bo kvar eller flytta dit. 

 

Säkerhet och trygghet, syftar på att social hållbarhet enbart kan existera om 

invånarna känner sig trygga i sitt närområde.  

 

6.2 Ekokonservering 

En strategi för att bevara naturliga värden är beskyddande eller konservering av dem. Ofta är 

dessa värden kopplat till ekosystemets balans eller anses inneha unika egenskaper som kan 

hotas direkt eller indirekt av mänsklig aktivitet. En viktig grundsten för konserveringsåtgärder 

är att förvaltningen av gemensamma resurser sker kollektivt, över aktörsgrupper och i 

samarbete med lokalbefolkningen (Bishop m.fl., 2022; Brockington m.fl. 2008). Ett 

tillvägagångssätt för ekokonservering som samtidigt tillåter ett mått av tillgänglighet är genom 

naturturism, där idén är att naturliga värden bevaras mer genom tillgängliggörande för 

friluftsliv än om marken exempelvis skulle användas till skogs- eller lantbruk och andra 

resursexploaterande ändamål (Brockington m.fl., 2008). Brockington m.fl. menar dock att 

ekokonservering genom tillgängliggörande inte bör misstas som motstånd mot exploatering 

och marknadsreglerande lösningar på ekologiska utmaningar, utan kan öppna upp för att nyttja 

naturen i andra ekonomiska syften, såsom till ekoturismaktiviteter. Enligt Brockington m.fl. 

kan ekoturism i detta avseende ses som en mecenat till marknadsdriven ekokonservation, 

eftersom den huvudsakliga varan som säljs är naturupplevelser och där säljaren är små och 

medelstora företag och föreningar som är decentraliserade från statliga strategier för 

konservering. 



 

24 

 

 

Ekokonservering är inte fritt från konflikt, ofta på grund av att skyddade områden förvaltas 

eller påverkas av flera olika intressenter med olika idéer om vad det skyddade området, eller 

de resurser som finns där, skall användas till (Bishop m.fl., 2022). Bishop m.fl. ger exempel på 

hur konflikter i de nordiska länderna kan uppstå på grund av allemansrätten. Eftersom lagen 

innebär allas rätt att vistas i naturen kan hårda konserveringsåtgärder begränsa den rätten. Hotas 

tillgängligheten finns hög risk för målkonflikter, menar Bishop m.fl., eftersom aktiviteter från 

lokalbefolkning, näringsidkare och besökare begränsas. Författarna menar att den åtgärd som 

ger minst upphov till konflikt är att låta undermålig kapacitet av infrastruktur reglera flödet av 

människor. På så sätt krävs inte att officiella restriktioner på antal människor och tillgång till 

platser inrättas, utan att reglering av belastningen enbart kontrolleras genom avsiktliga 

flaskhalsar i framkomlighet. Andra konservationsteoretiker menar dock att lagar och 

begränsningar är nödvändiga när man använder turism som medel för ekokonservering 

(Perfecto m.fl., 2009). Oavsett så tycks lyckad förvaltning av konserveringsmål vara beroende 

av lokalbefolkningens inkluderande, samt vilja att delta i förhandlingsprocesserna. Bishop m.fl. 

menar att bildandet av sådana forum där aktörer kan mötas på samma nivå är en förutsättning 

för effektiv förvaltningsmetodik. 

 

6.3 Ekosystemtjänster 

Begreppet grundas i en åskådning av ekosystemets fysiska och icke-fysiska egenskaper som 

tillgängliga för att öka mänskligt välbefinnande (Bouma & Van Beukering, 2015; Daw, 2014). 

En förutsättning för att avgöra nyttan av en ekosystemtjänst krävs att ett värde tillskrivs 

tjänsten, vilket ofta baseras på tillgång och efterfrågan. Ett träds värde är exempelvis värd vad 

marknaden är villig att betala, i förhållande till vad utbudet kan tillgå.  

 

Ekosystemtjänster räknas in i fyra övergripande teman som innefattar olika tjänster och kapital. 

Supportive services (bärande tjänster) syftar till de naturliga förlopp som producerar och 

reproducerar andra ekosystemtjänster, såsom vatten och näringskretslopp. Provisioning 

services (försörjande tjänster) är främst varor som används till att uppfylla basala behov, 

exempelvis mat, bränsle, vatten, och energi. Regulating services (reglerande tjänster) innefattar 

tämjandet av ekosystemprocesser som klimatuppvärmning, översvämningar och sjukdomar. 

Slutligen innebär cultural services (kulturella tjänster) de icke-fysiska tjänster människan kan 

utvinna av naturen. Dessa tjänster kan vara aktiviteter som skänker spirituella, estetiska, 
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rekreationsmässiga och kulturella värden för människor att uppleva (Daw, 2014). Att beräkna 

värdet av kulturella tjänster är oftast inte lika konkret som att bestämma värdet av fysiska 

tjänster, men Daw menar att vilja att betala (Willingness-to-pay) för resa, boende, mat, och 

upplevelser kan fungera som mått för att avgöra sådana värden. Kulturella tjänster är den 

ekosystemtjänst som relaterar mest till fallet av den här studien och kommer användas i syfte 

om att analysera hur tillgängliggörande kan ses som ett sätt att skydda naturliga, sociala, och 

ekonomiska värden genom exploatering av naturens fysiska och icke-fysiska kvaliteter.  

 

Ett grundantagande med ekosystemtjänster är att de ökar välmåendet hos människan och att 

om ekosystemet mår bra så gör människan också det (Bouma & Van Beukering, 2015). Detta 

har lett till att vissa anhängare till ekokonservering har tilltro till den kommersialisering av 

naturliga värden som ekosystemtjänster påkallar. Daw menar dock att andra främjare av 

naturens välmående är rädda för att motiveringen till att skydda ekologiska värden enbart 

kommer med marknadens intresse, istället från en inre motivation. Bouma och Van Beukering 

menar dock att ekosystem har fler nyttoaspekter än vad de kan erbjuda enbart människan. För 

att återgå till exemplet med värdet av ett träd så har dess fysiska kvaliteter möjligheten att skapa 

byggmaterial och pappersmassa, samt funktion som del av plats för rekreationsaktiviteter. Men 

trädet är även del av ett naturligt kretslopp som påverkar många fler djur, växter och organismer 

genom bland annat fotosyntesen, koldioxidupptagning, mat, skydd etc. Med denna antropocena 

grundtanke, alltså antagande att planetens resurser främst är till för människans välfärd, 

efterfrågas goda samarbeten mellan olika intressenter för att minska belastningen av 

exploatering (Bouma & Van Beukering, 2015). Ett syfte med att använda begrepp som 

ekosystemtjänster är trots allt att uppmärksamma människor om att deras välstånd grundar sig 

i vad naturen kan erbjuda, och att det måste omhändertas därefter. 

 

6.3.1 Svag och stark hållbarhet 

Ett sätt att se på ekosystemtjänster är genom linsen av svag kontra stark hållbarhet. Svag 

hållbarhet representerar tillförlitligheten av ekosystemtjänster som förutsättning för att bevara 

klimat, stärka social hållbarhet och ge ekonomisk tillväxt. Enligt Vlasov och Vinczes (2019) 

definition av svag hållbarhet betraktas naturliga kapital som kvantifierbart och utbytbart mot 

ekonomiska kapital, samt ser marknads- och teknologiska lösningar som självreglerande 

mekanismer för att behålla goda ekonomier och undkomma resursuttömning. Den starka 

hållbarhetslinjen vill upphäva dualiteten mellan människa och natur, samt ser naturliga resurser 
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som icke utbytbara mot mänskligt kapital, och att ekosystemets integritet inte är 

kompromissbar. Anhängare till stark hållbarhet menar att det är människans tendens att agera 

reaktivt på klimathot som i längden reproducerar ohållbara produktions och 

konsumtionsmönster (Vlasov och Vincze, 2019). Marknadsmekanismer och teknologisk 

utveckling kan ses som verktyg för att uppnå stark hållbarhet, men tonvikt faller på minskning 

av konsumtion och produktion, samt ökat kunskapsskapande och utbyte. 

I studien ses huvudämnena kunna representera hållbarhetsperspektiven. Samhällets utveckling 

tolkas som social hållbarhet, bevarande av naturvärden som ekologisk hållbarhet, och 

destinationsutveckling som ekonomisk hållbarhet. I Resultat och Analys kommer de 

intervjuade aktörernas uppfattningar av huvudämnenas prioritet, kopplat till ekosystemtjänster, 

analyseras utifrån den här tolkningen av hållbarhet. 

 

6.4 Förvaltningsteorier 

Resurshantering och prioritering av intressen kan förvaltas på diverse sätt beroende på olika 

faktorer. Dessa faktorer kan handla om vilket typ av resurs som ska förvaltas, politiska system 

och hierarkiska ordningar. Sammantaget handlar det om olika styrningsmodeller vilket i ett 

socio-ekologisk kontext kan gå ut på att bestämma hur bevarande av naturliga och sociala 

värden, ekokonservering och handhavande av lokala levebröd ska ordnas. Två teorier som 

beskriver hur detta kan gå till är Polycentrisk förvaltningsteori, och Multilevel governance 

(MLG), vilka belyser potential och hinder i förvaltning av natur och samhälle. Dessa teorier 

kommer senare användas för att skildra hur de olika aktörerna i Höga Kusten ser på deras roll 

i rådande och önskade utfall av platsens förvaltning. 

 

6.4.1 Polycentrisk förvaltningsteori 

Teorin om Polycentrisk förvaltningsteori är en styrningsordning som främjar ett flertal styrande 

kroppar, eller centrum, som arbetar individuellt inom sitt kunskapsområde och samtidigt 

samarbetar och inkorporerar andra centrums kunskaper för att nå gemensamma mål (Partelow, 

m.fl. 2020; GRAID, u.å). Eftersom naturliga resurser inte förhåller sig till politiska gränser 

anses en polycentrisk konstellation på ett effektivt sätt kunna medla intressen och mål och 

inkorporera så många viljor och röster som möjligt i den processen (Partelow, m.fl. 2020). 

Även om hierarkiska ordningar finns, där samordnade regler och mål kan existera, anses 
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kooperation, konkurrens, konflikt och konfliktlösning i en horisontell hierarkisk ordning vara 

en förutsättning för ett välfungerande styre.  

 

Partelow m.fl. nämner tre styrkor i ett polycentriskt styre, där (1) det erbjuder tillgång till ett 

brett utbud av resurser och expertis, (2) förebygger och minskar risken för att systemet 

kollapsar om ett centrum misslyckas med sitt uppdrag, och (3) delegerar och fördelar rätt resurs 

till rätt problem. En ytterligare styrka finns i dess socio-ekologiska kontext och förvaltningen 

av allmänna resurser, eller allmänningar, där lokal och traditionell kunskap tillåts utrymme att 

påverka beslutsfattande processer (GRAID, u.å). Detta förhindrar dock inte att kompromisser 

av viljor kan ske, där exempelvis förvaltning av ekosystemtjänster kan bli ett konfliktområde. 

Kritik som riktats mot förvaltningsteorin är dess inneboende antagande att maktrelationer inte 

finns mellan dessa centrum, eller åtminstone inte bör finnas. Om för många centrum arrangeras 

menar Morrison m.fl. (2019) att detta kan leda till att maktstrukturer, som alltid kommer finnas 

i relationer, riskerar att döljas och göra det svårt att observera hur effektivt och rättvist 

polycentriska grupper förvaltar resurser. 

 

6.4.2 Multi Level Governance theory 

Till skillnad från Polycentrisk förvaltningsteori så främjar Multi level governance (MLG) 

theory i större grad horisontella styrningsordningar av naturliga, sociala och ekonomiska 

resurser (Partelow, m.fl. 2020). Förvaltningsroller delas upp efter samhälleliga, regionala, 

nationella och internationella ansvarsroller men erkänner samtidigt att ingen resurs kan styras 

från ett enda dominerande perspektiv, utan kräver lokala kontexter och kunskaper för att 

förvaltas så effektivt och rättvist som möjligt. Nationella och internationella aktörer har i MLG 

ansvar för att bestämma regelverk, standarder och förvaltningsplaner, medan regionala och 

samhälleliga aktörer ansvarar för verkställandet av ordningarna.  

 

Ett viktigt perspektiv som förespråkare av MLG framför är att även inkludera lokalsamhällets 

invånare och föreningar, eftersom det är de som utstår konsekvenserna av beslut som fattas 

högre upp i förvaltningskedjan. På så vis kan även mindre självstyrande förvaltningsordningar 

organiseras vilka kan arbeta med egna ambitioner i symbios med övergripande mål och 

strukturer. Teorin är påstådd att kunna uppmärksamma friktion och synergi som kan uppstå 

mellan aktörsgrupper och på så vis lokalisera vad som behöver åtgärdas (Partelow, m.fl. 2020).  
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7.0 Metod 

Fallstudien har använt en kvalitativ forskningsmetod för att besvara forskningsfrågorna. 

Bryman beskriver kvalitativ metod som “en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på 

ord än på siffror (kvantifiering) vid insamling och analys av data.” (2015, s.454). Ur en 

kvalitativ ansats tillåts således utrymme för tolkning av det empiriska materialet från 

författarens sida, och analysen av det kan belysa både explicita och implicita perspektiv. 

Intervjuer är en vanlig metod för att samla in empiriskt material, där den huvudsakliga 

distinktionen från kvantitativa intervjuer är intervjufrågornas öppna format som tillåter större 

frihet för respondent och intervjuare att fördjupa sina tankar och redogörelser. I det följande 

redovisas de metodologiska ansatser som använts för att samla in och analysera den empiriska 

datan. Därefter diskuteras urvalet av de respondenter och aktörer vars perspektiv skildras i 

studien. 

 

7.1 Empirisk metod 

I studien har det främsta verktyget för att samla in empiriska data varit genom 

semistrukturerade intervjuer med nio olika aktörer, vars bidrag till empirin ämnade skildra 

deras unika perspektiv i förhållande till frågeställningen och de andra aktörerna. 

Intervjufrågorna följde en identisk mall som samtliga respondenter fick besvara (se Bilaga A), 

men som kunde utvidgas med ytterligare frågor från intervjuaren för att ge fördjupade 

perspektiv och så explicita uttalanden som möjligt. Innan intervjuguiden konstruerades gjordes 

en narrativ litteraturgenomgång av redan existerande information som fanns att tillgå via 

artiklar, hemsidor, strategier och styrdokument. På så vis kunde repetition av tidigare studier 

undvikas och studiens relevans i forskningsvärlden berättigas (Bryman, 2018). Detta gör det 

även enklare att replikera och bidrar till trovärdigare data, en väsentlig aspekt av vetenskaplig 

forskning som kan indikera på validiteten och reliabiliteten, något som studien anses påvisa för 

det specifika fallet i Höga Kusten. Vissa källor är publikationer gjorda av studiens berörda 

organisationer, något som behandlats med en medvetenhet om innehållets subjektiva 

förhållande till aktörens mål och värderingar. 

 

Bryman skriver även hur förkunskapskrav kan påverka datainsamlingen och villighet att delta 

i intervjuer. För att minska risken för misstolkning av studiens syfte, samt bilda intresse för att 

medverka, delgavs information till respondenterna i förhand om det övergripande målet med 
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studien och intervjuernas omfång. Jag ansåg även att en viss förförståelse var nödvändig för att 

besvara frågor som bearbetade ekoturism. Därför presenterades under intervjuerna den 

definition av begreppet som studien utgår från i samband med den relevanta frågan (se Fråga 

5, Bilaga A). Intervjuerna spelades in för att underlätta analysen av råmaterialet, detta var 

respondenterna medvetna om sedan första kontakt via e-mail och verifierades vid 

intervjutillfället. Därtill tilläts respondenterna att granska materialet som sammanställdes i 

analysen för att få möjligheten att förtydliga påståenden som kan ha varit öppna för subjektiva 

tolkningar. Här skedde vissa revideringar av materialet från en av intervjuerna, samt 

förtydliganden av begrepp som brukats otydligt i studien. Dessa ändringar påverkar dock inte 

resultatet och slutsatsen och behöver, enligt mig, därför inte understrykas tydligare.  Valet gavs 

även till intervjudeltagarna att förbli anonyma i studien men samtliga respondenter angav att 

de önskade delta i studien med sina fullständiga namn. Samtliga intervjuer ägde rum mellan 25 

april 2022 och 29 april 2022. 

 

En befogad kritik av kvalitativ forskningsanalys har riktats av forskarsamfundet mot den 

subjektiva naturen i metodens forskningsstruktur. För en kvalitativ studie måste dock ett visst 

mått av subjektivitet accepteras. Så länge partiskhet kan undvikas och reflexivitet påvisas så 

menar Bryman att risken för felaktigheter kan förebyggas. Även svårigheten av att replikera 

undersökningar, samt problem som kan uppstå kring allmän applicerbarhet och generalisering, 

det vill säga extern validitet och reliabilitet, kan uppstå i kvalitativa studier. Hade samma 

intervjuguide brukats i ett annat scenario eller av andra forskare, skulle resultatet eventuellt 

kunnat bli annorlunda. Detsamma gäller för de aktörer som inkluderats samt de respondenter 

som agerat representant för dem. Materialet som utvinns ur intervjuerna bör därför betraktas 

som ett utfall av temporala och spatiala omständigheter.  

 

7.2 Analytisk metod 

Det insamlade empiriska materialet har strukturerats och analyserats genom att främst använda 

tematisk analys och narrativ analys, samt influenser av innehållsanalys. Tematisk analys 

erbjuder forskaren ett flexibelt förhållningssätt till sitt kvalitativa empiriska material och 

möjligheten att producera pålitliga och replikerbara slutsatser (Nowell m.fl., 2017). Genom att 

studera empiriska data kan forskaren med tematisk analys kodifiera informationen för att finna 

gemensamma trender som uppstår i exempelvis intervjuer. En egenskap av analysmetoden som 

den här studien främst förlitat sig på är dess förmåga att skildra likheter och olikheter mellan 
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respondenternas narrativ, samt att den möjliggör inkludering av perspektiv som inte förutsågs 

skulle bearbetas. Ett tema bestäms vanligtvis utifrån repetition av någon ståndpunkt eller något 

resonemang, menar Bryman (2018), men kräver att forskaren även kan identifiera mönster 

mellan temana relaterat till studiens frågeställning för att betraktas som relevanta. 

 

I den här studien inleddes tematisering genom att transkribera de inspelade intervjuerna för att 

sedan granskas i ständig återkoppling till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden 

konstruerades baserat på preliminära teman och var utgångspunkten för kodningsschemat. 

Efter transkriberingen redigerades dessa teman för att bättre korrelera till det empiriska 

materialet som även senare användes för att fastställa ett ramverk för teoretisk analys. Således 

följde studien en induktiv forskningsstrategi, en vanlig utgångspunkt i kvalitativ forskning 

(Bryman, 2018). Intervjumaterialet strukturerades upp i sex teman där främst explicita 

uttalanden inkluderades. Dessa teman var (1) ekoturism, (2) samhällsutveckling, (3) 

destinationsutveckling, (4) bevarande av naturvärden, (5) potential och lösningar för 

besöksnäringen, och (6) problem och hinder för besöksnäringen.  

 

Studien ämnade belysa de problem och möjligheter som respondenterna identifierade i Höga 

Kustens utveckling. För att göra det analyserades intervjudeltagarnas egna perspektiv av den 

verklighet de upplever i Höga Kusten, och studerade de respektive perspektiven var för sig och 

i kontext till varandra. Detta är essensen av den narrativa analysen och ämnar därför snarare att 

skildra subjektiva perspektiv som konstrueras i tids- och platsspecifika kontexter snarare än 

objektiva fakta (Miller, 2000). Miller hävdar att analysmetoden har möjligheten att undersöka 

konkurrerande narrativ av exempelvis ett specifikt system för att avgöra brister och styrkor i 

det. Dessa organisatoriska narrativ som utvanns ur kvalitativa intervjuer var därför en relevant 

metod för den här studiens syfte, och kompletterades med kategorisk innehållsanalys. På så vis 

var det även möjligt att kvantifiera delar av det manifesta innehållet, d.v.s. respondenternas 

explicita uttalanden, för att förstå narrativen på ett systematiskt plan (Bergström & Boréus, 

2005). I det här fallet möjliggjorde detta grundligare jämförelser mellan respondenternas 

prioriteringar och de punkter som kan generera nya samarbetspunkter, likaså identifiera 

potentiella målkonflikter som redan finns eller kan uppstå.  

 

Tematisk och narrativ analys har inneboende brister i sitt förhållande till replikerbarhet och 

reliabilitet. Robertson (i Bergström & Boréus, 2005) menar att inget som utvinns ur sådana 

metoder bör presenteras som objektiv sanning, utan hävdar att resultatet som produceras 
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kraftigt färgas av forskarens vilja att se samband och att narrativ främst studeras baserat på 

forskarens tidigare kunskaper. Det är därför svårt, om inte omöjligt, att replikera dessa typer 

av studier. Subjektiva variabler har i den här studien till så stor del som möjligt uteslutits eller 

uppmärksammats för att presentera resultat och analys med så stark validitet och koherens till 

teori och tidigare forskning som möjligt. Tolkningarna som gjorts av intervjumaterialet har 

dock på grund av tidsbegränsningar skett utan granskning och feedback av 

forskningsgemenskapen och kan därför betraktas som mindre pålitliga än i ett optimalt utfall. 

 

Resultatet från intervjuerna är omfattande och kan även analyseras utifrån andra analysmetoder 

och andra frågeställningar. Exempelvis hade diskursanalys och kritisk diskursanalys kunnat 

bidra med perspektiv som tydligare synliggjort maktordningar mellan formella och informella 

aktörer. För studiens humanekologiska ansats anser jag dock att den tematiska analysmetoden 

och narrativ analysmetoden, med komplement från kategorisk innehållsanalys, tillhandahåller 

medlen för att besvara frågeställningarna. 

 

7.3 Urval av respondenter 

Valet av respondenter följde ett målstyrt urval, gjort främst baserat på deras anknytningar till- 

och delaktighet i besöksnäringen. Ambitionen var att skildra röster från flera olika 

nyckelaktörer som kan tänkas representera huvudämnena samhällsutveckling, 

destinationsutveckling, och bevarande av naturvärden. De regionala offentliga aktörerna 

förväntades skildra ett blandat perspektiv men som utgick från samhällsutveckling som primärt 

mål. Eftersom de offentliga verksamheterna har många avdelningar som fokuserar på olika 

aspekter av samhälle, destination och natur, har ett försök till urval av respondenter gjorts som 

kan representera så stor del av organisationens intressen som möjligt. De privata aktörerna och 

kommunala bolagen förväntades bidra med perspektiv utifrån destinationsutvecklingens 

perspektiv, medan de ideella aktörerna valdes baserat på deras åsikter om vördnad för natur 

och lokalsamhälle, samt kunna representera delar av lokalbefolkningen. Samtliga aktörer som 

tillfrågades gick med på att delta i studien. 

 

Härnösands kommun är en av aktörerna vars perspektiv analyseras i studien men är formellt 

inte en kommun inom de administrativa gränserna för världsarvet. Deras roll är dock relevant 

och inkluderas i arbetet på grund av det kommunöverskridande förvaltningssamarbetet de 

deltar i, samt eftersom de drar nytta av Höga Kustens attraktivitet i form av turistströmmar 
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genom staden. Övriga aktörer är valda med liknande motiv och för att de skildrar ett perspektiv 

unikt för dem. Regionen och Länsstyrelsen innehar administrativa och operationaliserande 

uppdrag som både är specifika till Höga Kusten men räknar även in hela länet i sina planer. De 

ger därför perspektiv som inte enbart formas av Höga Kustens intressen, utan även hur 

kringliggande kommuner och orter prioriteras och påverkas. Länsstyrelsen representerar även 

en bild av Västernorrlands utveckling utifrån regeringens målsättningar och uppdrag.  

 

För näringslivet som engagerar sig i besöksnäring erbjuder studien en aspekt från de idkare 

som direkt påverkas av de beslut och projekt i Höga Kusten som Länsstyrelsen, Regionen och 

kommunerna realiserar. Det är även till stor del näringslivets förtjänst att turister väljer att 

planera resor och besöka Höga Kusten. Utan deras tjänster och service hade efterfrågan 

onekligen överbelastat utbudet. De har därför makt i form av köpkraft att påverka 

beslutsfattarna. Slutligen finner vi föreningslivet som ur ett gräsrotsperspektiv representerar 

lokalbefolkning. Dessa nätverk engagerar invånare i stad och landsbygd till att delta i 

formandet av den plats de lever i. Deras verksamheter knyter band och förtroenden inom 

området som även besökare har möjligheten att uppleva i egna eller observerade interaktioner 

med befolkningen.  

 

8.0 RESULTAT & ANALYS 

Det empiriska material som samlats in genom nio intervjuer med representanter från nio olika 

aktörer presenteras parallellt med analytiska skildringar av det underlaget. Inledningsvis 

tillämpas teoretiska perspektiv av urban social hållbarhet, ekokonservering och 

ekosystemtjänster för att undersöka aktörernas inställningar till besöksnäringen utifrån hur de 

upplever att den påverkar samhälls- och destinationsutveckling, samt bevarandet av 

naturvärden. Därefter analyseras aktörernas inställningar till förvaltningen av Höga Kusten, 

vad som är bra och vad som kan förbättras, utifrån MLG och polycentrisk förvaltningsteori. 

Analysen avslutas med att applicera ekoturismens sex aspekter på intervjumaterialet för att 

undersöka huruvida Höga Kustens besöksnäring uppfyller, har potential till att uppfylla, eller 

misslyckas med att uppfylla de aspekterna. De perspektiv som skildras pekar åt att 

förutsättningarna för att utveckla ekoturism är goda men att det inte nödvändigtvis enbart 

medför positiva effekter på samhällets och destinationens utveckling, samt naturens bevarande. 
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8.1 Samhälle, destination och natur 

Samhällsutveckling, destinationsutveckling, och bevarande av naturvärden är alla väsentliga 

delar av vad som utgör Höga Kusten och kan enbart utvecklas i symbios, menar de tio 

respondenterna i intervjuerna. Det ena ämnets utveckling går inte att isolera från de andra 

eftersom styrkorna från de respektive ämnena kompletterar varandra. Somliga respondenter 

menar dock att huvudämnena är ojämnt prioriterade i dagsläget och vill se ett skifte i hur 

fokuset fördelas. Förståelsen för dessa prioriteringar samt vad huvudämnena tillför till Höga 

Kustens utvecklingsarbete kan därför vara nödvändigt att utforska för att upprätthålla goda 

relationer och undvika målkonflikter. Respondenternas skildringar och åsikter av Höga Kusten 

kommer följande att analyseras med huvudämnenas värden och relevans som ansats, där både 

explicita och implicita ståndpunkter inkluderas. Först appliceras teorier om urban social 

hållbarhet för att sedan påkalla perspektiv av ekokonservering och ekosystemtjänster. 

 

8.1.1 Social hållbarhet genom besöksnäring 

Besöksnäringen har identifierats av sju av nio aktörer genom intervjuer bidra till mervärde för 

lokalsamhället hållbarhet, samt varit en viktig faktor till att ökat välmående, sammanhållning 

och tillgänglighet har främjat det allmänna engagemanget i utvecklingen av Höga Kusten som 

samhälle och destination (Regionen; Länsstyrelsen; Via Ferrata; HKD; VV; 

Naturskyddsföreningen; STF). Likt perspektiven på social urban hållbarhet som Dempsey m.fl. 

(2009) redogör för kan aktörernas uppfattningar om besöksnäringens roll i Höga Kusten visa 

på samband mellan destinationsutveckling och samhällsutveckling. Härnäst följer en 

redogörelse för vad aktörerna ser som förutsättningar och effekter av besöksnäringen, samt en 

analys av detta genom social urban hållbarhet enligt Dempsey m.fl. 

 

Naturen är enligt många den främsta resursen Höga Kusten har för att attrahera besökare, och 

närheten till den erbjuder befolkningen goda möjligheter till att utöva aktiviteter som främjar 

folkhälsan. I fall där besöksnäringen är avhängigt av naturen kan just naturen ses som den 

gemensamma nämnare som sammankopplar besökaren med lokalbefolkningen och bör därför 

nyttjas följaktligen (Ørnes m.fl., 2020). Linda Edlund på Regionen, bland andra, konstaterar 

att naturen är den främsta dragningskraften till regionen och att den måste bevaras för att 

behålla ett starkt varumärke, vilket näringslivsidkaren och säljare av naturupplevelser, Tero 

Libell på Via Ferrata, styrker. Libell, med uppslutning från representanterna från de berörda 

föreningarna STF, VV och Naturskyddsföreningen, fortsätter med att beskriva hur näringen 
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skapar tillväxt för små och medelstora företag som möjliggör tjänster för besökare och 

lokalbefolkning, och gör att butiker och restauranger öppnar, och håller öppet längre under hela 

året. Att värna om befolkningen och lokalsamhället är tämligen en ensak som engagerar alla 

från föreningsliv, näringsliv och den offentliga sfären likaså. Eva-Lotta Öberg på Härnösand 

kommun uttrycker att “våra lokalbor är våra främsta ambassadörer för besökare” och Joel 

Libell på HKD säger att strategier och mål för destinationsutveckling är beroende av ett 

välfungerande och välmående lokalsamhälle. 

 

Orterna som utgör lokalsamhället i Höga Kusten kan, liksom alla urbana platser, påkalla 

dimensioner av social interaktion, deltagande i grupper, lokalsamhällets stabilitet, samt stolthet 

och känsla av tillhörighet, för att studera värden av social hållbarhet. Att uppleva känslan av 

tillhörighet och sammanhållning kan vara ett tecken på stark social hållbarhet. Baserat på flera 

av respondenternas uttalanden tycks Höga Kusten som plats och koncept (ex. konceptet om 

platsen som destination) bidra till att många i Västernorrland känner en koppling till platsen 

genom relationer mellan lokalsamhälle, natur, samt besöksnäringen. Sociala interaktioner och 

deltagande i sociala grupper kan ytterligare förstärka samma känsla menar Dempsey m.fl. 

(2009), och föreningslivet som i stor utsträckning ännu lever och förvaltar mark och 

infrastruktur i och runt bygderna är en indikator på att sammanhållningen är god. Ørnes m.fl. 

skriver att turism och besöksnäring kräver stöd och engagemang från lokalbefolkningen för att 

fungera och uppskattas av alla parter. Tilltron till lokalbefolkningens förmåga att agera 

ambassadör för Höga Kustens varumärke bidrar till den uppskattningen till besöksnäringen och 

producerar socialt kapital. Sådant kapital både producerar och reproducerar sociala och trygga 

relationer mellan invånarna, men lyfter även Höga Kustens anseende som plats att besöka och 

bosätta sig på. Sådan tilltro förutsätter en befolkning som känner stolthet och tillhörighet till 

platsen, vilket i sin tur kan attrahera inflyttare. I intervjuer med Anna Renström och Hans 

Oscarsson på VV, samt Tommy Söderholm på STF, hotar utflyttning och svagt engagemang i 

föreningsliv vissa av strukturerna som idag tillgängliggör naturen för invånare och besökare.  

 

En ytterligare dimension av social hållbarhet som Dempsey m.fl. framför är lokalsamhällets 

stabilitet, vilket påpekar vikten av en långsam men rörlig befolkning som flyttar in och ut, samt 

i den processen tillför sociala värden av nätverksamhet, kollektivt koordinerade aktiviteter, och 

tillit till gemenskapen. Edlund berättar hur ett av Regionens mål med utvecklingsarbetet av 

Höga Kusten som destination är “att nå inflyttning genom turism”. Men inflyttning innebär 

högre krav på att tillräckligt med varor och tjänster finns att tillgå lokalbefolkningen och de 
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som besöker Höga Kusten. Trots att civila initiativ kan bidra till att skapa opinion och 

operationalisera vissa åtgärder så finns det mycket som enbart marknaden och offentlig 

förvaltning kan besluta och utföra.  

 

“Växtvärk” identifierades av respondenter från Härnösands kommun, HKD, HKT, Via ferrata, 

VV, Naturskyddsföreningen och STF som ett hinder för att göra varor, tjänster och upplevelser 

tillgängliga, en term som Dempsey m.fl. anser är ett mått på social rättvisa och därmed social 

hållbarhet. I Höga Kusten är exempelvis säsongsbaserade öppettider och tillgänglighet till 

varor och tjänster ett problem som utsätter befolkningen för sporadisk tillgång till att uppleva 

världsarvets utbud. Emma Andersson på Naturskyddsföreningen beskriver att mängden 

besökare i världsarvet försämrat kvaliteten av lokalbefolkningens egna vistelser i exempelvis 

Skuleskogen, som präglats av fulla parkeringar och bilköer längs motorvägen de senaste åren. 

Andersson fortsätter med att påpeka nödvändigheten av att sprida ut besökarna för att undvika 

överbelastning vid särskilda platser. Detta skulle, enligt Andersson, även kunna öka 

attraktiviteten av destinationen ytterligare, samt möjligheten för fler orter att gynnas av 

besöksnäringen. Därtill kan tillgänglighet tolkas utifrån en mer bokstavlig aspekt såsom 

transport till, från, och vid destinationen, vilket Kommunen, Regionen, Länsstyrelsen, 

Naturskyddsföreningen, HKD, Via Ferrata och VV identifierat som ett av de främsta hindren 

för besöksnäring i Höga Kusten, likaså en nödvändighet för att bygga hållbara samhällen.  

 

Respondenter från Länsstyrelsen och HKD uppmärksammar dock växtvärken som inspiration 

till lösningar, där reaktivt arbete med de utmaningar som uppstår är en förutsättning för 

välformulerade och hållbara åtgärder. Däremot vädjar Ørnes m.fl. för vikten av att turismen 

utvecklas på lokalsamhällets premisser, vilka inte alltid förutsätter snabba och resursrika 

åtgärder i glesbygdssamhällen. Det finns en tröghet i systemet, menar Jean Esselström på 

Länsstyrelsen, och lösningar kan ta längre tid att implementera än vad det tar för problem att 

uppstå. Detta kan leda till missnöje och målkonflikter om vad problemet är och vad som är en 

allmännyttig lösning, samt vem som bär ansvaret för att operationalisera sådana åtgärder. 

Edlund på Regionen och Libell på Via Ferrata föreslår snabba, temporära lösningar som kan 

åtgärda symptomet av problemet medan mer långsiktiga och preventiva lösningar utvecklas 

och genomförs som förhindrar problemet vid källan. Vid sådana åtgärder krävs god förståelse 

från beslutsfattare för vad sådana insatser kan medföra för effekter på natur, befolkning och 

näringsliv (Ørnes m.fl., 2020). 
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8.1.2 Bevarandet av naturliga värden genom besöksnäring 

Tidigare i analysen har naturens plats i skapandet av Höga Kusten som samhälle och destination 

diskuterats utifrån det sociala klimat de naturliga värdena skapar förutsättning för. Människan 

har genom historien tämligen utvunnit många nyttor av naturen för egen vinning och i Höga 

Kusten är detta inget undantag. I intervjuerna har detta varit ett återkommande perspektiv som 

flera aktörer delat. Även i Länsstyrelsen Västernorrlands handlingsplan för skydd av miljön 

används liknande retorik om hur “naturens resurser och ekosystemtjänster” (2020. s.2) varit 

och förblir en avgörande faktor för människans, näringens och samhällets välfärd och 

välmående. Att använda termer som “Ekosystemtjänster” har, enligt Bouma och Van 

Beukering (2015), förutom att tillskriva naturliga resurser ett kvantifierbart värde, även 

potential att införliva i människan en respekt för ekosystemtjänster som en essentiell del i 

mänskliga basala behov, och därmed en vilja att bevara dem. Vad bevarande av naturvärden 

innebär för de nio aktörerna är vad den här delen av analysen ämnar undersöka, där perspektiv 

av ekokonservering, ekosystemtjänster och svag och stark hållbarhet används som analytiska 

verktyg. 

 

Det finns en bild av ekokonservering bland respondenterna som en förutsättning för liv och 

välfärd. De flesta ser naturen som den enskilt viktigaste aktören att beskydda från utarmning 

och exploatering, men motiven bakom sådana resonemang kan tolkas på olika sätt. Ett 

argument som används är konservering genom tillgängliggörande, alltså antagandet att den 

bästa åtgärden för skydd och bevarande är genom att upplåta marken till natur och 

ekoturismaktiviteter för att på så vis behålla viktiga naturliga egenskaper samt bidra till 

mänskligt välbefinnande genom rekreation. Somliga anhängare till ekokonservering har, enligt 

Brockington m.fl. (2008), anslutit sig till tanken om “beskydd genom tillgänglighet”. Samtliga 

respondenter har under intervjuerna konstaterat en liknande bild av ekokonservering. Joel 

Libell på HKD uttrycker deras perspektiv som ”[...] att bevara en skog kan göras genom förbud, 

men att utveckla den så att fler besöker den kanske hade kunnat vara bästa skyddet på lång 

sikt”. Att skydda naturen för naturens skull menar även Esselström på Länsstyrelsen visserligen 

är ett avgörande åtagande och en viktig del för att återförena mänskliga livsstilar med 

ekologiskt välmående, men att Länsstyrelsens uppdrag i slutändan är att skapa välmående för 

människan.  
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Ekonomiska incitament verkar ses som en god motivator bland merparten av aktörerna för att 

engagera en större skara intressenter och entreprenörer i ekokonservering genom 

tillgängliggörande (HKD, STF, Kommunen, Regionen, HKT, Via ferrata). De ideella 

föreningarna ställer sig dock tveksam till att förlita sig för mycket på marknadsmekanismer 

(VV, STF, Naturskyddsföreningen) vilket kan liknas vid tanken om kulturella 

ekosystemtjänster som reproducerar uppfattningen av naturen som en kommersiell och 

utbytbar vara till besöksnäringens och friluftslivets fördel. 

 

“Det som är bra för besökaren är bra för invånarna” konstaterar Öberg på Härnösands kommun, 

och syftar till att de åtgärder som görs för att skapa en attraktiv destination även tillgängliggör 

samma utbud för lokalbefolkningen. Detta kan härledas till Bouma och Van Beukerings (2015) 

resonemang kring ekosystemtjänster, i det här fallet kulturella ekosystemtjänster, som en 

förutsättning för samhällets välmående. Men vad som är bra för samhället behöver 

nödvändigtvis inte vara vad som är bra för ekosystemet, menar Vlasov och Vincze (2019). 

Författarna menar att mentaliteten att se naturvärden som medel för att uppnå mänskligt 

välbefinnande utgår från en antropocen ansats, något kan vara ett tecken på svag 

hållbarhetsretorik. Libell från HKD nämner exempelvis i intervju att det alltid kommer vara en 

obalans mellan intressen för att skydda naturen och intressen för att tjäna pengar på naturens 

bekostnad. Vidare beskrivs reaktivt arbete, alltså åtgärder som sätts in baserat på respons från 

exempelvis naturens välmående, kunna bidra till reproduktion av svaga hållbarhetsstrategier. 

Esselström på Länsstyrelsen identifierar detta reaktiva arbete som ett problem i deras 

förvaltningssystem i nuläget, och att förändring av det kommer vara svårt att genomföra 

eftersom det riskerar bli åtgärder baserade på “gissningar” i stället för bevis.  

 

Att sätta naturen i centrum är ett kriterium för stark hållbarhet, och samtliga aktörer konstaterar 

någon gång under intervjuerna att naturen är den resurs som är viktigast att bevara, dock med 

utgångspunkten att den ska kunna användas som kulturell ekosystemtjänst. Samtidigt hävdar 

flera (HKD, Regionen, HKT, Länsstyrelsen, Kommunen, STF, VV) att inget enskilt huvudmål 

av destinationsutveckling, samhällsutveckling, och bevarande av natur, kan uppnås var för sig, 

utan att hållbar utveckling kräver intersektionell samverkan, något som påminner om kriteriet 

för stark hållbarhet. Edlund på Regionen använder exempelvis just “stark hållbarhet” för att 

beskriva hur aktörer behöver tänka kring sina utvecklingsstrategier i destinationen Höga 

Kusten. Därtill är ett centralt mål för stark hållbarhet att minska dualiteten mellan människa 

och natur, vilken naturturism kan bidra med. Kommunen, Länsstyrelsen, 
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Naturskyddsföreningen och STF har bland annat som mål att sprida kunskap om naturen för 

att på så vis ingjuta dess signifikans hos besökare och befolkning, vilket Esselström på 

Länsstyrelsen hoppas kunna ge “spillover-effekter”2 till vardagliga attityder och beteenden.  

 

En gemensam nämnare för ekokonservering, ekosystemtjänster och stark hållbarhet är att de 

ser på kunskapsbyggande och kollektivt arbete som en väsentlig förutsättning för att behandla 

naturliga värden på bästa sätt. Att utveckla samarbete och inkorporera kunskaper och expertis 

från olika aktörsgrupper ser samtliga aktörer som en avgörande del för att tillfredsställa så 

många intressenter som möjligt. Bishop m.fl. (2022) anser att lokalsamhället är särskilt viktigt 

att lyssna på när bestämmelser om tillgänglighet och ekokonservering fattas. Ögren på 

Kommunen, Esselström på Länsstyrelsen, och Tero på Via Ferrata är alla positiva till att 

inkludera lokalbefolkningen mer i sina processer som oundvikligen kommer påverka 

samhällets invånare. Andersson på Naturskyddsföreningen anser dock att arbetet med att 

inkorporera deras ideella erfarenheter och målsättningar varit bristfälligt och hoppas på att få 

ta del av beslutsfattande processer och informationsutbyten, både med offentliga och privata 

aktörer, i framtiden. Söderholm från STF återger likaså en bild av bristfälligt 

informationsutbyte med den privata och offentliga sfären, och efterfrågar stöd med att applicera 

de strategier och målsättningar som tagits fram i exempelvis HKD:s “Strategi 2030”. 

 

8.2 Förvaltningen av destinationen Höga Kusten 

En viktig aspekt av vad de olika aktörerna ser som möjligheter och hinder i utvecklingen av 

besöksnäringen och ekoturism i Höga Kusten är sättet de ser på och uppfattar styrnings- och 

förvaltningsordningar. Huvudkoncept som aktörerna tar upp handlar exempelvis om olika 

syner på vem eller vilka som ska bestämma, administrera och operationalisera planer och 

åtgärder. I frågor om vem och vad som identifieras som aktör samt maktrelationerna mellan 

dem, skiljer sig respondenterna åt i vissa fall. Konsensus råder dock gällande hur förvaltningen 

bör gå till på ett övergripande plan, vilket är genom samarbete, konkurrens och 

informationsutbyte, men hur aktörerna ser sig själva i relation till andras roller skiljer sig desto 

mer. I stort pratar de om två linjer av förvaltningsmodeller, där ena förespråkar toppstyre och 

vertikala aktörskedjor rangordnade från internationella till lokala aktörer. Den andra linjen är 

 
2 Spillover är ett begrepp som används för att beskriva en avsiktlig eller oavsiktlig biverkan, i det här 

fallet hur vistelse i natur och förståelse för naturvärden kan påverka folk till att agera mer hållbart i 
sina livsstilar. 



 

39 

 

en konstellation av flera individuella aktörsgrupper som arbetar i symbios utan hierarkiska 

uppdelningar.  

 

Två teorier som kan bidra med att förtydliga de två linjerna av förvaltning är Multi level 

governance (MLG) theory som används för att referera till den förstnämnda linjen, samt 

Polycentrisk förvaltningsteori som kommer beskriva Höga Kustens förvaltning utifrån den 

andra linjen. Föreningen av teorierna med verkligheten utifrån aktörernas narrativ om 

aktörskap och förvaltning ämnar bidra till en förståelse av ett komplext system som innefattar 

både formella och informella intressenter, samt belysa vad som fungerar väl med systemen och 

vad som kan ge upphov till målkonflikt. Analysen inleds med att jämföra den rådande 

förvaltningsmodellen med MLG-teorin för att påvisa möjliga friktioner som kan uppstå mellan 

aktörsgrupper. Dessa målkonflikter jämförs sedan utifrån ett perspektiv av Polycentrisk 

förvaltningsteori för att undersöka huruvida ett större inflytande av en sådan modell kan vara 

önskvärt. 

 

8.2.1 Förvaltning av Höga Kusten genom MLG 

De strukturer som utgör hur resurser fördelas och förvaltas i Höga Kusten följer ett tydligt 

hierarkiskt system, där internationella, nationella, regionala, och lokala aktörer tilldelats olika 

ansvarsroller och makt. I förvaltningen av Höga Kusten har Europeiska unionen (EU), som 

internationell aktör, främst inflytande över naturskyddsmekanismer. På det nationella planet 

syns staten och Unescorådet, samt Länsstyrelsen, besitta det yttersta förfogandet över hela 

landets materiella och icke-materiella resurser. Regionalt ansvarar Regionen och kommunerna 

för utvecklingsarbetet och tillåter, likt Länsstyrelsen, en mer kontextbaserad förvaltning av 

resurser i enlighet med de lokala förhållandena. Till sist antas lokaliteten, alltså de människor, 

företag, och föreningar som utgör lokalsamhället, ha en viktig roll i tyckandet om de 

ovanstående aktörsgruppernas styrningsmetoder, eftersom det är dem vars liv påverkas 

konkret.  

 

Samtliga aktörer från intervjuerna bejakar att strukturer och regler är nödvändiga för att 

upprätthålla smidiga kommunikationer och ansvarsroller, och Edlund på Regionen säger även 

att tydligare vertikala riktlinjer efterfrågas eftersom detta kan klargöra dessa roller på ett 

nationellt plan. Majoriteten av respondenterna, framför allt föreningarna och Via Ferrata, 

stöttar strukturer där överordnade aktörer möjliggör för resurssvaga organisationer att utföra 
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sina uppdrag, och säger att detta uppfattas göras på ett acceptabelt sätt i dagsläget. Synergin 

mellan alla aktörer är essentiell för effektiv och rättvis förvaltning. Detta konstaterar samtliga 

respondenter vara så gott som ett faktum och kan liknas vid MLG:s antagande att tydliga roller 

i ett samarbete förstärker samtliga parters förmåga att uppnå sina mål (Partelow, m.fl. 2020).  

 

En viktig aspekt av MLG är behovet av lokala kontexter för att fatta resonliga beslut högre upp 

i styrningskedjan. För att åtgärder och styrdokument ska medföra ett substantiellt värde för 

samhället krävs en förståelse för de behov, möjligheter och problem som uttrycks där. I samtal 

med Söderholm på STF framkommer liknande argument, där åtgärder som fattas högre upp i 

kedjan och omfattar flera intressenters verksamhet måste ta hänsyn till de förutsättningar som 

finns specifikt i Höga Kustenområdet. Öppna dialoger mellan flera olika organisationer, 

speciellt med Länsstyrelsen, menar Edlund på Regionen är av yttersta vikt just för att bevara 

och framhäva världsarvet och destinationen “Höga Kusten”. Dessa dialoger, fortsätter Edlund, 

bör även inkludera röster från privatpersoner för att minska risken för att målkonflikt uppstår 

och bidrar med att skapa stöd och förståelse för de offentliga aktörernas uppdrag och strategier. 

Detta menar Partelow m.fl. (2020) är ännu en stark hållning i MLG-teorin och tillåter en 

acceptans för att maktordningen ser ut som den gör och att man som privatperson, trots det, har 

förmågan att forma sin omgivning, en aspekt som Dempsey m.fl. (2009) hävdar är en 

förutsättning för att skapa socialt kapital. Att behålla sådana goda relationer med 

lokalbefolkningen och att överlåta visst förvaltande ansvar till dem menar Söderholm på STF, 

samt Andersson på Naturskyddsföreningen kan medföra nyttor som alla aktörer kan dra nytta 

av. Detta förstärker Edlund på regionen och säger “De (föreningarna) är otroligt viktiga och 

driver mycket lokalutveckling, och speciellt i landsbygden är de vitala, både för besöksnäring 

och lokalutveckling”. 

 

Mycket talar för att MLG i förvaltandet av Höga Kusten bidrar till en effektiv styrningsordning, 

men samtidigt är flera av de aspekter som kännetecknar Höga Kustens förvaltning genom MLG 

även jämförlig med den Polycentriska förvaltningsteorin. Flera aktörer uttrycker dock att det 

finns aspekter av Höga Kustens förvaltningsstruktur som fallerar. Hur dessa svagheter 

definieras, samt deras innebörd för utvecklingen av ett inkluderande styrningsformat som 

gynnar samhället, destinationen och naturen, kommer i nästa del analyseras utifrån 

Polycentrisk förvaltningsteori. Exempel tagna från intervjuerna används för att påvisa hur vissa 

aspekter och svagheter eventuellt kan se en lösning i ett sådant system. 
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8.2.2 Polycentrisk förvaltningsteori: en ny väg framåt? 

Kritik och påtryckningar mot rådande ordningar är en viktig del av ett rättvist och demokratiskt 

system, och förändring i sådana bör uppmuntras för att bland annat förhindra inlåsta strukturer 

(Martin, 2013). När respondenterna reflekterar över hur de upplever att förvaltningen av Höga 

Kusten utförs idag så är det flera som lyfter relevanta perspektiv att ta hänsyn till i framtida 

utvecklingsstrategier. Det främsta hindret som identifieras är att trögheten i systemet gör att 

slagkraftiga åtgärder tar lång tid att implementera (Härnösands kommun, Regionen, 

Länsstyrelsen, HKD, Naturskyddsföreningen) och följer för stela byråkratiska mallar (STF). 

Även kompetensbrist och resursbrist är återkommande barriärer som nämns som kan förhala 

utvecklingstakten, vilket Edlund på Regionen urskiljer som en av de största utmaningarna. Det 

tycks därtill vara en brist på kommunikation över vissa aktörsgrupper som gör att kunskap och 

information inte når alla berörda intressenter. Beslut som görs i den offentliga sektorn, menar 

Söderholm på STF och Andersson på Naturskyddsföreningen, inte når ut till föreningslivet. De 

hävdar att de, som används av kommun, region och länsstyrelse som verktyg i skötsel av bland 

annat vandringsleder, inte får ta del av den information om åtgärder och regler som fattas och 

implementeras, och som direkt påverkar deras uppdrag. Andersson fortsätter och säger att även 

i själva beslutsfattandet finns en önskan om att inkluderas mer i frågor som kan komma att 

påverka biologiska och ekologiska system, men detta önskemål är det enbart 

Naturskyddsföreningen som uttrycker i intervjuerna.  

 

Att fördela ansvarsroller horisontellt enligt den polycentriska förvaltningsteorin hade kunnat 

bidra till en lösning för några av dessa uppmärksammade hinder. Fördelas resurser och 

kompetens över flera centrum som specialiserar sig inom en särskild förvaltningskategori, finns 

förutsättningar för att lämpliga medel spenderas på rätt problem eller åtgärd (GRAID. u.å.; 

Partelow, m.fl. 2020). Det finns redan mekanismer som hanterar resurser på liknande sätt, där 

exempelvis STF används av Länsstyrelsen för omhändertagande av en del av den vältrafikerade 

vandringsleden Höga Kustenleden. Vidare kan HKD och HKT ses som två ytterligare 

specialiserade centrum i ett sådant system, där HKD representerar kommunernas intressen i 

utvecklandet av destinationen, och där HKT representerar och lyfter aktörer i turistindustrins 

och deras agendor. Men trögheten och den byråkratiska naturen i systemet består. Partelow 

m.fl. föreslår att utveckling genom samarbete och konkurrens kan uppnås genom tydliga 

ansvarsroller och att den bärande pelaren för att genomföra ett sådant polycentriskt system är 

kommunikation mellan dessa centrum.  
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Gemensamma regler och åtaganden är även ett krav, enligt Partelow m.fl., för att stärka 

samarbetsviljan. Besöksnäringsstrategin som HKD tagit fram i samarbete med flera aktörer 

(HKD, 2021B) har redan tillämpats i flera organisationers styrplaner och hade kunnat vara en 

stabil grund för flera av dessa centrum att arbeta från. Vad som kan saknas, baserat på 

Söderholms (STF) synpunkt, är tydligare kommunikation om hur sådana strategier kan 

anammas till flera aktörers verksamheter. För att lösa sådana dilemman krävs inte enbart god 

kommunikation, utan även att alla kommunicerar på samma premisser och kunskapsgrunder 

mellan centrumen. Dessa kunskapsgrunder behöver tas fram i enlighet med lokalbefolkningens 

lokala och traditionella erfarenheter av de förhållanden som är unika för platsen. Att ha ett 

sådant inkluderande system där lokal och traditionell kunskap värdesätts högt, menar Partelow 

m.fl., är en central del av ett framgångsrikt polycentrisk styrningsformat. Samtidigt yttrar 

respondenterna från STF, VV och Naturskyddsföreningen en oro för att föreningslivet är i ett 

förfall och hotas av utflyttning och ett bristande engagemang hos befolkningen. Likt Dempseys 

m.fl. (2009) aspekt av urban social hållbarhet kan även föreningslivet framgång härledas till 

lokalsamhällets stabilitet och befolkningens deltagande i sociala grupper, där en omväxling av 

engagerade medborgare är avgörande för samhällets välmående och attraktivitet. 

 

8.3 Ekoturism i Höga Kusten 

Ekoturism har vid flera fall runt om i världen medfört många nyttoaspekter till ekologiska, 

sociala och ekonomiska värden, men varje fall är unikt och receptet till framgång grundas 

huvudsakligen i lokala kontexter. De naturliga värden som Höga Kusten besitter, samt det stöd 

för besöksnäringen som samhällen och lokalbefolkningen visar tecken på, påvisar att utbud och 

efterfrågan för ekoturismtjänster är hög, det är bara insikt och utförande som saknas, menar 

Esselström på Länsstyrelsen. För att dra paralleller mellan Höga Kustens besöksnäring och 

dess uppfyllelse av ekoturism, påkallas de sex aspekterna av ekoturism som tidigare redogjorts 

för. Aspekterna kommer analyseras utifrån vad respondenterna erhållit är Höga Kustens starka 

och svaga sidor i relation till utvecklingen av ekoturism, samt utifrån de teoretiska perspektiv 

som använts tidigare i analysen. Avslutningsvis presenteras hur aktörerna resonerar kring 

övriga hinder och möjliga lösningar för att genomföra ett skifte till ekoturism i besöksnäringen. 
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8.3.1 Höga Kustens uppfyllnad av ekoturismkriterierna  

Kriterierna för att en aktivitet eller verksamhet ska betraktas ägna sig åt ekoturism har i den här 

studien baserats på ekoturismcertifieringen ”Nature’s best” definition, vilket i stor utsträckning 

är den definition som används globalt. Det första kriteriet är (1) respektera resmålets 

begränsningar och anspelar bland annat på vad ekosystemet kan utstå, samt vad kapaciteten 

lokalsamhällena kring destinationen är byggda för att tolerera. Detta kan syfta på ekologiska, 

samhälleliga och sociala begränsningar, där de ekologiska resurserna i världsarvet Höga 

Kusten exempelvis identifierats vara utsatta för slitage till följd av ökat antal besökare som 

vistas i skog och mark (Regionen, Naturskyddsföreningen, STF). Samtidigt säger Esselström 

på Länsstyrelsen att trots risken för slitage så är det inte tillräckligt för att orsaka irreversibla 

skador på miljön. Vidare urskiljer respondenterna hur infrastrukturen är undermålig i 

förhållande till mängden besökare som brukar den. Möjligheter att färdas kollektivt mellan 

olika målpunkter i Höga Kusten är dålig, medger samtliga aktörer i intervjuerna, något som lett 

till att vägar slits, parkeringar fylls, och besökare måste köa för att få tillträde till populära 

resmål. De långsamma beslutsordningarna mäktar inte med det höga tryck och efterfrågan på 

tillgänglighet som besökarna har, och försätter världsarvet i ett annalkande tillstånd av 

överturism om inte snabba åtgärder implementeras (Naturskyddsföreningen, STF). Vid ett 

sådant degraderat tillstånd av besöksnäringen kan även detta medföra negativa effekter på 

hållbarheten av lokalsamhället utifrån försämrad social rättvisa. Vid överturism kan vissa 

tjänster och platser bli otillgängliga att nyttja och leda till exkludering av lokalbefolkningen, 

vilket Dempsey m.fl. (2009) menar kan försämra social hållbarhet i ett samhälle. Dessutom 

försvåras vissa föreningars förmåga att utföra sina uppdrag av det ökade trycket, eftersom 

nyttjandet av leder, raststugor och mulltoaletter, innebär större insatser från ideella aktörer att 

sköta om (STF, Via Ferrata, VV). 

 

Det andra kriteriet av ekoturism är att aktiviteter ska (2) gynna lokala ekonomin genom att 

bland annat stötta lokala små och medelstora företagare och kommuner. Stannar pengarna i 

regionen tjänar det störst nytta för företag, organisationer och informella aktörer som lever där 

och påverkas av besöksnäringens exploaterande av ekosystemtjänster. Besöksnäringen har, 

som tidigare nämnt, skapat mervärde och varit en positiv faktor för samhället enligt samtliga 

respondenter, vilket bland annat möjliggjort att fler och nya tjänster etableras som 

lokalbefolkningen får ta del av. Sådant mervärde som skapar inkluderande samhällen och 

ekonomisk stabilitet i näringsliv och kommun, samt gör det utan att det sker på bekostnad av 
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ekologiskt välmående är dessutom ett mål för att uppnå stark hållbarhet. Samtidigt varnar 

Andersson på Naturskyddsföreningen att ett för stort ekonomiskt fokus kan ge upphov till mer 

exploatering av naturligt och socialt kapital, och att ekonomisk vinning först och främst ska 

gynna naturen och samhället, inte tvärtom.  

 

Ett ytterligare kriterium för stark hållbarhet och även en aspekt av ekoturism är (3) 

miljöanpassa hela verksamheten. Miljön ska, enligt den starka hållbarhetsskolan, vara 

utgångspunkten för att social och ekonomisk hållbarhet ska bli hållbara, och naturen är för flera 

respondenter den informella aktör som tillgängliggjort för Höga Kusten att bli ett populärt 

resmål. De tror även att miljöfrågan kommer ha större inflytande över marknaden och utbudet 

i framtiden och ser vinningar med att miljöanpassa verksamheterna som verkar inom 

besöksnäringen, för egen ekonomi, samhälle och miljö.  

 

Det fjärde kriteriet för ekoturism, som utvecklar miljöaspekten ytterligare, är att verksamheten 

ska (4) bidra aktivt till natur och kulturskydd. Kulturella ekosystemtjänster innefattar bland 

annat turistaktiviteter i naturen, och kombineras sådana aktiviteter med ekokonservering kan 

både natur och kulturvärden främjas och skyddas. Genom ökat intresse för att vistas i naturliga 

miljöer menar Esselström på Länsstyrelsen att även viljan för att beskydda den ökar. Att Höga 

Kustens olika aktörer arbetar mycket med att tillgängliggöra naturen kan därmed ses som ett 

aktivt sätt att både bevara den kulturella företeelsen friluftsliv, likaså naturens värde. Det finns 

dock en risk med detta marknadsbaserade skydd då åtaganden och vilja att beskydda dessa 

värden kan baseras på vad besökare är intresserade av och villiga att betala för, något som kan 

förändras med den globala ekonomin (Brockington m.fl., 2008). Värdet av naturen blir i sådana 

fall reducerat till människans bedömning av den som ekosystemtjänst, i stället för att betrakta 

naturens eget inneboende värde som separerat från människans. 

 

Ett fokus på informerade och kunniga besökare och lokala invånare har flera aktörer sagt kan 

bidra till en mer hållbar besöksnäring, vilket även är vad ekoturismens femte kriterium, (5) 

Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt, handlar om. De tre ledorden går hand i hand 

och implementeras i Höga Kusten genom olika tillvägagångssätt. Länsstyrelsen använder 

exempelvis Naturum, informationspunkter och naturguider för att sprida förståelse och öka 

kunskapen för de naturliga och kulturella värdena Höga Kusten besitter. På så vis blir besöket 

mer effektfullt, unikt och kan medföra en djupare respekt för platsen och dess invånare. 

Kunskapsbildandet är förutsättningen för hållbart och vördnadsfullt nyttjande av naturen, 
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menar Söderholm på STF, och kan ge effekter som påverkar individuella attityder och 

beteenden hos besökaren även efter vistelsen, säger Esselström på Länsstyrelsen. Ökad 

kunskap för en plats kan skänka en känsla av tillhörighet som delas mellan besökare och 

lokalbefolkning menar Dempsey m.fl., samt leda till ökat socialt kapital genom stolthet för sitt 

närområde.  

 

Den sista aspekten av ekoturism är (6) kvalitet och trygghet på resan vilket syftar till att matcha 

utbudets kvalitet med de förväntningar som marknadsförs och bildar efterfrågan, likaså ingiva 

en trygghetskänsla för destinationen, aktiviteterna och lokalbefolkningen. Den sjätte aspekten 

av ekoturism kan även relateras till den femte dimensionen av lokalsamhällets stabilitet, 

säkerhet och trygghet, vilket Dempsey m.fl. beskriver är en effekt av, lika mycket som det är 

en utgångspunkt för socialt hållbara samhällen. Tryggheten kan även reflekteras i 

tillgängligheten av naturen då tydligt utmärkta leder, tillgång till övernattningsstugor och 

informationspunkter gör det enkelt och säkert för besökare att vistas i skog och mark. Angående 

kvaliteten av utbudet lyfter Libell på Via Ferrata och Hellgren på HKT dess signifikans för 

utvecklingen av en långsiktig besöksnäring. Libell säger att förväntningarna är höga men att 

splittrade visioner bland privata företag om marknadsföring och leverans kan ge negativa 

upplevelser för besökare när utbudet inte lever upp till vad som utlovats.  

 

8.3.2 Möjligheter och hinder för ekoturism 

Samtliga aktörer ser Ekoturism som målet, eller åtminstone delmålet med besöksnäringen, men 

det råder inget tvivel bland dem om att det hittills är en underutvecklad och understimulerad 

del av utbudet. I Höga Kusten finns goda möjligheter till att utveckla ekoturismen och Öberg 

på kommunen, samt Libell på Via Ferrata, anser att även om aktiviteter och företag inte 

exklusivt bär en titel eller certifiering för ekoturism, så är det många fler som arbetar i de 

banorna än vad som syns på ytan. Ett hinder för att fler inte ägnar sig åt ekoturism identifierar 

tre av respondenter vara bristen på insikt om de vinningar som går att göra, och att gamla och 

beprövade affärsmodeller inger en känsla av trygghet (Härnösands kommun, Regionen, HKD). 

Även resursbrist i form av tid och pengar, förtydligar Libell på HKD, kan vara ett avgörande 

hinder för små och medelstora företag att övervinna. En katalysator för att fler aktörer ska 

engagera sig mer aktivt i ekoturism kan vara att lyfta fram nationella och lokala exempel som 

visar att det är möjligt, och inte enbart bidrar till ekologiska och sociala nyttor, utan även till 

en lukrativ affärsmodell som kan påvisa ekonomisk vinning. Ökar exponeringen av dessa antas 
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även intresset väckas hos andra aktörer som genom sina verksamheter kan bidra till ett bredare 

och mer resilient utbud (Via Ferrata, Härnösands kommun, HKD).  

 

Institutionaliserade former av ekoturism som certifieringar och standarder har även påvisats i 

globala fall kunnat leda till kvalitetssäkrade aktiviteter som skapar mervärde för 

glesbygdssamhällen, något som majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till att 

implementera i större utsträckning. Ytterligare acceleratorer för att utveckla stödet och utbudet 

av ekoturismaktiviteter, säger Edlund på Regionen, är nationella riktlinjer för hur regionerna i 

Sverige bör arbeta med ekoturism, men varnar även för att inte investera för mycket, för tidigt. 

Trender och efterfrågan skiftas ständigt och om för stort fokus dediceras till enbart en form av 

turism riskerar det att upphäva en stor del av industrin i de fall externa hot som krig, pandemier, 

inflation, etc. inträffar.  

 

I arbetet mot ett hållbart näringsliv och samhälle krävs stora insatser från alla samhällsaktörer, 

från civilbefolkning till överstatliga organisationer. Ekoturism kan vara ett steg på vägen men 

räknar inte in utsläppen de miljömässiga val besökaren fattar till och från destinationen, något 

som kritiserats genom intervjuerna. Ett exempel som respondenterna från Regionen, 

Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen ger är hur transporten till och från destinationen är 

den del av resan som utgör störst klimatpåverkan, och om inte den aspekten byts ut mot 

miljövänliga alternativ kan inte destinationen heller bli helt miljövänlig. Att fortsätta attrahera 

internationella resenärer som anländer med flyg anser Andersson på Naturskyddsföreningen är 

direkt motsägelsefullt för en destination som så uttryckligen strävar efter att ha en hållbar 

besöksnäring, något som kan liknas vid konceptet om svag hållbarhet och ekosystemtjänsters 

utbytbarhet. Teknologiska lösningar kan vara en del av lösningen, där järnväg och elektrifiering 

av vägtrafiken kan vara bidragande faktorer, men en minskning av sådana aktiviteter bör vara 

det främsta verktyget för att uppnå stark hållbarhet (Andersson; Vlasov och Vincze, 2019). 

 

9.0 Avslutande diskussion och slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka de variabler som påverkar olika aktörers förhållningssätt 

till besöksnäringen i Höga Kusten. Tre frågor ställdes som belyser tre övergripande teman. 

Dessa har behandlat Höga Kustens tillstånd som samhälle, destination och naturlig plats, Höga 

Kustens förutsättningar att förvalta sagda huvudämnen, samt i vilken grad ekoturism uppfylls 
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i nuläget och ambitionen bland aktörerna att utveckla en sådan besöksnäring. Resultatet från 

intervjuerna pekar på en generellt positiv inställning till besöksnäringen, eftersom den 

förstärker attraktiviteten av platsen, samhället och ekonomin och upplevs ha förmågan att 

bevara och utveckla skydd för natur och kultur i enlighet med ekoturismens principer. Flera 

aktörer anser att utvecklingen av samhället, destinationen och naturskyddet hänger ihop, något 

som kan ses vara legitima resonemang baserat på teorier om social hållbarhet och 

ekokonservering. Destinationsutveckling tycks dock vara mest beroende av uppfyllandet av de 

andra två aspekterna, likaså mindre avgörande för att samhälle och natur ska få en positiv 

utveckling. Detta eftersom andra ekonomiska aktiviteter kan fylla samma funktion. Detta 

fråntar inte det faktum att besöksnäringen medfört många nyttoaspekter till Höga Kustens 

utveckling i stort. Blir turism en alltför dominerande aspekt kan dock utfallet bli överturism 

och leda till målkonflikt mellan berörda intressenter. 

 

Ett ord som varit återkommande bland aktörerna, och som kan beskriva ett tillstånd av social 

rättvisa, är tillgänglighet. Genom analys av intervjumaterialet kan tillgängliggörandet av Höga 

Kustens natur och samhällen tolkas som ett tveeggat svärd, där det å ena sidan kan främja 

socialt kapital, tillhörighet och säkerhet och å andra sidan snudda vid gränserna till 

överbelastning av infrastruktur och ekologisk obalans. Ekoturism säger att resmålets 

begränsningar skall respekteras, men vad som uppfattas som Höga Kustens maximala kapacitet 

skiljer sig åt mellan aktörerna. Vissa uttrycker att naturens stabilitet är hotad av besökare till 

följd av brister i rådande förvaltningsordningar och strategier, medan andra menar att det är 

långt ifrån ett tillstånd av oåterkalleliga skador. Först och främst krävs gemensam förståelse 

och kunskap om vad som bör betraktas som trösklar, och vilka som är formella och informella 

aktörer i Höga Kusten. På så vis kan missförstånd och konflikt mellan aktörerna undvikas i 

största möjliga mån. Jag tror dock att det finns risk för att tillgängliggörandet säljer ut naturens 

integritet genom att reducera dess kvaliteter till en ekosystemtjänst som rättfärdigar 

exploatering för mänskligt nöje. Detta bör dock läsas som kritik mot turism i stort och inte 

platsspecifikt för Höga Kusten. 

 

Kommunikation och samarbete spelar en avgörande roll i en hållbar förvaltning av Höga 

Kustens resurser och samhällen. Synergier skapar gemenskap, gemenskap skapar tillit, tillit 

leder till sammanhållning, och sammanhållning är förutsättningen för ett samhälle som 

uppmuntrar lokalbefolkningen till att engagera sig i formandet av sitt närområde. 

Föreningslivets insatser och åsikter är högt värderade och betraktas representera 
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lokalsamhällets intressen, men samtliga föreningar beklagar att engagemanget är lågt och att 

deras långsiktiga uppdrag kan komma att försvåras eller upphöra helt. Jag föreslår att större 

hänsyn tillägnas föreningslivet, vilka har möjligheten att avlasta andra aktörers arbeten och 

bidra till ett resurseffektivt förvaltningsarbete. Ett skifte mot ett mer polycentriskt system kan, 

i Höga Kustens fall, bidra till att kompetens bildas och appliceras där behovet är som störst. 

Rådande strukturer är dock troligtvis nödvändiga för att behålla en strukturerad maktordning 

som förhåller sig till nationella och internationella uppgörelser. En hybrid av MLG och 

polycentrisk förvaltning kan därmed bidra till socialt hållbara lokalsamhällen som förvaltar 

allmänna resurser på lokala premisser, samtidigt som tydliga ansvarsroller och hierarkier 

behålls för att ge transparens och förtroende till ordningarna. 

 

Ekoturism har analyserats kunna vara en hägring för att uppnå stark hållbarhet eftersom turism 

utgår från ett antropocent perspektiv som placerar människans välmående framför 

ekosystemets. Dock anser jag att stark hållbarhet, såsom det används för att förespråka hållbara 

livsstilar och globala system, är i praktiken omöjligt att uppnå i stor skala eftersom marknaden 

enbart kommer prioritera naturens välmående om ekonomisk och mänsklig framgång hotas av 

dess förfall. Det innebär dock inte att stark hållbarhet inte bör ses som målsättningen. 

Ekoturism kan fortfarande vara ett medel för att transformera en annars klimatbelastande 

industri till att närma sig en kompromissad variant av stark hållbarhet som för människan 

närmare naturen. Detta i sig är en oxymoron3 eftersom stark hållbarhet per definition inte 

kompromissar någon aspekt av hållbarhetsdimensionerna, men i ett realistiskt scenario menar 

jag att åtgärder kommer behöva förhålla sig till förvaltningsordningen som den ser ut idag, där 

samhällets stabilitet och utveckling i de flesta fallen kommer prioriteras.  

 

Det är tydligt, av intervjuerna att bedöma, att transport till och från Höga Kusten är det största 

hindret för att bli en stark hållbar destination, något som i dagsläget inte är ett kriterium för 

certifieringen “Nature’s best”. Den inre viljan att bidra till en förändring är viktig att främja, 

men certifieringar kan vara effektiva verktyg för att engagera fler formella och informella 

aktörer i ekoturism. Det är dock viktigt att vara transparent med certifieringsmekanismernas 

möjliga svagheter. Destinationens aktörer kan göra mer för att försöka påverka resenärerna 

innan och efter deras vistelse så att besökarna väljer mer hållbara resmål och färdmedel i 

framtiden. Även genom sin köpkraft och sitt inflytande kan aktörer påverka leverantörer och 

 
3 En oxymoron är en sammansättning av två element som motsäger varandra, ex. jätteliten. 
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transportsektorn. Det är dock slutligen en institutionell fråga och kommer kräva större 

nationella och globala åtaganden för att bidra till största reella skillnad. 

 

Sammanfattningsvis tycks ekoturism vara en god inriktning för Höga Kustens besöksnäring 

som bör utvecklas ytterligare för att ge bästa resultat på samhälle och natur, lokalt och globalt. 

Det finns en övervägande positiv inställning till att utveckla destinationen för besökare, men 

att det är främst Höga Kusten, i bred bemärkelse, som ska gynnas av turismen, inte vice versa. 

Förvaltningen av Höga Kusten finner också stöd från flera håll i samhället, men det finns en 

generell oro för att kompetens- och resursbrist hotar förutsättningarna för att göra detta effektivt 

och långsiktigt. En kombination av förvaltningsordningar som behåller lodräta hierarkier men 

utvecklar horisontella ansvarsroller kan vara ett realistiskt alternativ att utforska, och där även 

lokal kunskap välkomnas in i diskursen. Mer stöd och tilltro åt föreningslivets kompetenser 

och aktiviteter kan vara katalysatorn som möjliggör detta, men starka samarbeten, 

kommunikationskanaler, och informationsutbyten med fokus på kunskapsbildande är i så fall 

avgörande delmål.  

 

Studiens fynd är relativt ytliga och kommer kräva ytterligare forskning för att analysera bästa 

sättet att implementera ekoturism i Höga Kustens lokala kontext, samt följa dess långvariga 

effekter. Lokalbefolkningens individuella röster är även underrepresenterade, i den här studien 

och i det formella rummet, och kan skildra en djupare förståelse för besöksnäringens faktiska 

påverkan på de delar av samhället som ingen offentlig, privat eller ideell organisation kan göra. 

Vidare tycks det ospecificerade tillståndet av Höga Kustens naturliga och samhälleliga 

kapacitet utgöra ett kommunikationshinder som ger upphov till målkonflikt, något som bör 

definieras och studeras interdisciplinärt av Höga Kustens intressenter. Slutligen föreslår jag att 

framtida forskning på ämnet behandlar föreningslivets roll i besöksnäringen, nationellt och i 

Höga Kusten. Perspektiv som bearbetar maktrelationer och inflytelserika roller över 

förvaltningsordningarnas bestämmelser kan vara aktuella ansatser, och kan komma att 

förstärka eller försvaga slutsatsen av den här studien. Inom en industri som kan göra så mycket 

med få resurser finns potentialen att stärka lokala, nationell och internationella mål för 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

 

 

 

 



 

50 

 

10.0 Källförteckning 

Berg., s. & Zillinger., M. (2021, 11 januari). Turismen ger mer än det vi kan mäta. 

Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen/bloggartiklar/2022-01-11-

turismen-ger-mer-an-det-vi-kan-mata.html  

Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Textens mening och makt uppl. 2. Studentlitteratur. 

Bishop, M.V., Ólafsdóttir, R., & Árnason, Þ. (2022). Tourism, Recreation and Wilderness: 

Public Perceptions of Conservation and Access in the Central Highland of Iceland. Land 

11(242). https://doi.org/10.3390/land11020242 

Bouma, J., & Van Beukering, P. (2015). Ecosystem services: From concept to practice. 

Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107477612.002  

Braun, Y. A, Dreiling, M. C., Eddy, M. P., & Dominguez, D. M. (2015). Up against the wall: 

Ecotourism, development, and social justice in Costa Rica. Journal of Global Ethics, 11(3), 

351–365. https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/17449626.2015.1100653 

Brockington, D., Duffy, R. and Igoe, J. (2008). Nature Unbound: Conservation, Capitalism 

and the Future of Protected Areas. Routledge. 

Bryman, A. (2018). Samhällvetenskapliga Metoder. Liber 

Daw, T. (2014). Ecosystem services and development. I V. Desai, & R. Rotter (Red.), The 

Companion to Development Studies (s. 357–360). Routledge. 

Dempsey, N., Bramley, G., Power, S. & Brown, C. (2009). The social Dimension of 

Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability. Sustainable Development, 

19. 289–300. DOI: 10.1002/sd.417 

Dillard, J., Dujon, V. and King, M. C. (Red). (2012). Understanding the Social Dimension of 

Sustainability. Routledge 

Ekonomifakta. (u.å). Invånare i länet. Hämtad 2022.08.15 från  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Vasternorrlands-

lan/?graph=/19145/18,13-0,2/all/  

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen/bloggartiklar/2022-01-11-turismen-ger-mer-an-det-vi-kan-mata.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen/bloggartiklar/2022-01-11-turismen-ger-mer-an-det-vi-kan-mata.html
https://doi.org/10.3390/land11020242
https://doi.org/10.3390/land11020242
https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/17449626.2015.1100653
https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/17449626.2015.1100653
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Vasternorrlands-lan/?graph=/19145/18,13-0,2/all/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Vasternorrlands-lan/?graph=/19145/18,13-0,2/all/


 

51 

 

Fredman, P., Gössling, S., & Hultman, J. (2006). Sweden: Where holidays come naturally. I 

S. Gössling., & J. Hultman (Red) Ecotourism in Scandinavia: Lessons in theory and practice 

(s. 23–37). CABI. 

Föreningsarkivet. (u.å). Historik. Hämtad 2022.08.15 från 

http://www.foreningsarkivet.se/historik 

GRAID. (u.å). Principle seven - Promote polycentric governance. Hämtad 2022.05.20 från 

https://applyingresilience.org/en/principle-7/ 

Gössling, S., & Hultman, J. (2006). Ecotourism in Scandinavia lessons in theory and practice 

(Ecotourism series; no. 4). CABI. 

Hall, C. (2006). Policy, planning and governance in ecotourism. I S. Gössling., & J. Hultman 

(Red) Ecotourism in Scandinavia: Lessons in theory and practice. (s. 193–206). CABI. 

Hans Högman. (2021). Flottningens historia i Sverige. Hämtad 2022.08.15 från 

http://www.hhogman.se/flottningen.htm#xl_Sagverksepoken  

Häxmuseet. (u.å). Om häxmuseet. Hämtad 2022.08.15 från https://haxmuseet.se/  

Höga Kusten Destinationsutveckling. (2021A). Besöksnäringen i Höga kusten. Hämtad 

2022.08.03 från https://www.hkdest.se/om/besoksnaringen-i-hoga-kusten/  

Höga Kusten Destinationsutveckling. (2021B). En nivå till mot 2030: Höga Kustens 

besöksnäringsstrategi. https://www.hkdest.se/wp-content/uploads/2021/09/Strategi-2030-for-

Hoga-Kusten.pdf  

Höga Kusten Turism. (2022). 2021 - ett nytt rekordår för Höga Kusten. Hämtad 2022.08.03 

från https://www.mynewsdesk.com/se/hogakusten/pressreleases/2021-ett-nytt-rekordaar-foer-

hoega-kusten-3160243  

Höga Kusten Turism. (u.å). Om oss. Hämtad 2022-08-03 från 

https://hkt.hogakusten.com/omoss  

Kaltenborn. P., Haaland. H., & Sandell. K. (2001). The public right of Access &#38;#x2013; 

some challenges to Sustainable Tourism Development in Scandinavia. Journal of Sustainable 

Tourism, 9(5), 417–433. https://doi.org/10.1080/09669580108667412 

https://d.docs.live.net/16af246bbf86e263/Skrivbord/Skola/Globala%20Studier/C-Uppsats/Utkast/
https://d.docs.live.net/16af246bbf86e263/Skrivbord/Skola/Globala%20Studier/C-Uppsats/Utkast/
http://www.foreningsarkivet.se/historik
https://applyingresilience.org/en/principle-7/
https://applyingresilience.org/en/principle-7/
https://applyingresilience.org/en/principle-7/
http://www.hhogman.se/flottningen.htm#xl_Sagverksepoken
https://haxmuseet.se/
https://www.hkdest.se/om/besoksnaringen-i-hoga-kusten/
https://www.hkdest.se/wp-content/uploads/2021/09/Strategi-2030-for-Hoga-Kusten.pdf
https://www.hkdest.se/wp-content/uploads/2021/09/Strategi-2030-for-Hoga-Kusten.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/hogakusten/pressreleases/2021-ett-nytt-rekordaar-foer-hoega-kusten-3160243
https://www.mynewsdesk.com/se/hogakusten/pressreleases/2021-ett-nytt-rekordaar-foer-hoega-kusten-3160243
https://hkt.hogakusten.com/omoss
https://doi.org/10.1080/09669580108667412
https://doi.org/10.1080/09669580108667412


 

52 

 

Landsorganisationen. (2014). Skotten i Ådalen 1931. Hämtad 2020.08.15 från 

https://lo.se/start/det_gor_lo/historia/adalen_1931 

Länsstyrelsen Västernorrland. (2017). Förvaltningsplan: för Världsarvet Höga Kusten 2017–

2020. Länsstyrelsen Västernorrland. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.710ed317161746d80521bcee/1526068058716/F%

C3%B6rvaltningsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4rldsarvet%20H%C3%B6ga%20kusten

%202017-2020.pdf 

Länsstyrelsen Västernorrland. (2020). Mål för miljön: Uppföljning av Västernorrland 

miljömål och miljöarbete 2020. Länsstyrelsen Västernorrland 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad5516e57/1612772563732/M

%C3%A5l%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6n.pdf 

Länsstyrelsen Västernorrland. (u.åA). Mål för friluftslivet. Hämtad 2022.08.15 från 

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/natur-och-landsbygd/mal-for-friluftslivet.html 

Länsstyrelsen Västernorrland. (u.åB). Skuleberget. Hämtad 2022.08.15 från 

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/skuleberget.html 

Länsstyrelsen Västernorrland. (u.åC). Rotsidan. Hämtad 2022.08.15 från 

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/rotsidan.html  

Martin, J. (Red). (2013). Chantal Mouffe. Hegemony, radical democracy and the political. 

Routledge. ISBN 9780415825221 

Miller, R. (2012). Researching life stories and family histories (Introducing qualitative 

methods). Sage Publications. https://methods.sagepub.com/book/researching-life-stories-and-

family-histories/n1.xml  

Morrison, T., Adger, W., Brown, K., Lemos, M., Huitema, D., Phelps, J., Evans, L., Cohen, 

P., Song, A. M., Turner, R., Quinn, T., & Hughes, T. (2019). The black box of power in 

polycentric environmental governance. Global Environmental Change, 57. 1–8. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101934 

Murphy, K. (2012). The Social Pillar of Sustainable Development: a literature review and 

framework for policy analysis. Sustainability: Science, Practice, & Policy 8(1), 15–29. 

DOI:10.1080/15487733.2012.11908081 

https://lo.se/start/det_gor_lo/historia/adalen_1931
https://lo.se/start/det_gor_lo/historia/adalen_1931
https://lo.se/start/det_gor_lo/historia/adalen_1931
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.710ed317161746d80521bcee/1526068058716/F%C3%B6rvaltningsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4rldsarvet%20H%C3%B6ga%20kusten%202017-2020.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.710ed317161746d80521bcee/1526068058716/F%C3%B6rvaltningsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4rldsarvet%20H%C3%B6ga%20kusten%202017-2020.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.710ed317161746d80521bcee/1526068058716/F%C3%B6rvaltningsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4rldsarvet%20H%C3%B6ga%20kusten%202017-2020.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad5516e57/1612772563732/M%C3%A5l%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad5516e57/1612772563732/M%C3%A5l%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6n.pdf
https://methods.sagepub.com/book/researching-life-stories-and-family-histories/n1.xml
https://methods.sagepub.com/book/researching-life-stories-and-family-histories/n1.xml
https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1016/j.gloenvcha.2019.101934


 

53 

 

Nilsson, N. (2006). Rural development through ecotourism. I S. Gössling., & J. Hultman 

(Red) Ecotourism in Scandinavia: Lessons in theory and practice. (s. 134–142). CABI. 

Nilsson, P. (2021, 26 oktober). Dystra prognosen - Västernorrland tappar mest i befolkning 

till 2040. SVT nyheter - Västernorrland. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/dystra-prognosen-vasternorrland-tappar-

mest-i-befolkning-till-2040  

Nowell, L., Norris, J., White, D., & Moules, N. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet 

the Trustworthyness Criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1–13. 

https://doi.org/10.1177/1609406917733847 

Partelow, S., Schlüter, A., Armitage, D., Bavinck, M., Carlisle, K., Gruby, R. L., Hornidge, 

A., Le Tissier, M., Pittman, J. B., Song, A. M., Sousa, L. P., Văidianu, N., & Van Assche, K. 

(2020). Environmental governance theories: a review and application to coastal systems. 

Ecology and Society 25(4):19. https://www.ecologyandsociety.org/vol25/iss4/art19/ 

Perfecto, I., Vandermeer, J., & Wright, A. (2009). Nature's matrix: Linking agriculture, 

conservation and food sovereignty. Routledge 

Ragnehag, P. (2022, 16 maj). Konkurrensen ökar när Västernorrland blir centrum för gröna 

energiindustrier. SVT - Västernorrland. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vasternorrland-nav-for-gron-energi 

Regeringsbeslut 2012/13:51. Mål för friluftslivspolitiken. 

https://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-

for-friluftslivspolitiken-skr-20121351  

Region Västernorrland. (2019). Ett Västernorrland: Handlingskraft, livskraft och naturkraft. 

Region Västernorrland. https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/regional-utveckling/naringsliv-

innovation-och-digitalisering/regional-utvecklingsstrategi/ett-vasternorrland-rus-agenda-

2030.pdf  

Region Västernorrland. (2021). Turister i Västernorrland: Resultat av besöksintervjuer 

sommaren 2021. Region Västernorrland. https://www.hkdest.se/wp-

content/uploads/2022/03/Gastundersokning-2021.pdf  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/dystra-prognosen-vasternorrland-tappar-mest-i-befolkning-till-2040
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/dystra-prognosen-vasternorrland-tappar-mest-i-befolkning-till-2040
https://doi.org/10.1177%2F1609406917733847
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vasternorrland-nav-for-gron-energi
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vasternorrland-nav-for-gron-energi
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vasternorrland-nav-for-gron-energi
https://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
https://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/regional-utveckling/naringsliv-innovation-och-digitalisering/regional-utvecklingsstrategi/ett-vasternorrland-rus-agenda-2030.pdf
https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/regional-utveckling/naringsliv-innovation-och-digitalisering/regional-utvecklingsstrategi/ett-vasternorrland-rus-agenda-2030.pdf
https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/regional-utveckling/naringsliv-innovation-och-digitalisering/regional-utvecklingsstrategi/ett-vasternorrland-rus-agenda-2030.pdf
https://www.hkdest.se/wp-content/uploads/2022/03/Gastundersokning-2021.pdf
https://www.hkdest.se/wp-content/uploads/2022/03/Gastundersokning-2021.pdf


 

54 

 

Region Västernorrland. (2022). Här och nu - goda nyheter. Hämtad 2022.08.15 från 

https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/har-och-nu---goda-nyheter/ 

Singh, S., Dash, T. & Vashko, I. (2016). Tourism, ecotourism and sport tourism: the 

framework for certification. Marketing Intelligence & Planning, 34(2), 236–255.  

https://doi.org/10.1108/MIP-09-2014-0180  

Sveriges nationalparker. (u.å). Slåttdalsbergets geologi. Hämtad 2022.08.03 från 

https://www.sverigesnationalparker.se/park/skuleskogens-

nationalpark/upplevelser/slatttdalsbergets-geologi/  

Tillväxtverket. (2019). Flygets roll för besöksnäring och miljö - Översikt av befintlig 

kunskap. 

https://tillvaxtverket.se/download/18.7b83bd031754f0a1b46149a/1603371017143/Flygets%2

0roll%20f%C3%B6r%20bes%C3%B6ksn%C3%A4ring%20och%20milj%C3%B6%20i%20

Sverige%20nov%202019.pdf 

Tillväxtverket. (2022) Så kan natur- och ekoturismföretag stärkas ytterligare. Hämtad 

2022.08.05 från https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/nyheter-for-

turism-och-besoksnaring/nyheter/2022-03-16-sa-kan-natur--och-ekoturismforetag-starkas-

ytterligare.html 

Tillväxtverket. (u.åA). Turismstatistik. Hämtad 2022.08.15 från 

https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=72b01aa0-1d4a-425c-8684-

dbce0319b39e 

Tillväxtverket. (u.åB). Turismstatistik. Hämtad 2022.08.15 från 

https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=72b01aa0-1d4a-425c-8684-

dbce0319b39e  

Unesco. (2019). Svenska Unescorådet. Hämtad 2022-08-03 från https://unesco.se/om-

oss/svenska-unescoradet/  

Unesco. (2020). Höga Kusten och kvarkens skärgård. Hämtad 2022-08-03 från 

http://unesco.hemsida.eu/hoga-kusten-och-kvarkens-skargard/ 

UNWTO. (u.å). Glossary of tourism terms. Hämtad 2022.08.15 från 

https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms 

https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/har-och-nu---goda-nyheter/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/har-och-nu---goda-nyheter/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/har-och-nu---goda-nyheter/
https://doi.org/10.1108/MIP-09-2014-0180
https://www.sverigesnationalparker.se/park/skuleskogens-nationalpark/upplevelser/slatttdalsbergets-geologi/
https://www.sverigesnationalparker.se/park/skuleskogens-nationalpark/upplevelser/slatttdalsbergets-geologi/
https://tillvaxtverket.se/download/18.7b83bd031754f0a1b46149a/1603371017143/Flygets%20roll%20f%C3%B6r%20bes%C3%B6ksn%C3%A4ring%20och%20milj%C3%B6%20i%20Sverige%20nov%202019.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.7b83bd031754f0a1b46149a/1603371017143/Flygets%20roll%20f%C3%B6r%20bes%C3%B6ksn%C3%A4ring%20och%20milj%C3%B6%20i%20Sverige%20nov%202019.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.7b83bd031754f0a1b46149a/1603371017143/Flygets%20roll%20f%C3%B6r%20bes%C3%B6ksn%C3%A4ring%20och%20milj%C3%B6%20i%20Sverige%20nov%202019.pdf
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/nyheter-for-turism-och-besoksnaring/nyheter/2022-03-16-sa-kan-natur--och-ekoturismforetag-starkas-ytterligare.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/nyheter-for-turism-och-besoksnaring/nyheter/2022-03-16-sa-kan-natur--och-ekoturismforetag-starkas-ytterligare.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/nyheter-for-turism-och-besoksnaring/nyheter/2022-03-16-sa-kan-natur--och-ekoturismforetag-starkas-ytterligare.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/nyheter-for-turism-och-besoksnaring/nyheter/2022-03-16-sa-kan-natur--och-ekoturismforetag-starkas-ytterligare.html
https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=72b01aa0-1d4a-425c-8684-dbce0319b39e
https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=72b01aa0-1d4a-425c-8684-dbce0319b39e
https://unesco.se/om-oss/svenska-unescoradet/
https://unesco.se/om-oss/svenska-unescoradet/
http://unesco.hemsida.eu/hoga-kusten-och-kvarkens-skargard/
http://unesco.hemsida.eu/hoga-kusten-och-kvarkens-skargard/
http://unesco.hemsida.eu/hoga-kusten-och-kvarkens-skargard/
https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms


 

55 

 

Vlasov, M., & Vincze, Z. (2019). Relearning with permaculture - Exploring knowledges of 

innovation for strong sustainability. I K. J. Bonnedahl, & P. Heikkurinem, (red) Strongly 

Sustainable Societies - Organising Human Activities on a Hot and Full Earth (s. 249–267). 

Routledge. 

Wurzinger, S. (2006). Environmental concerns of Swedish ecotourists: An environmental-

psychological perspective. I S. Gössling., & J. Hultman (Red) Ecotourism in Scandinavia: 

Lessons in theory and practice. (s. 124–133). CABI. 

Ørnes. R., Johnsen. H. R., Olsen. L. J., Rømer Hansen. P., Folsland Olsen. K., Røthe 

Johannesen. E., Løkås Veigård. H., Johannessen. F., Roland. A. O., Jungersted. S., Antonsen. 

K., Staal. B. (2020). Jakten på Lofoten. SALT. https://salt.nu/assets/projects/1-Vi-Er-

Lofoten-Magasin.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://salt.nu/assets/projects/1-Vi-Er-Lofoten-Magasin.pdf
https://salt.nu/assets/projects/1-Vi-Er-Lofoten-Magasin.pdf
https://salt.nu/assets/projects/1-Vi-Er-Lofoten-Magasin.pdf


 

56 

 

11.0 Bilgor 

Bilaga A: Intervjuguide 

 

Intervjuguide: Turism i Höga Kusten 

 

Är det okej att spela in och att jag använder materialet i min studie för att hänvisa till 

hur [xxx] ställer sig i frågan? 

  

Är det okej att jag refererar till vårt samtal och att citat kan komma att användas i 

studien? 

  

Vill du hellre förbli anonym? Då kommer även din organisation anonymiseras, 

men viss beskrivande fakta kommer anges, men inget som enbart kan härledas till 

[xxx]:s verksamhet. 

  

1. Kan du börja med att kort beskriva [xxx]s uppgift/verksamhet? Speciellt 

i Höga Kusten,  

 

2. samt din specifika roll. 

 

3. Höga Kusten har de senaste åren fått mycket uppmärksamhet och har snabbt 

blivit en av de destinationer som ökat mest i antal besökare per år i Sverige 

för naturupplevelser. Hur ser ni på [xxx] generellt på den här 

utvecklingen? 

  

4. Det är många olika aktörer som värnar om Höga Kusten på olika sätt. 

Samhällets utveckling, naturens konservation och beskydd, utveckling av 

destination för turism m.m är några värden som präglar olika ståndpunkter. 

Vad ser du och [xxx] som de främsta värdena eller aspekterna att ta 

tillvara på för att bevara eller utveckla Höga Kusten? 

  

a. Hur upplever du att dessa värden uppfylls idag? 

  

b. Vem eller vilka bör ha ansvaret för att verkställa eller upprätthålla 

sådana värden?  

  

5. När det kommer till ekoturism, alltså ofta naturturism som värnar om ekologin 

och samhällen vid destinationen, samt medför goda erfarenheter eller 

konsekvenser, både för besökarna och värdarna, hur upplever du/ni att 

utförande av ekoturism är i Höga Kusten med tanke på hur 

besöksnäring, föreningar, kommuner, region och län arbetar idag? 
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a. Finns potential till förbättring? I så fall vad? 

  

6. Som vi tidigare varit inne på så finns många aktörer med olika viljor om hur 

Höga Kusten ska förvaltas och utvecklas, upplever du att vissa intressen, 

strategier eller aktiviteter just nu förhindrar att [xxx]s verksamhet, mål 

och planer kan genomföras, med särskild hänsyn till ekoturism men 

även generellt? 

  

a. Vart hade du/ni velat se ett större fokus och varför? 

  

7. Vad kan annars ses som styrkorna bland dessa intressen, strategier 

eller aktiviteter från andra aktörer som er verksamhet faktiskt kan dra 

nytta av? 

  

8. Hur ser framtiden ut för [xxx] som del av utvecklingen eller bevarandet 

av Höga Kusten? 

  

9. Något du vill tillägga? 

 

 

Bilaga B: Figurer 

Figur 1 

 

Västernorrland, kommunerna, och världsarvet Höga Kusten 

 

 


