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Innehåll: 

I denna studie undersöks den roll som strukturfonderna spelar när det gäller stöd till 
turisminsatser i kustregioner. I allmänhet är strukturfonderna, och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, en viktig finansieringskälla på EU-nivå för små och 
medelstora företag inom turism och turismrelaterad verksamhet. Även om turismen inte är en 
högt prioriterad fråga, och endast en liten andel av strukturfondernas medel används till 
turismen, är den kvalitativa inverkan på den regionala utvecklingen inte obetydlig, särskilt i 
de kustregioner som till stor del är beroende av turismsektorn. 
 
Resultatet av studien visar att inverkan i stor utsträckning står i samband med 
institutionsuppbyggnad, särskilt i de nya medlemsstaterna, såsom spridning av 
samverkansmetoder vid utarbetandet av insatser inom turismsektorn. En annan viktig 
inverkan är ökad medvetenhet om behovet av att integrera politiken för kustområdena. Detta 
är viktigt, särskilt med hänsyn till miljöhållbarheten för turismprojekten. Alla politiskt 
ansvariga är väl införstådda med att den hållbara utvecklingen av en snabbväxande sektor 
såsom turismen (särskilt massturismen) i kustregionerna är den största utmaningen för 
framtiden. 
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Sammanfattning och kommentarer  
 
Bakgrund 
Inom turismsektorn är det utan tvekan kustturismen som är av störst betydelse när det gäller 
turistströmmar och inkomstbildning. Turister föredrar att åka till kustområden och 
Medelhavsregionen är världens främsta turistmål. Världsturismorganisationen uppskattar att 
Medelhavsregionen står för en tredjedel av de globala turismintäkterna. 
 
Ekonomierna i de flesta medlemsstater med en betydande kustlinje är i hög grad beroende av 
inkomst från havsrelaterad verksamhet, såsom turism, fiske, transporter, osv. Användningen av 
havet för sådana olika ändamål leder dock till ökat tryck, särskilt i följande avseenden: 
 

• Konkurrens om utrymme leder till konflikter mellan olika typer av verksamheter (fiske, 
tjänster, jordbruk). 

• Det naturliga ekosystemet i kustområdena försämras, särskilt på grund av 
klimatförändringen. 

• Befolkning och sysselsättning varierar mycket mellan årstiderna. 
 
I takt med att turistströmmarna till kustområdena ökar, särskilt i form av massturism, tilltar oron 
över att den regionala utvecklingen ska påverkas negativt ur miljömässig, ekonomisk och social 
synvinkel. Strukturfonderna kan bidra till hållbara utvecklingsprinciper vid utformningen och 
genomförandet av insatser inom kustturismen. 

 
Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en heltäckande kvalitativ analys av den inverkan 
strukturfondsutgifterna har på turismprojekt i kustregionerna för att ge rekommendationer och relevant 
politisk rådgivning till beslutsfattare. Metoden omfattar fem huvudpunkter där strukturfonderna kan spela 
en avgörande roll för genomförandet av framgångsrika regionala utvecklingsinsatser, nämligen att  

• utveckla partnerskap, 
• ge en finansiell hävstång, 
• ge ny livskraft åt den lokala ekonomin, 
• minska säsongseffekterna, 
• främja miljöhållbarheten. 
 

Den metod som använts omfattar följande tvådelade tillvägagångssätt: 
• Att mot bakgrund av bearbetade sekundära uppgifter som hämtats från den omfattande 

litteraturen om turismen, kustregionerna och strukturfonderna ge en allmän översikt över 
kustturismen och finansieringsmöjligheterna. 

• Att analysera primära uppgifter som samlats in under fältarbete och fallstudier. 
Sex kustområden har valts ut med hänsyn till följande obligatoriska kriterier: 
− Alla sex makroområden ska vara representerade. 
− Studien ska omfatta minst en öregion. 
− Studien ska omfatta minst en gränsregion. 
− Det ska göras en skälig avvägning mellan konvergensregioner å ena sidan och 

konkurrenskrafts- och sysselsättningsregioner å andra sidan. 
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Bevis för strukturfondernas inverkan på kustturismen. 
 
En viktig finansieringskälla 
Turismen faller i första hand inom den regionala och nationella behörigheten och det finns inte 
någon politik eller några finansiella instrument på EU-nivå som särskilt riktar sig till turismen. 
Inom den allmänna EU-politiken görs dock turisminsatser som kan ha en betydande inverkan på 
sektorn. 
 
Större delen av det ekonomiska stödet för turism kommer från struktur- och 
sammanhållningsfonderna. Under den senaste programperioden betalades det ut stöd till ett stort 
antal turisminsatser från dessa fonder. Stödet varierade på grund av sektorns övergripande 
karaktär. De flesta viktiga turistmål utmed Europas kuster fick stöd genom regionala operativa 
program och nationella sektorspecifika operativa program. Insatserna omfattade 
turisminfrastruktur i liten skala, bidragssystem till små och medelstora turismföretag, 
upprustning av stränder, stadsförnyelse och stöd till kultur- och konstarv. 
 
Störst inverkan när det gäller institutionsuppbyggnad 
Strukturfondernas totala inverkan på den regionala utvecklingen varierar. Kvalitativt sett har den 
varit positiv, särskilt när det gäller institutionsuppbyggnad och ökad planeringsförmåga. Detta 
gäller särskilt de nya medlemsstaterna som inte var lika vana vid ett deltagande- och ett 
nedifrån-och-upp-perspektiv i den offentliga planeringen. Strukturfondernas kvantitativa 
inverkan på kustturismen är inte lika lätt att fastställa på grund av främst följande skäl: 

• När det gäller strukturfondsinsatser prioriteras inte turismen, och denna sektor tilldelas 
därför endast en liten andel finansiella medel. 

• Det är ytterst ovanligt att de politiska prioriteringarna i regionala utvecklingsprogram 
endast avser kustturismen, dessa gäller i stället hela turistutbudet i regionen. 

• Turismen utgör sällan en självständig prioritering eftersom den ofta omfattas av bredare 
strategier för främjande av konkurrenskraft, spridning av produktionsverksamhet på 
områden på tillbakagång, osv. 

 
Det görs fortfarande fler materiella och infrastrukturella investeringar som syftar till att öka 
tillgången på boende och förbättra tillgängligheten i området än immateriella insatser när det 
gäller tjänsteutbud, regional marknadsföring eller diversifiering av turistutbudet i allmänhet. 
Under den nya programperioden verkar man dock inom den regionala turismpolitiken närma sig 
en mer kvalitativ och integrerad metod för att minska trycket på kusterna och erbjuda ett större 
utbud av aktiviteter och underhållning.  
 
Även om tillgänglighets- och miljöskyddspolitiken inte särskilt riktar sig till turismen kan den 
indirekt men avsevärt bidra till dess utveckling. 
 
Främjande av partnerskap inom en förvaltning som bedrivs på flera nivåer 
Förvaltningen inom turismsektorn bedrivs på flera nivåer och omfattar flera sektorer. Om man 
inte antar ett integrerat arbetssätt när det gäller utformning och planering finns det risk för att 
motstridiga åtgärder vidtas. Detta blir särskilt tydligt när det gäller miljön: naturtillgångarna i en 
region anses ibland fortfarande utgöra ett hinder mot en politik för kommersiellt utnyttjande av 
området i stället för en grundläggande tillgång som ska bevaras för att öka en plats 
attraktionsvärde. 
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Resultatet från fallstudierna visar att strukturfonderna haft en mycket positiv och relevant 
inverkan på utvecklingen av partnerskapsprincipen under utformningen av den regionala 
utvecklingspolitiken. Detta trots att nedifrån-och-upp-perspektivet och principen om partnerskap 
inte är lika inarbetade i de nya som i de gamla medlemsstaterna.  
 
Aktörernas medverkan är mer påtaglig under utformningen och planeringen än senare under 
genomförandet. Detta förstärker vanligtvis det kortsiktiga tänkandet i planeringen och bidrar inte 
till dialog och ett tydligt utbyte av politiska visioner. Om aktörerna har en mer aktiv och 
betydande roll genom hela den politiska processen når man större framgång.  
 
När det gäller olika typer av aktörer spelar lokala offentliga myndigheter i kustområdena 
vanligtvis den mest aktiva rollen i partnerskapen inom kustturismen. I regel deltar regionala och 
lokala offentliga myndigheter, den privata sektorn och miljöföreningar i partnerskapen. Ett mer 
innovativt förhållningssätt till kustturismen skulle även ställa krav på medverkan från 
miljöorgan, representanter för de produktionssektorer som bedriver havsrelaterad verksamhet, 
sakkunniga och aktörer i kultursektorerna samt forskare med inriktning på marin verksamhet. 
 
Fortsatt svag hävstångseffekt när det gäller privata medel 
Nationella bidrag täcker i genomsnitt den största delen av de totala projektkostnaderna i 
mål 2-områden. I mål 1-områden däremot står EU-fonderna för en stor del av samfinansieringen 
av turismprojekten, dock endast när det gäller infrastrukturprojekt som vanligtvis faller inom 
transport- och miljöinsatser eller inom åtgärder för att återställa och höja värdet på konst- och 
kulturarvet.  
 
Den privata sektorn deltar fortfarande inte i någon större omfattning: att samla in medel från den 
privata sektorn till turismprojekt har varit svårt på de flesta platser. 
  
Den privata sektorns inställning till offentliga medel är i regel att det är något man ansöker om 
för att täcka privata investeringsbehov. Andra aktörer bidrar endast till att främja ett specifikt 
mål i utformningen av insatserna. Ett gemensamt försök att höja attraktionsvärdet för en region 
skulle dock kunna leda till en mer samlad ram för insatserna. 
 
Resultatet från fallstudierna visade att när det gäller direktstöd till företag var det 
tillverkningssektorn som gynnades under urvalsförfarandet för samfinansiering av 
investeringsprojekt, ibland på bekostnad av tjänstesektorerna. Dessutom har deltagandet av 
privata företag varit lågt i de nya medlemsstaterna, bland annat på grund av att det är så få 
turismföretag som ingår i sammanslutningar. 
 
Enligt ett mer strategiskt förhållningssätt skulle företagare och den privata sektorn uppmuntras 
att investera i stället för att bara ta emot offentligt stöd. En central utmaning i ett offentlig-privat 
partnerskap är att hitta hållbara och effektiva sätt att stimulera privata investerare. 
 
Ny livskraft åt den lokala ekonomin 
Det är för tidigt att diskutera strukturfondernas inverkan på den regionala tillväxten i 
kustområdena under perioden 2000–2006. I allmänhet beror inverkan på tillväxten på de 
särskilda förhållanden som råder i den region som undersöks. När kustturismen och den 
regionala turismen sammanfaller har strukturfonderna en mycket stor ekonomisk inverkan. Det 
är vida känt att en ökning av den disponibla inkomsten är en viktig orsak till ökad efterfrågan på 
kustturism. Strukturfondernas positiva inverkan kan därför ha en indirekt positiv inverkan på 
kustturismen genom efterfrågesidan istället för tillgångssidan. God planering och förvaltning 
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påverkar också strukturfondernas inverkan på tillväxten: den regionala tillväxten ökar i takt med 
att strukturfonderna införlivas i en regions administrativa kapacitet. 
 
Resultatet från fallstudierna visar även att insatser inom kustturismen får en positiv effekt på 
sysselsättningsdynamiken när det gäller att skapa arbetstillfällen i sektorn. I landsbygds- eller 
industriregioner inåt landet som är på tillbakagång kan kustturismen locka arbetstagare från 
sektorer på tillbakagång. En viktig fråga är dock vilken typ av nya arbetstillfällen som turismen 
skapar i kustregionerna. Turismutvecklingen kännetecknas av en hög grad av säsongsbetonade 
deltidsanställningar och generellt flexibla arbetsvillkor. Det är oftast ungdomar och mindre 
erfarna arbetstagare som gynnas av arbetstillfällena inom turismen (såsom servitörer, kockar, 
bartendrar, försäljare och idrottsinstruktörer). Strukturfonderna används därför även till att 
förbättra anställningsvillkoren i turismsektorn eftersom lokala beslutsfattare är mycket oroade 
över just denna fråga. 
 
Diversifiering för att minska säsongseffekterna 
Den viktigaste utmaningen inom kustpolitiken är att främja alternativa former av turism och 
diversifiera turistutbudet. Diversifiering kan bidra till att höja attraktionsvärdet för resmål utmed 
kusten och göra det möjligt för dem att erbjuda mer än bara sol, bad och strand. Alternativa 
former av turism kan ge åtskilliga fördelar genom att förlänga säsongen, bland annat 

• nya inkomstkällor, ökad tillväxt och sysselsättning. 
• en minskning av de miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna och 

påfrestningarna som orsakas av att turismen koncentreras till några få månader per år. 
• skapande av ny verksamhet för att bevara och utveckla områdets kulturarv. 

 
Följande intressanta idéer har utarbetats under tillämpningen av strukturfonderna: 

• En innovativ strategi skulle främja ett integrerat turistutbud och förena kustlinjen med 
inlandet och olika områden. 

• Det historiska arvet och kulturturismen är ett sätt att differentiera turistutbudet i 
kuststäder som historiskt sett har haft industriell betydelse och stöpa om ett områdes 
identitet och särprägel genom att förvandla kustorter till badorter med kulturarv. 

• Alternativa former av turism (t.ex. ”affärsturism”, med mässor och konferenser som har 
ett annat kundunderlag) har främjats.  

• I regioner vars huvudsakliga verksamhet traditionellt sett bygger på sol, bad och strand 
har man vidtagit åtgärder för att göra turistutbudet mer sofistikerat med ett stort urval av 
fritidsaktiviteter med mervärde, såsom sport, hälsa och spa, golf, segling, turism för äldre 
människor, temaparker, sammanträden, konferenser, osv. 

 
Hållbar utveckling är en viktig politisk prioritering 
Strukturfonderna har på ett positivt sätt bidragit till att öka miljömedvetandet och sprida målen 
om hållbar utveckling inom den regionala planeringen genom att göra frågan om hållbar 
utveckling till en allmän övergripande prioritering. 
 
Naturområden som öar och kustområden är de resmål som drabbas hårdast av miljöförändringar 
på grund av klimatet, vilket kan leda till att turistutbudet och turistaktiviteterna förändras. 
 
Som en lösning på problemet föreslår Världsturismorganisationen en avvägning mellan 
principerna om minskning (dvs. insatser för att minska de faktorer som bidrar till 
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klimatförändringen och därmed lindra dess effekter) och anpassning (dvs. vidta nödvändiga 
åtgärder för att klara följderna av klimatförändringen). 
 
Slutsatser 
Genomgången av litteraturen och analysen av fallstudierna har gett följande resultat: 

• Under den senaste programperioden betalade Europeiska regionala utvecklingsfonden 
ut omfattande stöd för insatser inom kustturismen inom ramen för de regionala 
operativa programmen. 

• Minskade säsongseffekter, hållbar utveckling och produktdiversifiering är framtida 
utmaningar inom kustturismen.  

• Strukturfonderna har störst inverkan på kustturismen när det gäller institutions- och 
kapacitetsuppbyggnad. 

• I de gamla medlemsstaterna verkar principen om partnerskap vara etablerad vid 
utformning av såväl program som projekt, men för de nya medlemsstaterna återstår 
det att få fler aktörer att delta. 

• Inom ramen för de sammanhållningspolitiska insatserna gavs möjligheten att ta upp 
behovet av en integrerad kustförvaltning och kustplanering, särskilt när det gäller 
miljöskydd (erosion och biologisk mångfald i kustområden). 

• Den största delen av samfinansieringen av strukturfondsinsatserna kommer från 
nationella eller regionala medel eftersom det i de flesta regioner (särskilt 
landsbygdsområden) är svårt att locka privata investerare. 

• Det är på mindre öar och i de yttersta randområdena som strukturfonderna har störst 
inverkan när det gäller att ge ny livskraft åt de lokala ekonomierna. 

• Differentieringen av tjänsteutbudet är den viktigaste strategin som antagits för att 
minska turismens säsongseffekter. 

• Naturtillgångarna i ett område anses inte längre utgöra ett hinder utan i stället ge ett 
mervärde till turistutbudet. 
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Rekommendationer 
 
Europeiska kommissionen 
Under den nya programperioden bör EU-politiken ha följande syfte: 

• De insatser inom kustturismen som samfinansieras genom strukturfonderna bör sättas i 
ett större sammanhang, särskilt havspolitiken, strategin för en integrerad förvaltning av 
kustområden, det transeuropeiska transportnätet och Natura 2000 inom miljöpolitiken. 

• Det bör utarbetas ett integrerat arbetssätt när det gäller den omfattande förvaltningen av 
insatser som faller inom olika politikområden men riktar sig till kustområden. 

• Utvärdering och övervakning bör främjas för att tillämpningen av principen om hållbar 
utveckling ska kunna kontrolleras i samband med insatser inom kustturismen.  

 
Medlemsstater och kustregioner 
Beslutsfattare på nationell och regional nivå bör: 

• eftersträva en övergång från materiella infrastrukturinvesteringar för uppbyggnad av 
platser till diversifiering av produkter och tjänster för utformning av platser. Detta kan 
man uppnå genom att 
– komplettera det traditionella konceptet sol, bad och strand med havsrelaterade 

fritidsaktiviteter (t.ex. fiske eller dykning), 
– införa tematurer och temavandringar som syftar till att upptäcka det regionala 

kulturarvet inåt landet (t.ex. gastronomi), 
– göra om städer och bebyggelser som historiskt sett har haft industriell betydelse till 

turistmål genom att främja deras arkitektoniska och kulturella särprägel. 
– överväga att specialisera sig på vissa typer av tjänster och boenden för att locka 

affärsresenärer, 

• investera i projekts synlighet, utformning och genomförande för att få den privata sektorn 
att bli långsiktiga investerare i stället för mottagare av offentliga medel (offentlig-privata 
partnerskap),  

• anta ett globalt förhållningssätt gentemot turismmarknaden för att möta den ökande 
konkurrensen från billiga resmål utanför Europa,  

• integrera utvecklingen av turisminfrastruktur och turistanläggningar med 
miljöskyddsåtgärder, 

• utforma utbildningsprogram för att skapa en grupp kvalificerade arbetstagare som kan 
möta behoven i en alltmer komplicerad och mångsidig turismsektor.  
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