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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att med fokus riktat mot sex turistdestinationer beskriva dels 

fjällturismens utveckling efter 1970 i Dalarna och Jämtland och de förutsättningar som krävs 

för en fortsatt tillväxt, dels de implikationer som frågan om tillgänglighet medför för turist-

näringen i dessa områden, berörda myndigheter och verk. Frågan om tillgänglighet avser tran-

sportsystemet och dess transportslag, främst vägnätet och bilismen. Studien baseras på littera-

turstudier och underlagsmaterial från turistnäringens företrädare i Dalarna och Jämtland, som 

presenterats i samband med Trafikverkets åtgärdsplanering och fastställandet av länens tran-

sportplaner 2010-2021.  

De destinationer som ingår i studien är Sälen, Idre/Grövelsjön, Funäsdalen, Vemdalen/-

Klövsjö, Lofsdalen och Åre. Utvecklingsförloppet för samtliga destinationer indikerar att 

massturism är en nödvändig förutsättning för att turismen som näring ska kunna upprätthålla 

sin samhällsbärande roll. Turismens expansion medförde att näringen under 1980-talet blev 

en basnäring i dessa områden. Förloppet visar även att infrastrukturella investeringar och 

andra ”Big Projects” har spelat en viktig roll för utvecklingen, liksom omvärldsförändringar, 

entreprenöriella insatser och samverkan mellan privata och offentliga intressen på lokal, 

regional och nationell nivå. Utvecklingen visar också att expansionen till stor del förklaras av 

förändrade preferenser bland allmänheten, så till vida att alpin skidåkning blev en turistisk 

volymprodukt och primär besöksanledning. Det innebar dramatiska förändringar och förutom 

att näringen expanderade mycket snabbt kom vintern att ersätta sommaren som högsäsong. 

Även fjällturismens geografiska tyngdpunkt förflyttas med volymprodukten alpin skidåkning, 

från de traditionella högalpina områdena i norr till de mer låglänta, lättillgängliga och närmare 

marknaden belägna Dalafjällen i söder. 

Destinationerna har mer eller mindre framgångsrikt anpassat sin verksamhet till flera av de 

trender som gjort sig gällande under 2000-talet, t.ex. till det ökade intresse för produkter och 

rekreationsmiljöer som erbjuder spänning, äventyr och service. Turistnäringens företrädare 

bedömer att fjällturismens tillväxt kommer att fortsätta i snabb takt också under kommande 

decennium. Deras optimism framstår i vissa avseenden som berättigad och stöda av samhälls-

ekonomins omvandling mot en allt större service- och tjänstesektor, näringens expansion och 

tillgänglig turistrelaterad statistik. Ekonomiska utvecklingsförlopp omfattar dock, som fjäll-

turismens tidigare utvecklingsförlopp visar, även stagnations- och nedgångsperioder. Att 

allmänheten i goda tider är beredda att lägga en stor del av sin ökade välfärd på rekreation och 

turism framgår av historien, liksom att de är beredda att dra ned på denna konsumtion om 

tillväxten uteblir och det institutionella regelverket ändras.  
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I frånvaro av externa chocker framstår en fortsatt turistisk expansion som det mest sannolika 

scenariot fram till 2020.  Styrkeförhållandet mellan destinationerna under vintersäsongen 

kommer sannolikt också att bestå, d v s att Sälen och Åres dominans fortsätter, Idre, Funäs-

dalen och Vemdalen försvarar sina ställningar som medelstora destinationer och att Lofsdalen 

behåller sin ställning som en av fjällkedjans mindre volymdestinationer. Drabbas fjällområdet 

av gröna vintrar kan Idrefjällen och Funäsdalsfjällen komma att gynnas, eftersom de är 

belägna inom en kallare klimatzon. Utvecklingsförloppet avseende sommarturismen framstår 

dock mer osäkert. Intresset för att utveckla barmarksturismen har vuxit sig allt starkare på 

samtliga destinationer, inklusive tidigare utpräglade och resursstarka vintersportdestinationer 

som Sälen och Åre.  

En god extern tillgänglighet kan hävdas vara en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning 

för en fortsatt turistisk expansion i fjällområdet, liksom för att turismens ställning som sam-

hällsbärande näring ska kunna upprätthållas. Det gäller tillgång till såväl den virtuella värl-

dens IT-nätverk, som de mer traditionella transportsystemen och transportslagen (bil, buss, 

tåg och flyg). Mot bakgrund av de regionala turistorganisationernas synpunkter avseende den 

externa tillgängligheten och dess betydelse framträder följande strategiska frågor och/eller 

områden som viktiga att beakta: 

• Flygets betydelse som transportmedel för resenärer till fjällområdet i Dalarna och Jämtland 

är idag 2010 marginell, med undantag för Åre. Dess roll bedöms dock öka i framtiden i 

takt med att en fortsatt snabb expansion kräver tillgång till nya marknader.  

 

• Att nå framgång på den svenska hemmamarknaden är idag 2010 helt avgörande för 

samtliga destinationer, vilkas marknader till stor del är relaterade till kortaste avstånd 

och/eller existerande väg- och järnvägsnät. För att stärka eller bevara sin ställning på dessa 

marknader kommer sannolikt mer klimatsmarta transportlösningar att krävas i framtiden.  

 

• Att besökare till fjällområdet reser med minimal packning är idag 2010 ett undantag som 

bekräftar regel att välja bilen av praktiska skäl och bekvämlighet. Bilismen och vägnätet 

står därmed i fokus och utgör det mest strategiskt viktiga transportslaget för fjällvärldens 

volymturism.  

 
Om turismen under planperioden expanderar i enlighet med turistorganisationernas bedöm-

ning framstår det troligt att tillgängligheten till fjälldestinationerna kommer att försämras 

under högsäsongsveckorna och att status quo, i bästa fall, kan upprätthållas under övriga 
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perioder. Utifrån de budgetramar och principer som styr arbetet med länstransportplanerna 

kan frågan ställas om det är försvarbart att anpassa vägnätet till en tio gånger högre trafik-

intensitet än normalt under högsäsongens trafiktoppar, d v s är det samhällsekonomiskt 

effektivt och förenligt med klimatsmarta transportlösningar? Svaret på frågan är sannolikt nej 

så länge bilparken domineras av fordon som drivs med fossila drivmedel och trafikintensi-

tetens variationer över året är så stora som idag 2010.  

Arbetet med länstrafikplanerna har kännetecknats av hårda prioriteringar och avvägningar 

mellan olika intressen. Trafikintensiteten framstår som en viktig prioriteringsgrund, vilket 

reser frågan hur det kan komma att påverka olika destinationers konkurrenssituation. Till-

spetsat uttryckt, ska tillgängligheten till stora volymdestinationer prioriteras framför små? Ska 

resurserna satsas på att komma tillrätta med trafikinfarkter och trafikproppar utmed de mest 

trafikintensiva tillfartsvägarna? I förlängningen kan frågan också ställas om situationen i 

södra Dalarna bör prioriteras framför övriga projekt i länet och Jämtland.  

Tillgänglighet kan vara både en katalysator för förändring eller verka som en förstärkande 

faktor. Oavsett vilket påverkar tillgängligheten 1) besökarnas preferenser och företagens 

kostnader, 2) destinationers förmåga att anpassa sig till och aktivt agera på förändringar i 

omvärlden och 3) deras konkurrenskraft. Ur ett turistiskt perspektiv bör frågan om konkur-

rensneutralitet betraktas utifrån att valet av resmål påverkas och begränsas av olika materiella 

restriktioner (kapacitets-, kopplings- och styrningsrestriktioner), liksom att dessa samspelar 

med turisternas subjektiva upplevelse av dessa restriktioner. Insikten om att det både kan 

främja och motverka valet av ett visst resmål gör att frågan om tillgången till väl fungerande 

och konkurrenskraftiga transportlösningar är mycket viktiga för fjälldestinationerna. Även 

insikten om att vissa typer av resor sker mer frekvent än andra och att frekvensen är beroende 

av både avstånd och tid understryker tillgänglighetens betydelse, eftersom destinationerna till 

stor del konkurrerar med varandra inom samma geografiska avståndskontext och på en mark-

nad där ”kundernas” grundläggande primära behov av en viss typ av upplevelse också den till 

stor del är desamma.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Föreliggande studie är ett uppdrag utfört av turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniver-

sitetet. Studien sker på uppdrag av Trafikverket. Region Mitt som har påbörjat arbetet med en 

handlingsplan för fjällvärlden. Inom ramen för detta arbete har Etour utarbetat ett kunskaps-

underlag som dels beskriver turismen i fjällområdet idag, dels belyser hur utvecklingen kan 

komma att gestalta sig under åren framöver. Studien fokuserar på några av de ledande fjäll-

destinationerna i Dalarna och Jämtland; Sälen, Idre/Grövelsjön, Funäsdalen, Vemdalen/-

Klövsjö, Lofsdalen och Åre.  

Rapporten ser frågan om tillgänglighet utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär att alterna-

tiva kommunikationer såsom tåg och flyg beaktas, men fokus ligger på tillgängligheten med 

personbil, som idag är och för överskådlig framtid kan förväntas vara det vanligaste transport-

sättet för besökare i de aktuella fjällområdena. Arbetets inriktning baserar sig på en dialog 

mellan Trafikverket Region Mitt och Etour. Uppdraget har genomförts under sommaren 2010 

och slutrapporteras den 15 september samma år. 

 

1.2 Syfte, avgränsningar och utgångspunkter 
Syftet med föreliggande studie är att med fokus riktat mot sex turistdestinationer beskriva dels 

fjällturismens utveckling efter 1970 i Dalarna och Jämtland och de förutsättningar som krävs 

för en fortsatt tillväxt, dels de implikationer som frågan om tillgänglighet medför för turist-

näringen i dessa områden samt berörda myndigheter och verk.  

Frågan om tillgänglighet avgränsas till transportsystemet och dess transportslag, och då främst 

till att gälla vägnätet och bilismen. De utgångspunkter som är vägledande för studien är 

följande:  

• Volymturism är en nödvändig förutsättning för att fjällturismen ska kunna upprätthålla 

en samhällsbärande roll för den lokala ekonomin i de studerade turismområdena, 

vilket kräver betydande investeringar i infrastruktur och andra faciliteter 

 

• Destinationerna behöver diversifiera och förnya sina produkter för att upprätthålla sin 

konkurrenskraft på kort sikt och lång sikt (utvecklingskraft). Det kräver resursstarka 

aktörer, lönsamma företag och en samverkan mellan privata och offentliga intressenter 

inom turismens område på lokal, regional och nationell nivå. 
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• För vissa grupper turister utgör resan i sig själva upplevelsen och målet, t.ex. för 

bilturistande ”scenic routes” resenärer. För andra grupper turister är resan framför allt 

ett medel för att nå ett mål, d v s en viss upplevelse på en bestämd plats som alpin 

skidåkning eller ett musikevenemang. Säsongsproblematiken i fjällområdet mani-

festeras bl.a. i att resan i sig är generellt är viktigare för sommargästerna än för vinter-

gästerna och att förstnämnda grupper är mer rörliga, d v s att de ställer andra krav på 

kommunikationsstrukturen inom och mellan destinationerna. 

 
• Valet av resrutt eller resmål påverkas av turistens subjektiva upplevelse av olika 

restriktioner i tid och rum, vilka både kan underlätta eller försvåra ett sådant val. Med 

andra ord kan dessa restriktioner både främja och motverka tillgängligheten till 

destinationer och därmed påverka deras konkurrenskraft.  

1.3 Källor, metod och disposition 

Källor  
Studiens baseras i huvudsak på en bearbetning av offentlig statistik avseende sysselsättning, 

näringsstruktur och befolkningstal,1 liksom på hushållens konsumtion efter ändamål. Upp-

gifter om trafikflöden och trafikintensitet har erhållits från Trafikverket Mitt. Utifrån SCB:s 

statistiska material har fyra grupper av yrkesverksamma identifierats, vilka befinner sig på en 

skala från renodlad turistisk verksamhet (benämnd turistisk kärnverksamhet) via allmänt 

samhällsbärande verksamhet (benämnd suprastruktur) till gruppen övriga. Mellan de två 

förstnämnda grupperna återfinns gruppen delvis turistisk verksamhet som betjänar såväl det 

turistiska företag och besökare och övriga företag och allmänhet. De turistiska 

kärnverksamheterna består av kommersiella boendeanläggningar, restauranger och andra 

matställen, transporter, aktivitetsföretag och andra typiska turistverksamheter.  Delvis 

turistisk- och mellanliggande/intermediär verksamhet omfattar övriga serviceföretag och 

företagsrelaterade tjänster, medan suprastrukturen speglar företrädesvis offentlig 

stödstruktur.2 Andra kvantitativa inslag som studien baseras på är SCB:s gästnattsstatistik 

över antalet kommersiella gästnätter, Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO) 

statistik över skiddagar och statistik hämtad från Resurs AB:s turistekonomiska modell 

(TEM) för de studerade områdena bl.a. uppgifter om gästnätter och turistisk konsumtion. 

                                                 
1 Det statistiska underlaget för studien har tagits fram i samarbete med SCB och baseras i huvudsak på data från 
Folk- och Bostadsräkningarna och det regionala arbetsmarknadsregistret (RAMS). 
2 I framställningen redovisas näringsstrukturen alltså i fyra grupper; 1) turistisk kärnverksamhet, 2) delvis 
turistisk verksamhet, 3) suprastruktur och 4) övriga, t ex areella näringar och tillverkningsindustri.  
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Förutom det statistiska källmaterialet baseras rapporten på litteraturstudier och 

underlagsmaterial, som samlats in från företrädare för de destinationer som ingår i studien och 

från de regionala turistorganisationerna i Dalarna och Jämtland/Härjedalen.  

Metodologiska överväganden 
De kvantitativa parametrarna som valts kan sägas utgöra indikatorer som visar på föränd-

ringar i de studerade turistdestinationernas samhällsbärande strukturer, exempelvis närings-

strukturens grad av diversifiering och dess specialisering mot turistisk verksamhet och deras 

tillväxt- och utvecklingsförlopp efter 1970. Dessa indikatorer utgör den ”objektiva verklig-

heten” till vilken kvalitativa tolkningar av mer subjektiva karaktär görs utifrån litteraturstudier 

och underlagsmaterial, inkluderande teoretiska begrepp och modeller. Genom att relatera 

kvantitativa och kvalitativa data och tolkningar över turistdestinationernas utvecklingsförlopp 

till Ritchie & Crouchs (2005) destinationsmodell3 speglas tillgång till väl fungerande tran-

sportlösningar och frågan om tillgänglighet som en av de nödvändiga men inte tillräckliga 

förutsättningar för framväxten av konkurrenskraftiga och hållbar destinationer. Den diskus-

sionen som förs om betydelsen av en god tillgänglighet till en destination baseras på Torsten 

Hägerstrands tidsgeografiska betraktelsesätt om förflyttning i tid och rum. 

Att på ett så ”sanningsenligt” sätt som möjligt spegla destinationernas utvecklingsförlopp har 

varit förenat med överväganden för att tillgodose kraven på reliabilitet och validitet. Ett led i 

detta är att litteraturen som använts utgörs av vetenskapliga rapporter och artiklar samt väl-

renumerad akademisk litteratur. Frånvaron av slumpmässiga mätfel (reliabiliteten) har dock 

ringa bäring på kvalitativa utsagor och tolkningar, eftersom dessa kännetecknas av en ”inne-

boende” subjektivitet. Författarens erfarenhet och kännedom fjällturismens villkor och 

näringens kommersiella förutsättningar i området och ambitionen att ställa olika källor mot 

varandra utgör också ett led i beaktandet av kraven på reliabilitet och validitet. Reliabiliteten 

för kvantitativa data som sysselsättningsstatistiken uppvisar dock en svaghet då den baseras 

på mätningar i november månad, vilket innebär att en del av de personer som är säsongs-

anställda inte omfattas av statistiken. Denna svaghet avser dock samtliga studerade destina-

tioner och är så till vida ”konkurrensneutral”.  De verksamheter som ingår i statistiken ”bär” 

vidare upp destinationernas näringsliv och de säsongsarbetare som har sin huvudsakliga 

inkomst från dessa företag ingår i statistiken. Sammantaget är bedömningen att nackdelarna 

med att SCB:s registrering sker i november inte förhindrar att slutsatser kan dras om 

verksamheterna expanderar, stagnerar eller krymper.  

                                                 
3 Se bilaga 1. 
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Tillvägagångssätt och disposition  
Arbetet med denna rapport inleddes genom en kontakt mellan Trafikverket Mitt och Etour 

under våren 2010. Därefter kontaktades företrädarna for de destinationer som ingår i studien 

och därefter de regionala turistorganisationerna. Frågan ställdes om det fanns något under-

lagsmaterial som speglade deras uppfattning om tillgänglighetens betydelse för turismen och 

vilka åtgärder de uppfattar som nödvändiga för att förbättra denna, samt om de var villiga att 

låta materialet utgöra en källa till rapporten.4 Samtliga företrädare för turistnäringen var 

positiva inställda till detta. Sedan kontaktades Trafikverket Mitt för att få tillgång till flödes-

data över trafikströmmarna i fjällområdet, vilket levererades i juni 2010. Därefter påbörjades 

en genomgång av relevant litteratur och det underlag som ställts till förfogande och rapporten 

färdigställdes under juni och juli 2010. 

Kapitel 2 inleds med en introduktion över fjällturismens utvecklingsförlopp under 1900-talets 

sista decennier och en översikt över rapportens teoretiska referensramar och begrepp. Därefter 

presenteras i kapitel 3 ett antal trender som mer permanent eller tillfälligt påverkar männi-

skors resemönster, inklusive klimatfrågan och hushållens konsumtionsmönster. I kapitel 4 

beskrivs i kvantitativa termer fjällturismens expansion efter 1970 på destinationsnivå och i 

kapitel 5 behandlas tillgängligheten till de i studien ingående turistdestinationerna. Det sker 

utifrån de underlagsmaterial som länsturistorganisationerna i Dalarna och Jämtland/Härje-

dalen presenterat inför beslutet om länstransportplanerna för perioden 2010-2021. Frågan om 

tillgängligheten relateras också till aspekter som framkommit i kapitel 2 och 3 samt forsk-

ningsresultat publicerade av Statens väg och trafikforskningsinstitut (VTI). Rapporten avslu-

tas med en sammanfattning och en diskussion om implikationer som frågan om tillgänglighet 

medför för turistnäringen, myndigheter och politiker.  

  

                                                 
4 Se bilaga 2. 
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2. Introduktion och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Fjällturismen – en kort tillbakablick 
Under första delen av 1980-talet övertar turismen rollen som ny basnäring i flera regionala 

ekonomier utmed den svenska fjällkedjan. Den ekonomiska utvecklingen på turistorter som 

Sälen, Idre, Funäsdalen och Åre har varit mer tillfredställande än för de kommuner orterna 

tillhör, vilket framgår av olika ekonomiska nyckeltal efter 1970 (demografi, sysselsättning 

och skattekraft). Turistnäringens snabba tillväxt skedde genom ett samspel mellan näringen 

och ett flertal institutionella politiska och ekonomiska aktörer inom ramen för en aktiv regio-

nal- och arbetsmarknadspolitik, turismpolitik och skatte- och näringspolitik. Konjunkturella 

och strukturella ekonomiska förändringar kännetecknade utvecklingsförloppet, liksom en 

ökning av hushållens disponibla inkomster och preferensförändringar på marknaden. Dessa 

förändringar avspeglades bl.a. i omfattande infrastrukturella investeringar, en fritidshusboom 

och framväxten av alpin skidåkning som turistisk volymprodukt. De större turistdestinationer 

kom att utvecklas till geografiska, ekonomiska och social enheter, som erbjöd sina besökare 

ett allt större utbud av aktiviteter, faciliteter och service i syfte att dels öka befolknings väl-

färd, dels erbjuda sina besökare en högkvalitativ upplevelse. (Bodén & Rosenberg 2004) 

Framväxten av alpin skidåkning som volymprodukt innebar att säsongsproblematiken för-

ändrade karaktär genom att vintern ersatte sommaren som högsäsong. Geografiskt och tids-

mässigt kom fjällturismens expansion att fördelas ojämnt. Tidsmässigt följde under 1990-talet 

en stagnationsperiod efter näringens snabba tillväxt under 1970- och 1980-talen. Under 2000-

talets första decennium vände utvecklingen och tillväxten tog åter fart. Vinterturismens 

expansion i Dalafjällen (Sälen och Idre) framträder över perioden som helhet som något nytt, 

liksom Åre och Sälens dominerande ställning jämfört med övriga turismområden. Två viktiga 

orsaker bakom Åres och Sälens snabba utveckling var att; 

♦ destinationerna lyckades attrahera investeringsvilligt kapital, humankapital och andra 

strategiska resurser inom ramen för en allt mer marknadsorienterad institutionell 

politisk struktur.  

 

♦ destinationernas stora och kraftfulla kommersiella aktörer bättre förmådde att 

identifiera områdets problem, mobilisera dess resurser och tillföra destinationen 

resurser som tidigare saknats, d v s resurser som lade grunden till väl integrerade 

produktionssystem för den alpina skidprodukten, som länkade samman produktens 
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utbudssida med dess efterfrågesida (marknaden) genom starka varumärken och väl 

fungerande marknadsföringskanaler. 

 

Andra förklaringsfaktorer var strukturellt betingade faktorer av historisk-, geografisk och 

ekonomisk art. Dessa underlättade för Åre och Sälen att anpassa sig till och aktivt agera på en 

föränderlig omvärld utifrån både ett producent- och ett konsumentperspektiv. Sälen gynnades 

av närheten till befolkningstäta marknader och tillgången till låglänta fjäll, som är väl anpas-

sade för volymturismens mindre avancerad skidåkning. Goda kommunikationer (järnväg, 

flyg, europaväg) och Åreskutan ”mitt i byn” framstår som viktiga fördelar för Åre. Statliga 

insatser var tidigt viktiga för båda destinationerna, t.ex. för 1970-talets Åreprojekt och fjäll-

vägens tillkomst i Sälen1960. Volymprodukten alpin skidåkning innebar generellt att de 

högalpina fjällområdenas kommersiella värde devalverades till förmån för de mer låglänta 

Dalafjällen.  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
Kommersiella turistdestinationer framgång kan, i enlighet med Ritchie & Crouchs (2005) 

destinationsmodell,5 beskrivas i termer av en god förmåga hos destinationernas aktörer att: 

Anpassa sig till och aktivt agera på sina …...  
• Komparativa fördelar (resurstillgångar) 
• Konkurrensfördelar (resursanvändning) 
• Konkurrenssituation (”Mikromiljön”) 
• Globalisering (Makromiljön) 

 
utifrån destinationens 

• Stödjande faktorer och resurser (bl.a. infrastruktur och tillgänglighet)  
• Kärnresurser och attraktioner (reseanledning) 
• Managementorganisation  
• Policy-, planerings- och utvecklingsorganisation 
• Situationsfaktorer som begränsar eller förstärker dess utvecklingsmöjligheter 

 
I ett mer långsiktigt perspektiv kan destinationers utveckling åskådliggöras genom Butler-

kurvan och dess olika utvecklingsfaser (Fig. 1). I Åres fall, som allt sedan järnvägen 1882 

knöt samman destinationen med övriga Sverige har varit en turistdestination, visar utveck-

lingen att dess historia omfattar samtliga faser (Bodén & Rosenberg 2004). Exemplet Åre 

visar att dess stagnations- och nedgångsfaser sammanfaller med en oförmåga att anpassa sig 

till och aktivt agera på förändringar i omvärlden, liksom att dess aktörer var mindre fram-

gångsrika i att 1) identifiera relevanta problem, 2) identifiera de resurser som var nödvändiga 

för att lösa dessa samt 3) mobilisera dessa resurser. (Bodén & Rosenberg 2004) 

                                                 
5 Se bilaga 1. 
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Figur 1. Destinationers utvecklingsförlopp utifrån en modifierad Butlerkurva. 
Källa: Agarwal, S. (2006, s. 215).  
 

En god infrastruktur och tillgänglighet kan utifrån Ritchie & Crouchs modell hävdas vara en 

nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för turism.  Turism kan vidare definieras som 

människors resande i tid och rum med hjälp av en kommersiell struktur i deras ”jakt” på 

upplevelser. Upplevelsen eller besöksanledningen är med andra ord turismens drivkraft och 

dess kommersiella struktur ytterligare en nödvändig förutsättning . Tid och rum symboliserar 

enligt Leiper (1990) den kontext som definieras av 1) turistens hemort (Tourist Generating 

Region), 2) den region som turisten passerar på väg till sitt resmål (Transit Route Region) och 

3) själva resmålet eller turistdestinationen (Tourist Destination Region).  Leipers modellen 

stämmer väl som referenspunkt för turister med en speciell destination som mål för sin resa, 

t.ex. alpina skidturister och skoterturister där resan tjänar som ett medel för att nå ett mål. 

Däremot stämmer den mindre väl för sommarens ”scenic routs” turister”. För dessa är resan i 

sig kopplat till olika platsbundna natur- och kulturupplevelser och ”man made attractions” 

deras mål och primära reseanledning.  

Med andra ord finns det skäl att modifiera Leipers modell och komplettera den med ett mer 

flexibelt geografiskt destinationsbegrepp, som kan ”fånga” både vintersäsongens skidturister 

och sommarsäsongens ”scenic routs” gäster (Figur 2). Ytterligare ett skäl att modifiera 

modellen är att turister utsätts för restriktioner i tid och rum som kan påverka deras val av 

besöksmål, i detta fall valet av fjälldestination i Dalarna och Jämtland. Mot denna bakgrund 

betraktas destinationerna i denna studie som skilda besöksmål (Tourist Site(s)) belägna i en 

och samma Tourists` Receiving Region (TRR). En svaghet med den förordade modellen är att 

den kan ge en allt för dynamisk bild över vinterturisternas resemönster då dessa inte är lika 

rörliga som sommarturisterna, vilket dock kan beaktas genom att läsaren bortser från (s) i 

(Site(s)). 
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Figur 2. Det turistiska systemet tillämpat på turister som besöker olika platser. 
Källa: Zillinger, M (2007, s. 7) 
 

I ett turistiskt perspektiv framträder tid och rum som en integrerad process bestående av ett 

flöde av resenärer. Den tid och de resurser som krävs för att förflytta sig mellan deras hemort 

och besöksmål (geografiska rum) skapar ett tredje rum; d v s ”Tourists’ Travel Region”. 

Turisters handlings- och resemönster påverkas och begränsas vidare av olika restriktioner; 

kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner (Gren & Hallin 

(2003). Dessa skapar tillsammans materiella omgivningsstrukturer som både kan underlätta 

och försvåra för turister att välja ett resmål. Förstnämnda restriktioner avser bl.a. biologiska 

behov och transportmedlens kapacitet medan kopplingsrestriktioner åsyftar den materiella 

struktur, organisation och de resurser som krävs för att integrera tid och rum. Dessa två typer 

av restriktioner samspelar med existerande formella och informella spelregler eller styrnings-

restriktioner (ibid.), som påverkar turisternas möjligheter att foga samman semesterprojektets 

olika delar till en helhet (transporter, äta, bo, aktiviteter). Styrningsrestriktionerna speglar 

även maktens utbredning i olika geografiska rum, t.ex. genom trafikregler, allemansrättens 

regelverk och informella sociala beteendekoder . Valet av resmål påverkas även av turisternas 

egna mentala föreställningar om tid och rum, d v s av hur människor genom sina sinnen kog-

nitivt varselblir och organiserar information. Dessa föreställningar påverkas av tidigare kun-

skaper, erfarenheter och värderingar, vilket innebär att de är selektiva och subjektiva. Valet av 

resmål påverkas alltså bl.a. av samspelet mellan dels objektiva materiella strukturer i tid och 

rum, dels turisternas subjektiva mentala föreställningar om dessa förhållanden Relateras 

resenärers besöksanledningar till tid- och rum framträder, enligt Hall (2006), ett mönster, som 

visar att vissa typer av resor sker mer frekvent och andra mer sällan och att frekvensen är 

beroende av avståndet mellan hemort och resmål (Fig. 3).  
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Figur 3. Förflyttning i tid och rum i relation till antal och typ av resor.  
Källa: Hall (2006).  
 

En betydande majoritet av resorna till de svenska fjällen sker under vintersäsongen. Dessa 

resor utgörs främst av dags- och veckobesök i rekreations- och shoppingsyfte (gränshandeln), 

kortare affärs- och fritidsresor, veckobesök under lov och semesterperioder, fritidshusbesök 

och besök hos släkt och vänner. Den primära reseanledningen är alpin skidåkning med 

skoterturism och längdskidåkning som viktiga komplement. Under barmarkssäsongen är 

typen av resor i stort de samma och istället för alpin skidåkning intar fiske och fjällvandring 

rollen som primära reseanledningar. Under senare år har olika typer av organiserade event och 

till specifika målgrupper riktade aktiviteter ökat i betydelse. Mer traditionella reseanledningar 

företrädda av bilturistens sökande efter natur- och kulturupplevelser och den ”gamle STF-

turistens” icke kommersiella upplevelser inom ramen för allemansrätten utgör också viktiga 

inslag under barmarkssäsongen. (Fredman , Wall Reinus & Lundberg 2009, Bodén 2007).  

 

Placeras studiens destinationer in i Halls modell och om reseanledningarna till dessa beaktas 

framträder en bild som indikerar att de till stor del konkurrerar på samma marknad om kunder 

vars primära behov av en viss typ av upplevelse är desamma. Utifrån ett konkurrensperspektiv 

ökar därmed betydelsen av väl fungerande och konkurrenskraftiga transportlösningar till och 

inom destinationerna, liksom av mervärden som kan kopplas till deras primära reseanledning 

och nischas mot specifika marknadssegment. 
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3 Trender och svensk fjällturism 

3.1 Nya samhällstrender 6 
Förändringar i människors resemönster kan vara strukturellt betingade eller av mer tillfällig 

natur. Strukturella förändringar kan ses som ett uttryck för modernitet och avspeglar genom-

gripande ekonomisk-, social-, kulturell-, teknologisk och demografisk förändringar. Dessa 

grundläggande förändringar i människors livsvillkor används ofta som karaktäristika för att 

spegla stora samhällsförändringar, som övergången från bondesamhället via industrisamhället 

till det postindustriella samhället. Internet som teknologisk innovation och markör för dagens 

postindustriella samhälle har t.ex. drastiskt förändrat förutsättningarna för turismen som 

näring genom dels de revolutionerande möjligheter som öppnats för att söka information, 

boka transporter och paketresor (Freitag & Pyka, 2008; Lexhagen, 2009), dels dess betydelse 

för tillkomsten av billigare, snabbare och bekvämare transportlösningar. 

 

En intressant målgrupp för dagens turistnäring är de allt fler vitalare och äldre personer med 

god ekonomi. Denna grupp äldre ängar sig i högre utsträckning åt traditionell naturturism och 

rekreationsaktiviteter (Ryan & Trauer 2005) jämfört med yngre, som i högre utsträckning 

väljer ”nyare” och mer spänningsintensiva aktiviteter som mountainbike och bergsklättring 

(Odden 2008). Besökare idag ställer också högre krav på produkter och upplevelser jämfört 

med tidigare och de efterfrågar oftare en kombination av god standard, service, rekreation och 

natursköna områden (Wall Reinius & Bäck, 2009). Andra trender som uppmärksammats är att 

allt fler personer reser allt längre bort och allt oftare (Gössling & Peeters 2007), samtidigt som 

allt fler aktiviteter konkurrerar om individens tid (Dwyer 2005) och besökstiderna blir allt 

kortare (Alegre och Pou, 2006; Freitag och Pyka, 2008). I detta sammanhang kan nämnas att 

antalet övernattningar per resa i Dalarna har minskat från 4,25 nätter till 3,2 under en 

femårsperiod (Dalarnas Turistråd 2008).  

 

Även efterfrågan på kortare och över året mer utspridda färdigförpackade rekreationsresor har 

ökat (Poon 2003), vilket skapar möjligheter för turistnäringen att öka beläggningen under 

såväl hög- som lågsäsong. Det ökade utbudet av reseanledningar har skärpt konkurrensen 

mellan olika typer av resmål och ökat resenärernas prioriterings- och valmöjligheter. En ökad 

konkurrens har vidare gjort det allt viktigare att fånga trender, som en ökad efterfrågan på 

”äkta” upplevelser (Nordin 2005), ”Wellness” och SPA-koncept (European Travel Commis-

sion 2006) och motoriserade aktiviteter och äventyrsinriktade aktiviteter (Cordell 2008).  I 

                                                 
6 Avsnittet baseras till stora delar på referenser hämtade från Fredman, Wall Renius & Lundberg (2009), s. 15f. 
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den svenska fjällvärlden manifesteras det ökade intresset för produkter och rekreationsmiljöer 

som erbjuder spänning, äventyr, service och lyx i bl.a. etableringen av Holliday Club (2004/-

05) och Copperhill Mountain Lodge (2009) i Åre och det planerade upplevelsecentrat i Sälen 

(2010). En av de tydligaste trenderna efter 1970 är förskjutning av tyngdpunkten inom svensk 

kommersiell fjällturism från de mer högalpina områdena i norr till de södra fjälltrakterna och 

framför allt Dalafjällen. Denna förändring förklaras av Fredman & Heberlein (2003) med 

framväxten av alpin utförsåkning och snöskoteråkning som primära reseanledningar. 

3.2 Hushållens konsumtion 
Svenskarnas konsumtionsutgifter efter ändamål (COICOP) visar att utläggen för rekreation 

och kultur (09) har ökat sin andel med 4 procentenheter till 11 % mellan 1993-2009. Utläggen 

för logi och restaurang (11) och hushållens konsumtion i utlandet uppvisar en i stort oföränd-

rad andel, vilket dock inte innebär att utläggen inte har ökat i absoluta tal. Det eftersom den 

totala inhemska konsumtionen i fast penningvärde (2009) ökade med 47 % eller 479 836 mkr. 

 
 
Diagram 1. Hushållens konsumtion efter ändamål fördelad på rekreation, logi och restaurang och i utlandet som 
andel av hushållens totala konsumtion.  
Källa: SCB (2010). Hushållens konsumtionsutgifter (ENS 95), fasta priser (2009), mkr efter ändamål. 
 
Under 2000-talet uppvisar utläggen för rekreation en årlig ökning som väl överensstämmer 

med hur den turistiska konsumtionen utvecklades under samma period (Diag. 2). Den ökade 

konsumtionen kan tolkas som att hushållen prioriterar utlägg för rekreation och turism mycket 

högt och att inget tyder på att det kommer att förändras. Erfarenheterna från den ekonomiska 

krisen i början på 1990-talet indikerar dock att priselastisiteten för dessa utlägg kan vara låg 

om det turistiska systemet utsätts för en extern chock. När krisen slog till föll resandet och 

investeringarna i Sverige kraftigt, samtidigt som räntorna sköt i höjden och de offentliga 

utgifterna stramades åt. Det resulterade i stora problem för fjällturismen i Dalarna och Jämt-

land, liksom för turismen i Sverige (Boden & Rosenberg 2004). Det indikerar att 

utvecklingsförloppet ovan också kan tolkas som så att svenskar i goda tider är beredda att 

lägga en stor del av sin ökade välfärd på rekreation och turism, liksom att de även är beredda 

att dra ned på denna konsumtion om tillväxten uteblir. 
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Diagram 2. Förändringar i hushållens konsumtionsutgifter fördelat på rekreation och kultur, restauranger och 
hotell, utlandskonsumtion och turistisk konsumtion fördelad på branscher (logi, livsmedel, restaurang, transport, 
shopping, aktivitet).  
Källa: SCB (2010) och Resurs AB (2010) 

 

3.3 Klimatfrågan 
Den ökade insikten i samhället om den globala uppvärmningens effekter på klimatet och 

turismens belastning på klimat och miljön kommer sannolikt att ställa turistnäring inför stora 

utmaningar. Utsläppen av koldioxid som kan hänföras till turismen är betydande och dess 

andel av de svenska utsläppen har av Gössling och Hall (2008) beräknats till 11 %, vilka 

förväntas ha ökat till 16 % år 2020. Flygets andel av dessa utsläpp beräknas motsvara 33 %, 

bilismens 39 % och busstrafiken 1 %. Aktiviteter och logi svarar för övriga 27 % medan 

tågtrafikens andel bedöms vara marginell.  

 

Konturerna av den globala klimatförändringen och dess effekter på turisters preferenser och 

beslutsfattande, säsongsmönster och utbudet av aktiviteter har, enligt Hall (2005), börjat 

framträda allt tydligare. Konturerna indikerar att såväl de globala migrationsmönstren som 

turisters val av resmål kommer att påverkas, liksom investeringsstrategier och destinationers 

uppgång och fall. Svenska forskare hävdar att det krävs en 85-procentig minskning av växt-

husgasutsläppen per svensk för att Sverige ska uppfylla sitt klimatmål och bidra till att jordens 

medeltemperaturen inte ska stiga med mer än två grader fram till 2050 (Naturvårdsverket 

2007). För att nå målet gör de bedömningen att det kräver dels nya tekniska lösningar, kraft-

fulla politiska åtgärder och ett förändrat beteende hos allmänheten, dels ett paradigmskifte 

inom transportpolitiken bort från mobilitet mot en prioritering av funktionell tillgänglighet. 

En sådan prioritering bedöms kunna främja ett energieffektivare beteende genom att bl.a. 

efterfrågan på transporter förändras i mer miljövänlig riktning och att informations- och 

kommunikationstekniska lösningar kan minska behovet av fysiska resor (ibid. s. 123f.).  
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Klimatfrågans betydelse för turismens utveckling i den svenska fjällkedjan fram till 2020 kan 

i enlighet med (Bodén 2007) sammanfattas som följer:  

• den globala klimatförändringen kommer sannolikt att påverkar turisters preferenser, 

destinationers utbud och de förutsättningar som turistnäringen arbetar under. Denna 

påverkan framstår dock som ringa jämfört med de långsiktiga effekterna av att 

”tvågradersmålet” 2050 inte uppnås.  

 

• krav på åtgärder som minskar turismens utsläpp av växthusgaser kommer att växa sig allt 

strakare i samhället, vilket t.ex. de direktiven som styr arbetet med de regionala transport-

planerna är ett exempel på. Transport- och energisystemets omställning kan leda till ett 

kraftigt omvandlingstryck, som både verka som en katalysator för strukturella föränd-

ringar och förstärka existerande sådana. 

 
• gröna vintrar och regniga somrar kommer som tidigare att utgöra det största hotet mot 

vinter- och sommarturism i den svenska fjällkedjan. En extra grön vinter och/eller regnig 

sommar har sannolikt en ringa påverkan på utvecklingen fram till 2020, vilket dock inte 

förhindrar dock att resursstarka och/eller destinationer med bättre klimatologiska förut-

sättningar än andra (Idre och Funäsdalen) kan dra fördelar av gröna vintrar. 

 

• kostnader för att anpassa destinationsprodukten till gröna vintrar kan komma att öka 

företagens kapitalkostnader och därmed deras avkastningskrav, vilket i sin tur kan . 

försämra destinationernas konkurrens- och utvecklingskraft. Konturerna av ett dilemma 

framträder genom att om priset ökas för att kompensera de stigande kostnaderna riskerar 

efterfrågan att falla, och om priset sänks för att öka volymen minskar möjligheterna att 

finansiera de investeringar som krävs för att möta ett varmare klimat  

 

• gröna vintrar ökar destinationernas behov av en komplementär och diversifierad bar-

marksprodukt. Behovet av en sådan har även ökat under normala vintrar som en effekt av 

att bökarnas preferenser förändrats. Gränsen mellan destinationernas vinter- och sommar-

produkt har därmed luckrats upp, t ex. genom att liftar används för att transportera 

cyklister och anläggningar som utgör ett komplement vintertid blir ett bärande inslag i 

sommarprodukten. I vilken utsträckning barmarkssäsongen och en förlängning av denna 

kan uppväga de ekonomiska effekterna av en förkortad vintersäsong och fler gröna vintrar 

är osäkert, liksom om besökarnas betalningsvilja sommartid är så hög så att kostnaderna 

för dessa anläggningar kan täckas om förutsättningarna för vinterturismen sviktar? 
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Klimatfrågan tillmäts en allt viktigare roll bland allmänheten och allt fler ger uttryck för en 

vilja att handla på ett mer klimatvänligt sätt också i samband med valet av semestermål 

(Naturvårdsverket 2009). En förändring av klimatet och åtgärder för att motverka en sådan 

utveckling kan fungera både som katalysator för strukturella förändringar och förstärka 

sådana. Dessa förändringar påverkar allmänhetens preferenser, relativpriser, regler och 

incitamentsstrukturer och ställer turistdestinationernas förmåga att anpassa sig till och aktivt 

agera på förändringar i omvärlden i fokus (OECD 2007). Vetskapen om att denna förmåga 

inte är jämnt spridd mellan olika turistdestinationer ställer, enligt OECD rapporten, det 

politiska systemet inför stora utmaningar och frågor om hur det ska förhålla sig till att; 

 

• dessa förändringar till stor del är marknadsstyrda, d v s hur ska likartade villkor kunna 

upprätthållas för marknadens aktörer?  

• vissa turistområden utan egen förskyllan hamnar på ”förlorarnas” sida på grund av att 

klimatet förändras. Ska åtgärder vidtas eller ska problemen överlämnas till marknads-

krafterna, och om åtgärder sätts in ska de bevara status quo så länge som möjligt eller 

inriktas mot en icke önskvärd men mest troligt utveckling?  
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4 Fjällturismens expansion 19702008  
Näringsstrukturens och sysselsättningens specialisering mot turism manifesterad i en snabb 

tillväxt inom turistisk kärnverksamhet och delvis turistisk verksamhet gav under 1980-talet 

turismen en ställning som basnäring inom de lokala ekonomierna på de större svenska vinter-

sportorterna. Efter en snabb tillväxt 1970-1990 följde en stagnationsperiod som sammanföll 

med bank- och fastighetskraschen i början av 1990-talet och den åtstramning av de offentliga 

finanserna som följde. I slutet av 1990-talet och under 2000-talet ökade åter specialiserings-

graden, om än i långsammare takt än under 1980-talet.  

 
Diagram 3. Antal sysselsatta i Sälen, Idre, Funäsdalen, Vemdalen/Klövsjö, Åre och Tärnaby fördelade på 
näringsverksamheter. 
Anm. Turistisk kärnverksamhet, delvis turistisk verksamhet, stödjande verksamhet (supra) och övrig verksamhet.  
Källa: Bodén & Rosenberg (2004) och SCB (2010). 
 
Fördelas det totala antalet sysselsatta på respektive destination visar utvecklingsförloppen på 

både stora skillnader och likheter mellan destinationerna, liksom för turistisk kärnverksamhet 

(Diag. 4). Likheterna framträder tydligast avseende totalt antal sysselsatta under 1980-talet 

(tillväxt), 1990-93 (nedgång) och 1993-98 (tillväxt). Beaktas 2000-talet som en helhet fram-

står även den som en tillväxtperiod för samtliga destinationer. Skillnaderna framträder också 

tydligt, t ex. sysselsättningsökningen i Åre under 1970-talet, i Sälen och Idre under 1980-talet, 

i Vemdalen 1993-2002 och i efter 2002 i Funäsdalen, Sälen och Åre.  
 

 
Diagram 4. Förändring av totalt sysselsatta fördelade på destinationer och mellan valda år (%). 
Källa: Bodén & Rosenberg (2004) och SCB (2010). 
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Ett likartat mönster framträder om enbart turistisk kärnverksamhet beaktas (Diag. 5). Ett 

generellt positivt förlopp kännetecknar de två första årtiondena. 1990-talets första år visar, 

med undantag för Sälen, på en tillbakagång, vilken följs av en återhämtningsperiod, som i sin 

tur följs av en stagnationsperiod. Under 2000-talets tar tillväxten åter fart om än i en betydligt 

långsammare takt än före 1990. Idres och Sälens snabba tillväxt under 1980-talet bryter 

mönstret, liksom Funäsdalens negativa tillväxtsmönster 1980-1998 och Sälens positiva 

utveckling under 1990-talets krisår. Idres upp- och nedgångsperioder framstår också som 

avvikande tillsammans med Sälens och Åres tillväxtsmönster, som med undantag för de 

perioder som under 1990-talet sammanfaller med två makroekonomiska kriser (bank- och 

fastighetskraschen och IT-bubblan) visar på en kontinuerlig tillväxt.   

 
Diagram 5. Förändring av antalet sysselsatta inom turistisk kärnverksamhet fördelade på destinationer och 
mellan valda år (%). 
Källa: Bodén & Rosenberg (2004) och SCB (2010) 
 
Under perioden 1965-2002 erhöll de fem turismområdena ovan samt Tärnaby/Hemavan drygt 

1,3 miljarder kronor i regionalpolitiskt stöd till närmare 350 investeringsprojekt, som kost-

nadsberäknades till 2,9 mdkr.7 Det samhälleliga stödet för projekten minskade efter 1985 och 

marknadskrafternas ställning började stärkas genom att privat kapital kom att spela en allt 

större roll som finansieringskälla för fjällturismen. 

  
Diagram 6. Regionalpolitiskt stöd (lån och bidrag) och investeringsunderlag för de sex vintersportområdena 
1965-2002 fördelat på delperioder. PPI 1992-års priser. Tkr. 
Källa: Bodén & Rosenberg (2004) 
                                                 
7 Närings och teknikutvecklingsverket (2002). Stödsumman omfattar både lån och bidrag (2002-års priser). 
Stödsumman och investeringsunderlaget baseras på varje enskilt investeringsobjekt som registrerats hos NUTEK 
under perioden 1965-2002.  
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Investeringarna och de regionalpolitiska stödmedlen fördelning på turistområdena visar att 

tätpositionen intas av Årefjällen följd av Sälenfjällen,8 vilkas andel motsvarar 64 % av de 

totala investeringarna och 58 % av stöden (Tab. 1). Sälen skiljer sig dock från Åre och övriga 

områden genom att deras andel av det regionalpolitiska stödet är betydligt lägre än deras 

andel av de totala investeringarna. Med andra ord har Sälenfjällen lättare förmått locka till sig 

privat kapital, vilket kan tolkas som att de marknadsmässiga förutsättningarna var bättre än i 

övriga områden. Av investeringarnas fördelning på olika tidsperioder framgår att tyngd-

punkten i samtliga områden är förlagd till 1980-talet och att tyngdpunkten i destinationernas 

investeringar för övrigt har förlagts till skilda perioder. Det framstår vidare sannolikt att 

investeringar som bidar till att öka en destinations attraktionskraft och stärker dess produkt-

utbud leder till ett ökat tryck på nyinvesteringar också på andra destinationer, liksom till ett 

ökat behov av att hitta nya marknader. Detta i enlighet med marknadsekonomins logik om 

dels behovet av förnyelse på konkurrensutsatta marknader, dels att risken för att ett utbuds-

överskott uppstår eller blir ett faktum om marknaden stagnerar respektive krymper.   

 
  1965-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-2002 Totalt 

Årefjällen 
0,0 0,7 8,9 8,7 11,4 1,8 2,2 34 

Sälenfjällen 0,7 0,5 1,8 9,2 8,3 5,4 3,8 30 

Funäsdalsfjällen 1,1 0,8 2,5 2,5 2,7 1,4 1,8 13 

Vemdalsfjällen 1,1 0,0 1,0 1,2 4,0 1,4 2,2 11 

Idrefjällen 0,0 0,7 0,7 3,1 0,3 0,7 1,9 7 

Tärnafjällen 0,0 0,0 0,5 0,8 1,6 0,7 1,6 5 

Samtliga 2,9 2,8 15,4 25,5 28,3 11,5 13,5 100 

Tabell 1. Investeringsunderlag 1965-2002 fördelat på turistområden och delperioder (%). 
Källa: Bodén & Rosenberg (2004)  
 
Mot bakgrund av 1980-talets bygg- och investeringsboom och problem som följde för desti-

nationerna i spåren på 1990-talets ekonomiska kris kan frågan ställas, om stagnationsfasen 

som följde för turismen i dessa områden kan komma att återupprepas? Detta utifrån dagens 

internationella finans- och skuldkris, den investeringsboom som kännetecknat destinationerna 

under senare år och de stora investeringar som planeras (se 5.2). 

 

                                                 
8 Områdenas andel av investeringsvolymen respektive det regionalpolitiska stödet för perioden 1965-2002 är 
följande; Åre 34 % / 36 %, Sälen30 % / 22 %, Funäsdalen 13 % / 13 %, Vemdalen 11 % / 17 %, Idre 8 % och 
Tärnaby/Hemavan 5 %.  
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Den ekonomsiska omvandling som har skett i fjällområdet visar att turistnäringens betydelse 

som utvecklingskraft för den lokala ekonomin inte kan ifrågasättas. Nära 40 % av det totala 

antalet sysselsatta 2008 var verksamma inom turistisk kärnverksamhet jämfört med 8 % för 

riket. Bryts sysselsättningsstatistiken ned på destinationsnivå visar den att Åres och Sälens 

andel av de sysselsatta inom turistisk kärnverksamhet uppgår till nära 65 % jämfört med 35 % 

för övriga fem destinationer . 

 
Diagram 7. Destinationernas andel av antalet sysselsatta inom turistisk kärnverksamhet och sysselsatta totalt för 
samtliga turistområden 2008. 
Källa: SCB (2010). 

Statistiken visar också att Åre har ett mindre direkt beroende av turistisk kärnverksamhet 

jämfört med övriga destinationer. Att ”endast” 30 % av det totalt antal sysselsatta är sys-

selsatta inom kärnverksamheten indikerar att Åres näringsstruktur är mer differentierad och 

att de ekonomiska spridningseffekterna av turismen är större. 

 
Diagram 8. Andelen sysselsatta inom turistisk kärnverksamhet av totalt antal sysselsatta på destinationen (%). 
Källa: SCB (2010).  

Även när det gäller befolkningsutvecklingen avviker Årefjällen (Åre och Undersåkers för-

samlingar) från övriga destinationer (Diag. 9). Antalet invånare mellan 1970 och 2009 ökade 

med omkring 2 000 personer medan antalet minskade i övriga turistområden. Mellan åren 

2002 och 2009 framstår ökningen i Årefjällen som exceptionell (12,2 %) också jämfört med 

riket (4,4 %). Även i Funäsdalsfjällen ökade befolkning (1.8 %) mellan dessa år, liksom 

marginellt i Sälenfjällen (0,1 %). För övriga destinationer har befolkning fortsatt att minska 
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men, med undantag för Idrefjällen, är minskningen inte lika stor som för de kommuner de 

tillhör.  

 
Diagram 9. Antalet invånare i turistområdena 1972-2009. 
Källa: SCB.  

Turistnäringens expansion avspeglar sig också i ett ökat antal besökare och gästnätter på des-

tinationerna. Av diagrammet nedan framgår att ökningen under 2000-talet avser både antalet 

kommersiella och icke kommersiella gästnätter (besök hos släkt- och vänner och fritidshus-

boende) och att ökningen i fjällområdet inte har någon motsvarighet nationellt, d v s fjällom-

rådet stärkt sin ställning som besöksmål under 2000-talet. Statistiken visar även att ökningen 

var mycket kraftig (50 %) under decenniets första år och att en nedgång följde (-20-30%) som 

förbyttes till en uppgång 2007 och 2008. Antalet gästnätter 2008 uppgick till totalt nära 14,5 

miljoner.  

 
Diagram 10. Förändring av antalet kommersiella gästnätter och gästnätter totalt fördelat på destinationerna 
totalt och Sverige 2001-2008/09. 
Anm. Exklusive Åre och Klövsjö i Vemdalsfjällen. 
Källa: Resurs AB  

Av den kommersiella gästnattsstatistiken framgår tydligt den dominerande roll som vinter-

säsongen har för turistnäringen i fjällområdet (Diag. 11). Det framgår även att Idre och 

Funäsdalen är de destinationer som jämfört med övriga har en något större andel av sina 

besökare under barmarkssäsongen . Samtliga destinationer har i sina strategiplaner som mål 

att öka antalet gästnätter under både sommar och vintersäsongen, liksom att öka andelen 

besökare under barmarkssäsongen för att mildra säsongsproblematiken. Om det lyckas kom-
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mer sannolikt nya grupper besökare att lockas till fjällen och kraven på väl fungerande 

kommunikationer både mellan olika besöksmål inom och mellan olika destinationer att öka. 

Det eftersom barmarkssäsongens besökare generellt är mer geografisk rörliga jämfört med 

vintersäsongens besökare, vilkas primära reseanledning är den arealeffektiva och geografiskt 

koncentrerade volymprodukten alpin skidåkning. Barmarksproduktens betydelse kan som 

tidigare nämnts komma att öka till följd av fler gröna vintrar och förändrade preferenser hos 

besökarna. 

 

 
Diagram 11. Kommersiella gästnätter i sex vintersportområden fördelade på sommar och vintersäsong. 
Medelvärde för åren 1992-2003 (%). 
Källa: Bodén & Rosenberg (2004) 

 

Alpin skidåkning utgör som nämnts ovan den främsta reseanledningen till den svenska fjäll-

världen och inget talar för att det kommer att förändras under kommande 10-års period. För-

ändringen i antalet skiddagar under 2000-talet visar på en betydande samstämmighet med de 

förändringar som kännetecknar den kommersiella gästnattsstatistiken.  

 

 
Diagram 12. Kommersiella gästnätter i sex vintersportområden fördelade på sommar och vintersäsong. 
Medelvärde för åren 1992-2003 (%). 
Källa: Resurs AB (2009) och SLAO (2010) 

 

Antalet skiddagar i Sverige har under 2000-talet ökat med drygt 2 miljoner till 7,6 miljoner, 

varav destinationerna i denna studie står för nära 1,3 miljoner eller 60 % (Diag. 13) Deras 

andel av det totala antalet dagar för säsongen 2008/09 uppgår till nära 64 %. Under 2000-talet 

har Sälens och Åres andel av destinationernas totala antal skiddagar i genomsnitt per år upp-
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gått till 68 %, varav Sälens andel är 45 % och Åres 23 %. För övriga destinationer uppgår 

andelarna till som följer; Idre 12 %, Vemdalen 11 %, Funäsdalen 7 % och Lofsdalen 3 %.  

 
Diagram 13. Antalet skiddagar på destinationerna 2000/01- 2008/09. Index 2000/01=100. 
Källa: SLAO (2010) 

 
Under 2000-talets första decennium uppgår ökningen av antalet skiddagar för samtliga 

destinationer till mellan 20 % och 40 %, med undantag för Funäsdalen där ökningen är nära 

70 %. Funäsdalens snabba ökning från mitten av decenniet sker samtidigt med att betydande 

investeringar sker på destinationen, bl.a. en omfattande utbyggnad av ett gammalt skidområde 

(Funäsdalsberget AB). Investeringarna i skidanläggningar, kommersiellt boende, fritidshus-

områden, bostadsrätter, infrastruktur är under perioden stora även på de övriga destinationer. 

Som exempel kan nämnas investeringarna i Åre inför och under Alpina VM 2008 (Holiday 

Club och Cooper Hill), framväxten av ett nytt skidområde och fritidshusbebyggelse på 

Vemdalsskalet och projektet Himmelsfjäll i Idre. Förutom att stora investeringar påverkat 

antalet skiddagar kan förutom goda ekonomiska tider för hushållen också nämnas effekter av 

stora evenemang (Alpina VM i Åre 2007/08) på den positiva sidan och på den negativa 

effekten av gröna vintrar (Sälen och Åre säsongen 2006/07).  

 

Även om alpin skidåkning utgör den primära reseanledningen till samtliga destinationer bör 

det framhållas att deras profiler skiljer sig åt, t.ex. är vissa mer utpräglade alpina skidåknings-

destinationer än andra, andra mer nischade mot skoterturism (Lofsdalen) och åter andra mot 

längdskidåkning (Funäsdalen). 
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5 Tillgänglighet och åtgärdsbehov  

5.1 Samverkan  
Bland turistnäringens intressenter på lokal och regional nivå pågår ett ständigt arbete att forma 

visioner, mål och strategier för att utveckla turismen. Inom ramen för den samrådsprocess 

som föregått beslutet om länstransportplanerna 2010-2021 i Dalarna och Jämtland har länens 

regionala turistorganisationer deltagit, lämnat synpunkter och förslag. Vägverket Mitt, (Tran-

sportstyrelsen) har under samrådsförfarandet gett länens turistorganisationer möjlighet att 

presentera ett underlag om hur de bedömer att turismen kommer att utvecklas under plan-

perioden och vilka behov av insatser som bedöms nödvändiga för att säkra en god tillgäng-

lighet och ett väl fungerande transportsystem.  De regionala organisationerna har inhämtat 

synpunkter från lokala destinationsbolag och företrädare för näringen. De kommentarer som 

lämnats av Dalarnas Turistråd (2008-06-12) och Jämtland/Härjedalens Turistförening (2008-

08-26) framstår m.a.o. som väl förankrade inom näringen och utgör det huvudsakliga under-

laget i föreliggande avsnitt avseende de synpunkter som lämnats från turistnäringen. Kontakt 

har under maj 2010 även tagits med företrädare för de fem fjälldestinationer som ingår i denna 

studie för att efterhöra om ytterligare synpunkter har tillkommit efter det att de regionala 

turistorganisationerna lämnat in sina synpunkter.9  

 Regeringens direktiv till länsstyrelserna har varit vägledande för samrådsförfarandet och av 

dessa framgår att ”en fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva före-

tagsverksamhet och att åstadkomma en långsiktig hållbar tillväxt i alla delar av landet”, 

liksom att olika trafikslag ”om möjligt ska komplettera varandra” med beaktande av funk-

tionsmålet, som framhåller en grundläggande tillgänglighet för alla, och hänsynsmålet, som 

betonar säkerhet, miljö och hälsa (Länsstyrelsen i Jämtland 2009).  

5.2 Flöden 
I Sälenfjällen och Idre-Grövelsjöfjällen vistas under högsäsongsveckorna drygt 100 000 

besökare. Investeringsplanerna för de kommande 10- 15 åren beräknas tillföra området 28 000 

bäddar och generera 420 000 fler fritidsresor till området, vilket skulle innebära antalet resor 

totalt skulle öka med 60 % och komma att uppgå till 1 170 000 per år. Av besökarna reser 94 

% till området med bil, 5 % med buss och 1 % med tåg, vilket med undantag för Åre kan ses 

som representativt även för övriga destinationer. Mot bakgrund av att biltrafiken under turist-

säsongen redan idag är intensiv bedöms de planerade investeringar innebära en kraftigt ökad 

belastning på vägnätet, som beräknas motsvara ytterligare 260 000 bilar per år, varav drygt 

                                                 
9 Se bil. 2. 
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150 000 bilar under vintersäsongen. Beräkningar visar att trafikbelastningen (torsdagar och 

söndagar) under denna period är ca 400-500 % högre än för genomsnittet över året. Under 

högsäsong passerar drygt 10 000 fordon per dygn, och ofta under ett fåtal timmar. På sträckan 

Borlänge-Malung (R 71) visar beräkningar att ökningen av fritidsresandet skulle resultera i 

ytterligare 500 fordon per dag, 10 olyckor per år och utsläpp av 4,2 miljoner ton koldioxid.  

 
Diagram 14. Säsongsvariation trafik på Riksväg 71 vid Fiskarheden, mellan Malung och Sälen. 
Källa: Vägverket (2002), bearbetning av AF Infraplan) 

Investeringsplanerna för turismen i Jämtland/Härjedalen är också omfattande och de beräknas 

öka antalet bäddar med 69 000 till 152 000 år 2020 (+ 85 %). Av dessa bäddar planeras 

24 700 i Funäsdalen, 19 000 i Åre och 14 600 i Vemdalen, vilka beräknas öka antalet gäst-

nätter med 3,8 miljoner (+ 90 %) och antalet bilburna fritidsresor med 180 000 till 565 000 år 

2020 (+45 %).  Det bedöms som i Dalarna leda till att belastningen på vägnätet och de stora 

turiststråken kommer att öka under framför allt högsäsongens ”peak” veckor.  Även den stora 

skillnaden i belastning på vägnätet under hög- och lågsäsong förenar turistlänen Dalarna, 

vilket framgår t.ex. av dygnsvariationerna i trafikflödet utmed E 14 vid Mattmar mot Åre och 

väg 84 vid Hede mot Funäsdalen (Diag. 15 och 16). Det bör framhållas att trafikintensiteten, 

som diagrammen visar, är betydligt högre vid den främsta turistiska knutpunkten i Dalarna 

jämfört med i Jämtland. Åres särställning i jämförelse med övriga destinationer bör också 

nämnas när det gäller hur besökarna reser till destinationen. Av dess gäster anländer 52 % 

med bil, 32 % med tåg, 8 % med flyg och 7 % med buss (se fördelning ovan för Dalafjällen). 
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Diagram 15. Säsongsvariation trafik på Europaväg 14 vid Mörsil, mellan Östersund och Åre. 
Källa: Vägverket (2008). 

 

 
Diagram 16. Säsongsvariation trafik på Riksväg 84 vid Hede, mellan Sveg och Funäsdalen. 
Källa: Vägverket (2009). 

 

5.3 Turistnäringens synpunkter  
De regionala turistorganisationernas synpunkter berör främst tillgängligheten till respektive 

destination och interna logistiska förhållanden och i mindre utsträckning logistiken mellan 

dessa. Synpunkterna avser vidare främst konkreta materiella restriktioner i tid och rum 

(kapacitets-, kopplings- och styrningsrestriktioner) och i mindre utsträckning hur dessa 

påverkar på turisternas subjektiva upplevelser och besöksmålets attraktionskraft. Andra 

generella uppfattningar om de olika transportslagen är att: 

• bilismen och vägnätet har en helt avgörande roll för en god tillgänglighet till 

destinationerna 
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• flygets betydelse för att locka besökare från tillväxtmarknader i Europa blir allt 

viktigare 

• järnväg och busscharter utgör viktiga inslag för ett mer hållbart resande, liksom ett 

medel för att öka beläggningen under främst högsäsong.  

• dagens väg- och järnvägstransportsystem är otillräckliga på längre sikt 

 

De kapacitetsrestriktionerna som framförs av turistnäringen är framför allt relaterade till 

destinationernas tillfartsvägar och interna kommunikationsstruktur. Synpunkterna avser mer 

konkret framkomlighet (köbildning), låg vägstandard (bärighet, potthål, spårighet, smala och 

krokiga ”kullerstensstigar”), avsaknad av påfarter, avfarter, stigningsbranter, intelligenta 

trafiksystem (ITS), skyltning/belysning samt underdimensionerade genomfarter. Näringens 

företrädare i Dalarna och Jämtland/Härjedalen ger uttryck för i stort sett samma uppfattningar. 

Det förhindrar dock inte att intresset i Dalarna mer fokuseras mot vägnätets underdimen-

sionering, ”trafikinfarkter” och stora infrastrukturprojekt jämfört med Jämtland, där fokus mer 

är riktat mot bristande underhåll och ombyggnader av befintliga tillfartsvägar och infrastruk-

tur. Uppmärksamheten riktas med andra ord dels mot kortsiktiga hot mot en god tillgänglighet 

genom att bekvämligheten försämras, restiden förlängs och transportkostnaderna ökar till 

följd av bristande underhåll, uteblivna till- och ombyggnader av befintligt vägnät och nya 

regelsystem (hastigheter), dels mot behovet av långsiktiga lösningar i form av storskaliga 

investeringsprojekt för hållbar utveckling.  

Mer långsiktiga och kortsiktiga aspekter framträder även när det gäller järnvägen och flyget 

som transportslag. Dels framhålls åtgärder som förhållandevis snabbt kan förbättra 

tillgängligheten (turtäthet, dubbelspår, snabbtåg, chartertrafik på befintliga spårsystem och en 

anpassning av trafiken till turismens säsongsproblematik), dels stora infrastrukturella projekt, 

såsom Sälenbanan och dess sammanlänkning med norska järnvägsprojekt. Förbättrade 

järnvägsförbindelser bedöms vidare öka kollektivresandet genom väl fungerande tåg/buss 

förbindelser. Flygförbindelserna bedöms på kort sikt, med undantag för Åre, spela en liten roll 

jämfört med andra transportslag. På längre sikt delas dock Åres syn av flertalet övriga 

destinationer, d v s flygets roll för att nå de europeiska tillväxtmarknaderna. En ny större 

flygplats i Sälen ingår t.ex. i de omfattande infrastrukturella planerna för södra och västra 

delarna av Dalarna (järnvägsprojekt och E 16). I det mer kortsiktiga perspektivet framhålls 

åtgärder för att komma tillrätta med avsaknaden av direktförbindelser till utlandet, utländska 

besökares in- och utcheckningsproblem, bristen på säsongsanpassning och en anpassning av 
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ankomst- och avresedagar till turismens behov och de begränsade möjligheter som mindre 

flygplatser (Mora och Sveg) har att ta emot större flygplan/charterflyg. 

Frånvaro av en gemensam övergripande trafikplanering bedöms försvåra arbetet att skapa väl 

fungerande knutpunkter (Östersund, Mora och Malugn) för olika transportslag och bra 

transferlösningar till länens fjällområden. Andra kopplingsrestriktioner som nämns berör 

samfinansiering av infrastrukturella projekt och organisatoriska frågor som rör projektering, 

planering, drift och underhåll. Denna typ av restriktioner bedöms ibland samspela med styr-

ningsrestriktioner, t.ex. när det gäller klassifikationssystemet för vägnätet, upphandlingsregler 

och förfarande vid upphandlingar för drift och underhåll.  

”Båda vägnumren har fått sänkt vägstandard skötselmässigt i senare upphandlingar. Mera snö före 

plogning, färre enheter och inga beredskapsenheter. Mindre hyvling – eller om man så vill – hyvling 

har ”upphört”. Ibland rent löjliga besparingar som ”videkvistar” i stället för som de senaste trettio 

åren då vi haft riktiga käppar med reflexer. De nya pinnarnas lilla reflex är nu i mars månad 2008 

översnöad./…/. Spårigheten beror på att med den klassning vägen har behövs inget underbett på 

plogbilen./…/.  Den detalj (underbett) som överlägset har störst effekt på en vintervägs standard. /---/ 

Resultatet blir att vi tjänar 40 minuter på motorvägsbygget och förlorar 40 minuter på 18 km /då/ den 

delen är rena kullerstenstigen + djupa spår som är livsfarliga”. (JHT 2008-08-26, s.19) 

Driften och underhållet av vägnätet påverkas till stor av de styrningsrestriktioner som följer 

med den rambudget och planeringsdirektiv som regeringen fastställer och berörda myndig-

heter har att följa. Av direktiven till länstransportplanerna framgår bl.a. att avvägningar ska 

ske mellan miljömål och andra mål, medfinansiering ska beaktas och 4-stegsprincipen tilläm-

pas. Principen innebär att först ska åtgärder som påverkar efterfrågan och val av transportsätt 

beaktas och att därefter ska ett effektivare utnyttjande av vägnätet övervägas. Sedan följer 

som tredje steg förbättringsåtgärder och i sista hand nyinvesteringar och större ombyggnads-

åtgärder.  

Ramanslagen 2010-2021 för Jämtland och Dalarna uppgår till 79 kr per mil statlig väg (lägst i 

Sverige) respektive 191 kr. De behov och önskemål som de regionala turistorganisationerna 

uttrycker överstiger vida anslagen, och understryker därmed vikten av kommunala och privata 

medfinansieringsmedel. Möjligheten till medfinansiering framstår dock som begränsad i en 

bransch med få resursstarka företag verksamma i små fjällkommuner med en ofta svag eko-

nomi. Att på kort sikt förändra turisternas preferenser och deras val av bilen som huvudsakligt 

transportmedel för sina fjällresor framstår även de som begränsade, liksom ett effektivare 

utnyttjande av vägnätet under högsäsong. Mot denna bakgrund framstår tillgängligheten till 
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fjällområdet framför allt vara beroende av åtgärder inom ramen för fyrstegsprincipens 3:e steg 

under planperiodens första del, d v s mindre ombyggnationer och åtgärder som mildrar effek-

terna av bristande vägunderhåll och negativa effekterna som sänkta hastighetsgränser har 

enligt vissa representanter för näringen. Det framstår även som angeläget att utifrån kunskaper 

om turismens behov modifiera upphandlings- och klassifikationsrutinerna för drift och 

underhåll av vägnätet, vilket jämfört med andra åtgärder bör vara ett kostnadseffektivt sätt att 

förbättra tillgängligheten till fjällområdet. 

Turistorganisationernas synpunkter berör i ringa utsträckning hur de materiella restriktioner 

(kapacitets-, kopplings- och styrningsrestriktioner) påverkar på turisternas subjektiva upp-

levelser och fjälldestinationernas attraktionskraft som resmål. Av näringens synpunkter fram-

går att besökarnas subjektiva upplevelse av dessa restriktioners negativa effekter riskerar att 

påverka destinationernas attraktionskraft negativt. Avsaknaden av mer precisa och konkreta 

uppfattningar om hur dessa upplevelser påverkar valet av resmål förklaras sannolikt av att det 

saknas kunskap om detta. Näringen framhåller dock behovet av ökad kunskap och forskning 

om hur olika restriktioner påverkar besökarnas upplevelser och val av resmål och de kost-

nader det skulle innebära för turistnäringen och lokalsamhället om valet föll på andra resmål 

Resultaten av den forskning som bedrivas av Statens väg- och trafikforskningsinstitutet (VTI) 

om bilisters subjektiva upplevelser av vägstandard indikerar behovet av att dessa resultat 

också kopplas till valet av resmål. Resultat från VTI visar bl.a. att bilförares acceptans för 

olika vägskador år låg ”och den var lägst för potthål, följt av utbredda ojämnheter och 

ojämna/svaga vägkanter. /…/. Spårbildning vid vått väglag, /isigt väglag saknades, förf. anm./  

och potthål uppfattades i störst utsträckning leda till negativa konsekvenser för körningen” 

(Eriksson & Ihs 2010). Andra studier visar att ”skattningar av komfort och säkerhet visar på 

ett tydligt mönster där utseende, ljud och vibrationer/skakningar var för sig och på ett summe-

rande sätt påverkar den subjektiva upplevelsen av säkerhet och komfort,  /liksom, förf. anm./ 

… att enbart det visuella påverkar inte hastigheten  /…/ dock påverkar vibration och ljud även 

hastigheten i interaktion med det visuella” (Ihs m.fl. 2010). Av en studie om resvanor i Falu 

kommun framgår att ”enkelt och bekvämt var ett viktigt skäl till att använda såväl bil som 

buss, cykel och gång. Tidsbesparande var emellertid endast viktigt för att använda bilen /…/. 

Resultatet visade också att avsikten att använda bil påverkas av en positiv attityd till bilresan 

/…/ och att det var väldigt lite som skulle hindra dem från att använda bilen” (Eriksson & 

Forward 2010).  
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Mot bakgrund av att en stor majoritet av besökarna till fjällområdet är bilburna och att resul-

taten från VTI indikerar att olika typer av vägskador starkt påverkar bilisternas subjektiva 

upplevelser negativt kan risken inte anses obefogad att ett resmål kan väljas bort framför ett 

annat med hänvisning till komfort, säkerhet och tidsvinst. Även tidigare studier från slutet av 

1980-talet stöder en sådan tolkning, t.ex. påverkades ” mellan 5 och 15 % av besökarna så 

negativt av vägstandarden att de övervägde att inte återkomma till området i framtiden” 

(Nyberg 1989)10. I studien, som avsåg Vålådalsvägen (R 644) i västra Jämtland, refereras 

ytterligare en studie från Ljungdalsvägen (R 535). Denna visade också att vägen betraktades 

som ett problem, liksom att vägstandardens betydelse för viljan att återvända är svårare att 

fastställa. Det eftersom fler faktorer än vägstandard och tillgänglighet påverkar valet av 

resmål (ibid. s. 22). Av slutsatserna framgår vidare att ”undersökningarna måste ses som 

pilotinsatser … /och att/ våra kunskaper om hur man ska genomföra attraktivitetsbedömningar 

och relatera dem till konkurrensavstånd är mycket bristfälliga (ibid. s.15). Dessvärre tycks 

detta även gälla idag 2010.   

Valet av resmål kan också att i högre utsträckning än idag komma att påverkas av besökarnas 

subjektiva upplevelse av klimatförändringen och dess effekter på deras val. En ökad med-

vetenhet om den globala uppvärmningens negativa effekter innebär sannolikt att resenärer i 

högre utsträckning än tidigare kommer att välja destinationer med klimatsmarta lösningar och 

även prioritera närturism på bekostnad av mer långväga resmål. Av Naturvårdsverkets rapport 

”Allmänhetens attityder och konsumtionsbeteende kopplat till Klimatförändringen” (2009) fram-

går att människors attityder till olika miljö- och klimatfrågor tycks påverka deras val av färd-

medel och semestermål.11 Rapporten visar även att över 70 procent av 1000 tillfrågade svenskar 

Ofta (26 %) eller Oftast (45 %) gör medvetna val för att konsumera på ett klimatvänligt sätt, lik-

som att valet av semesterresor påverkas. Detta även om det inte tillhör de områden som prioriteras 

högst när det gäller att göra medvetna miljöval. Likväl uppger 38 procent att de ändrat valet av 

semesterresor för att begränsa sin klimatpåverkan; fördelade på 14 procent Ja, absolut och 24 

procent Ja, i viss mån, d v s en ökning med fem procentenheter under 2009 jämfört med 2008. 

 

                                                 
10 ”Hur påverkar dåliga vägar attraktiviteten i turistområdena” i Gustafsson  Fallgren, M., Dokumentation från 
seminariet ”Turism och Transporter”. Stockholm 20 oktober 1989. Transportforskningsberedningen & Sveriges 
Turistråd. Kulturgeografiska institutionen vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet.   
11 Omnibusundersökningen, Rapport 3, P 1087. 
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Diagram 17. Figur xx Allmänhetens attityder till att minska sin klimatpåverkan inom olika valda områden. 
Anm: Valalternativen omfattar från vänster till höger alternativen Ja absolut, Ja i viss mån, Tveksam vet ej, Nej 
knappast, Nej inte alls. 
Källa: Naturvårdsverket 2009. 
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6 Sammanfattande slutdiskussion 

6.1 Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att med fokus riktat mot sex turistdestinationer beskriva dels 

fjällturismens utveckling efter 1970 i Dalarna och Jämtland och de förutsättningar som krävs 

för en fortsatt tillväxt, dels de implikationer som frågan om tillgänglighet medför för turist-

näringen i dessa områden, berörda myndigheter och verk. Frågan om tillgänglighet avser tran-

sportsystemet och dess transportslag, främst vägnätet och bilismen. Studien baseras på littera-

turstudier och underlagsmaterial från turistnäringens företrädare i Dalarna och Jämtland, som 

presenterats i samband med Transportverkets åtgärdsplanering och fastställandet av länens 

transportplaner 2010-2021.  

De destinationer som ingår i studien är Sälen, Idre/Grövelsjön, Funäsdalen, Vemdalen/-

Klövsjö, Lofsdalen och Åre. Utvecklingsförloppet för samtliga destinationer indikerar att 

massturism är en nödvändig förutsättning för att turismen som näring ska kunna upprätthålla 

sin samhällsbärande roll, vilket dock inte ska tolkas som att volymturism är en tillräcklig 

förutsättning. Turismens expansion medförde att näringen under 1980-talet blev en basnäring 

i dessa områden. Förloppet visar även att infrastrukturella investeringar och andra ”Big 

Projects” har spelat en viktig roll för utvecklingen, liksom omvärldsförändringar, entre-

prenöriella insatser och samverkan mellan privata och offentliga intressen på lokal, regional 

och nationell nivå. Utvecklingen visar också att expansionen till stor del förklaras av för-

ändrade preferenser bland allmänheten, så till vida att alpin skidåkning blev en turistisk 

volymprodukt och primär besöksanledning. Det innebar dramatiska förändringar och förutom 

att näringen expanderade mycket snabbt kom vintern att ersätta sommaren som högsäsong. 

Även fjällturismens geografiska tyngdpunkt förflyttas med volymprodukten alpin skidåkning 

och de nya rese- och aktivitetsmönstren bort från de traditionella högalpina områdena i norr 

till de mer låglänta, lättillgängliga och närmare marknaden belägna Dalafjällen i söder. 

Turistnäringens företrädare bedömer att fjällturismen kommer att expandera kraftigt också 

under perioden 2010-2020. De planerade investeringarna under perioden beräknas tillföra 

destinationerna ytterligare 86 300 bäddar och generera 600 000 bilburna resor, d v s totalt 

närmare 1 740 000 resor år 2020. Beräkningarna baseras på förväntade investeringsvolymer 

och de beläggningstal som råder idag. För att expansionen ska bli verklighet visar det tidigare 

utvecklingsförloppet och tidigare forskning på att det kräver en förmåga hos destinationernas 

aktörer att anpassa sig till och aktivt agera på förändringar i omvärlden. Tillgång till en god 

infrastruktur och tillgänglighet spelar i detta sammanhang en viktig roll, liksom till andra 
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stödjande faktorer och resurser, kärnresurser och ”dragare” och en väl fungerande manage-

mentorganisation (bil.1).  

Destinationerna har mer eller mindre framgångsrikt anpassat sin verksamhet till flera av de 

trender som gjort sig gällande under 2000-talets första decennium, t.ex. till ett ökat intresse 

för produkter och rekreationsmiljöer som erbjuder spänning, äventyr och service. Framgången 

visar sig bl.a. i en markant ökning av antalet gästnätter och skiddagar, en fortsatt specialise-

ring av näringsstruktur mot turistisk kärnverksamhet och en ökning av antalet sysselsatta. 

Under samma period visar statistik över hushållens konsumtionsutlägg för rekreation och 

kultur på årliga ökningar, liksom den turistiska konsumtionen med ett undantag. Förekomsten 

av gröna vintrar och det allmänt ökade intresset för klimatfrågan och den globala uppvärm-

ningen i samhället i stort har på destinationsnivå mötts med bl.a. ökade insatser för att bygga 

ut och modernisera tillverkningen av konstsnö. Insatser har även gjorts inom ramen för 

energi- och transportsystemets omställning och ett ökat intresse bland allmänheten för 

klimatsmarta lösningar, t.ex. en ökad användning av förnybar energi, energisparåtgärder, 

återvinning och insatser för att resa miljövänligt och lätt med lite packning. Behovet av ett 

mer miljöanpassat transportsystem framhålls vidare av näringens representanter som en fram-

tida viktig åtgärd inom ramen för arbetet med länstransportplanerna . Det kan tolkas som att 

näringen har en viss insikt om att allmänheten och besökarna i allt högre utsträckning gör 

medvetna val för att kunna konsumera på ett mer klimatvänligt sätt. 

Branschföreträdarnas optimism avseende turismens framtida expansionspotential framstår i 

vissa avseenden som berättigad. Turistnäringens expansion och samhällsekonomins omvand-

ling mot en allt större service- och tjänstesektor ger stöd för en sådan hållning, liksom till-

gänglig turistrelaterad statistik. Ekonomiska utvecklingsförlopp omfattar dock, som fjällturis-

mens tidigare utvecklingsförlopp visar, även stagnations- och nedgångsperioder. Förloppet 

visar att tillväxten i ett kortare tidsperspektiv inte fördelas geografiskt jämnt mellan turistdes-

tinationer och att den i ett längre perspektiv kan, som Åres turistiska historia och studiens 

modifierade Butlerkurvan visar, omfatta perioder av såväl uppgång som fall. Utvecklingsför-

loppet visar även att turistnäringens beroende av makroekonomiska faktorer är betydande och 

att externa chocker som påverkar räntor, växelkurser och den ekonomiska tillväxten kan slå 

hårt mot näringen, vilket den ekonomiska krisen i början av 1990-talet visar. Att allmänheten 

i goda tider är beredda att lägga en stor del av sin ökade välfärd på rekreation och turism 

framgår alltså av historien, liksom att de är beredda att dra ned på denna konsumtion om 

tillväxten uteblir och det institutionella regelverket ändras.  
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I frånvaro av externa chocker framstår en fortsatt turistisk expansion som det mest sannolika 

scenariot fram till 2020. Styrkeförhållandet mellan destinationerna kommer sannolikt också 

att bestå under vintersäsongen, d v s att Sälen och Åres dominans fortsätter, Idre, Funäsdalen 

och Vemdalen försvarar sina ställningar som medelstora destinationer och att Lofsdalen 

behåller sin ställning som en av fjällkedjans mindre volymdestinationer. Drabbas fjällområdet 

av gröna vintrar kan Idrefjällen och Funäsdalsfjällen komma att gynnas, eftersom de är 

belägna inom en kallare klimatzon. Utvecklingsförloppet avseende sommarturismen framstår 

dock mer osäkert. Intresset för att utveckla barmarksturismen har vuxit sig allt starkare på 

samtliga destinationer, inklusive tidigare utpräglade och resursstarka vintersportdestinationer 

som Sälen och Åre. En ökad och lyckad satsning på barmarksturism från dessa aktörer kan 

komma att påverkas Idres och Funäsdalens tidigare ställning som de mest utpräglade sommar-

destinationerna. Ett allmänt uppsving för barmarksturismen i fjällområdet kan också komma 

att ställa krav på en bättre tillgänglighet mellan vissa av destinationerna. Det så till vida 

ambitionen finns att locka till sig gruppen mer rörliga besökare, som bilburna ”scenic routs” 

turister och besökare som attraheras av paketerade flerdagsresor med den södra fjällkedjan 

som resmål.  

Utmaningarna som turistnäringen på studiens destinationer har att möta i arbetet att utveckla 

barmarkssäsongen är dock betydande, vilket bl.a. framgår av att sommarturismen mellan 

1978-2004 har kännetecknas av stagnation och att ”antalet övernattningar minskat med 30 % 

på 15 år” (NUTEK 2005). Att utmaningarna består också efter 2005 indikeras t.ex. av att 

under barmarksperioden visar antalet kommersiella gästnätter i Åre på en minskning 2008 och 

2009 jämfört med föregående två år (Åreföretagarna 2010). Det bör dock framhållas att andra 

kriterier för sommarturismen i Åre visar på en positiv utveckling.  

 

6.2 Diskussion och implikationer 
En god extern tillgänglighet kan hävdas vara en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning 

för en fortsatt turistisk expansion i fjällområdet, liksom för att turismens ställning som sam-

hällsbärande näring ska kunna upprätthållas. Det gäller tillgång till såväl den virtuella värl-

dens IT-nätverk, som mer traditionella transportsystem och transportslag (bil, buss, tåg och 

flyg). Mot bakgrund av de regionala turistorganisationernas synpunkter avseende den externa 

tillgänglighetens betydelse framträder följande strategiska frågor och/eller områden som 

viktiga att beakta: 
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• Flygets betydelse som transportmedel för resenärer till fjällområdet i Dalarna och 

Jämtland är idag 2010 marginell, med undantag för Åre. Dess roll bedöms dock öka i 

framtiden i takt med att en fortsatt snabb expansion kräver tillgång till nya marknader 

för att locka nya gäster till fjällområdet. Tillväxtpotentialen på destinationernas 

nuvarande hemmamarknader är begränsad. En utbyggnad av bäddkapaciteten i 

enlighet med turistorganisationernas bedömning skulle fram till 2020 öka antalet 

bäddar med nära 100 000, vilket sannolikt kommer att påskynda behovet av nya 

flygförbindelser. I frånvaro av en tillgång till nya marknader kan risken för ett 

nollsummespel mellan destinationerna inte uteslutas, d v s att gäster från en destina-

tion flyttas till en annan och att fjällturismen som sådan stagnerar.  

 

• Att nå framgång på den svenska hemmamarknaden är idag 2010 helt avgörande för 

samtliga destinationer, vilkas marknader till stor del är relaterade till kortaste avstånd 

och/eller existerande fysiska kommunikationsstrukturer. För att stärka och bevara sin 

ställning på dessa marknader kommer sannolikt mer klimatsmarta transportlösningar 

att krävas i framtiden. Förbättrade och utökade tågförbindelser kombinerat med 

tåg/buss charter och på längre sikt nya järnvägsförbindelser nämns av turistnäringens 

representanter som nödvändiga åtgärder. Kollektivresandet bedöms också kunna öka 

med väl fungerande kommunikationsknutpunkter, som länkar samman olika transport-

slagen och skapar attraktiva transferlösningar som beaktar säsongsproblematiken och 

besökarnas resemönster. Andra insatser som sannolikt kan komma att öka destinatio-

nernas konkurrenskraft är sådana som främjar bilismens omställning bort från fossila 

bränslen, t.ex. infrastrukturella lösningar som är anpassade till hybrid- och elbilar. Att 

kunna svara upp mot nya klimatsmarta transportlösningar som matchar besökarnas 

förändrade preferenser att handla mer klimatvänligt framstår mot bakgrund av den 

refererade undersökningen från Naturvårdsverket som viktigt för fjällturismens 

intressenter. Ökade möjligheter att resa lätt med minimal packning kan vara ett sådant 

inslag och främjar även kollektiva transportlösningar. 

 
• Att besökare till fjällområdet reser med minimal packning är idag 2010 ett undantag, 

som bekräftar regel att välja bilen av praktiska skäl och av bekvämlighet. Bilismen och 

vägnätet står därmed i fokus och utgör det mest strategiskt viktiga transportslaget för 

fjällvärldens volymturism. De åtgärdsbehov som turistorganisationerna ger uttryck för 

överstiger dock vida den rambudget som fastställts för Dalarna och Jämtland i länens 
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transportplaner. Prioriteringsfrågan och direktiven som styr planarbetet ställs därmed i 

centrum, inklusive den fyrstegsprincip som styr arbetet.  

 
Direktiven framhåller bl.a. medfinansiering som en möjlighet att växla upp anslagen.  Denna 

möjlighet framstår som mindre tillämplig för flertalet åtgärder, eftersom turistnäringen i dessa 

områden består av få resursstarka företag med verksamhet i fjällkommuner med små ekono-

miska resurser. I de fall turistnäringens intressen sammanfaller med mer resursstarka näringar 

och ett allmänt nationellt intresse kan sådana projekt leda till en kraftigt förbättrad tillgäng-

lighet och bli till en konkurrensfördel för vissa av studiens destinationer. Flertalet av de fyra 

principerna som vägleder arbetet med transportplanerna tycks också vara mindre tillämpliga. 

Att på kort sikt förändra turisternas preferenser och deras val av bilen som huvudsakligt tran-

sportmedel för sina fjällresor (steg 1) framstår som begränsade, liksom ett effektivare utnytt-

jande av vägnätet under högsäsong (steg 2). Budgetrestriktionerna och få möjliga medfinan-

sieringsprojekt framstår som ett hinder för nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

(steg 4). Mot denna bakgrund tycks fyrstegsprincipens 3:e steg, mindre ombyggnationer och 

åtgärder som förbättrar det befintliga vägnätet, vara de åtgärder som under planperioden kan 

förväntas få störst påverkan på tillgängligheten till fjällområdet.  

Om turismen under planperioden expanderar i enlighet med turistorganisationernas bedöm-

ning framstår det troligt att tillgängligheten till fjälldestinationerna kommer att försämras 

under högsäsongsveckorna och att status quo, i bästa fall, kan upprätthållas under övriga 

perioder. Detta genom att de negativa effekterna av bristande vägunderhåll och regelföränd-

ringar mildras, t.ex. minskad säkerhet och ökade restider på grund av potthål och spåriga 

vägbanor respektive sänkta hastighetsgränser. Att utifrån turismens behov anpassa och modi-

fiera upphandlings- och klassifikationsrutiner för drift och underhåll av vägnätet framstår i 

detta perspektiv som angeläget. Jämfört med andra åtgärder bör det vara ett kostnadseffektivt 

sätt att förbättra tillgängligheten. Utifrån de budgetramar och principer som styr arbetet med 

länstransportplanerna kan frågan vidare ställas om det är försvarbart att anpassa vägnätet till 

högsäsongens trafiktoppar med en tio gånger högre trafikintensitet än normalt, d v s är det 

samhällsekonomiskt effektivt och förenligt med klimatsmarta transportlösningar? Svaret på 

frågan är sannolikt nej så länge bilparken domineras av fordon som drivs med fossila driv-

medel och trafikintensitetens variationer över året är så stora som idag 2010.  

Arbetet med länstrafikplanerna har kännetecknats av hårda prioriteringar och avvägningar 

mellan olika intressen. Trafikintensiteten framstår som en viktig prioriteringsgrund, vilket 

reser frågan hur det kan komma att påverka olika destinationers konkurrenssituation. Till-
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spetsat uttryckt, ska tillgängligheten till stora volymdestinationer prioriteras framför små? Ska 

resurserna satsas på att komma tillrätta med trafikinfarkter utmed de mest trafikintensiva 

tillfartsvägarna? I förlängningen kan fråga också ställas om situationen i södra Dalarna bör 

prioriteras framför övriga projekt i länet och Jämtland. Argument mot en prioriteringsordning 

baserad på enbart kvantitet och intensitet återfinns i de regelverk som styr väganslagens 

användning. Funktionsmålet (tillgänglighet) och hänsynsmålet (säkerhet, miljö och hälsa) 

omfattar även mer traditionella regionalpolitiska mål, som att transportsystemet ska ”ge alla 

en grundläggande tillgänglighet … /främja/ utvecklingskraft i hela landet…  /och/ att ingen 

ska dödas eller skadas allvarligt” (Länsstyrelsen i Jämtland 2009 s 8 f.). Direktiven skapar 

med andra ord utrymme för olika målkonflikter och dilemman som kräver att avvägningar 

görs mellan olika mål. En svårighet som kan uppstå när planerna ska kommuniceras med 

olika intressenter är att vissa mål i praktiken kan komma att framstå som utopiska visioner 

och inte som realistiska mål. Det riskerar att skymma åtgärdsprogrammets faktiska effekter på 

tillgängligheten till de destinationer som ingår i studien och frågan om insatsernas konkur-

rensneutralitet. 

Tillgänglighet kan vara både en katalysator för förändring eller verka som en förstärkande 

faktor. Oavsett vilket påverkar tillgängligheten besökarnas preferenser och företagens kost-

nader, samt ställer destinationers förmåga att anpassa sig till och aktivt agera på förändringar i 

omvärlden i fokus. Vetskapen om att denna förmåga inte är jämnt spridd mellan olika destina-

tioner understryks av destinationernas historiska utvecklingsförlopp och ställer därmed turist-

näringen och olika offentliga verk och myndigheter inför stora utmaningar, bl.a. till hur de ska 

agera utifrån att  

• förändringar som har kopplingar till tillgänglighet till stor del är marknadsstyrda, d v s 

hur uppnås likartade villkor och konkurrensneutralitet 

• vissa destinationer kan hamna på ”förlorarnas” sida om tillgängligheten försämras 

och/eller förbättras till andra destinationer. Ska i sådana fall åtgärder vidtas eller ska 

problemen överlämnas till marknaden? Om åtgärder sätts in ska de bevara status quo 

så länge som möjligt eller ska de inriktas mot en icke önskvärd men trolig utveckling? 

 

I ett turistiskt perspektiv bör frågan om konkurrensneutralitet betraktas utifrån att valet av 

resmål påverkas och begränsas av olika restriktioner (kapacitets-, kopplings- och styrnings-

restriktioner). Dessa materiella restriktioner som samspelar med en resenärers subjektiva 

upplevelse av desamma kan både underlätta och försvåra valet av resmål. Även insikten om 

att det råder ett samband mellan val av besöksmål och den tid det tar att förflytta sig mellan 
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hemorten och resmålet bör uppmärksammas, eftersom vissa typer av resor sker mer frekvent 

än andra och att frekvensen är beroende av avståndet. Frågan om i vilken utsträckning som 

väl fungerande och konkurrenskraftiga transportlösningar till och inom en destination påver-

kar valet av resmål blir därmed mycket viktiga för fjälldestinationerna. Det eftersom de kon-

kurrerar med varandra dels inom samma geografiska avståndskontext, dels på en marknad där 

”kundernas” grundläggande primära behov av en viss typ av upplevelse och/eller besöksan-

ledning till stor del är desamma. Tidigare forskning visar att risken inte kan anses obefogad 

att ett resmål väljas bort framför ett annat med hänvisning till komfort, säkerhet och tidsvinst 

eller andra restriktioner. Svårigheten är dock uppenbar att bedöma hur stor denna risk är. 

Kostnaderna att genomföra sådana studier är höga och metodproblemen stora, t.ex. att på 

destinationsnivå beräkna faktisk och potentiell efterfrågan. Ett skäl till detta är att destinatio-

nernas konkurrenskraft påverkas av ett flertal andra faktorer, d v s att attraktiviteten är så hög 

att tillgänglighetsproblemen (tid, kostnad, säkerhet och bekvämlighet) blir av underordnad 

betydelse. Behovet av ökad kunskap inom området förefaller vara stort, vilket styrks av de 

synpunkter turistnäringen lämnat i samband med länens transportplaner 2010-2021. 
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     Bil.1 

 

Faktorer som påverkar destinationers konkurrenskraft och hållbarhet  

 

Källa: Ritchie & Crouch (2005, s. 63) 
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Bilaga 2 

Destinationsföreträdare  

Sälen, Idre, Lofsdalen, Vemdalen,  

Funäsdalen och Åre 

Fjällturism: nuläge, trender och framtid i ett tillgänglighetsperspektiv 

Bakgrund  

I samband med vårt tidigare samtal nämnde jag att Vägverket Region Mitt skall utarbeta en 
handlingsplan för fjällvärlden och att verket riktat sitt intresse mot ovan nämnda destinationer. 
Syftet med planen är att den ska bidra till att förbättra förutsättningar för fjällturismen och 
turistnäringens utveckling. Mot bakgrund av att ett sådant arbete bedöms kräva en ökad 
kunskap om turism har vi som turismforskningsinstitut kontaktats och fått en förfrågan om 
Etour kan bistå Vägverket med ett underlag inför deras arbete med handlingsplanen. 

Undertecknad har under lång tid följt fjällturismens utveckling och är väl medveten om att 
kommunikationer och tillgänglighet är frågor som diskuterats intensivt på destinationsnivå och 
bedömts vara av stor strategisk betydelse, en uppfattning som jag för övrigt delar. 

Min bedömning är, som jag sa i samtalen med några av Er, att Etour kan åta sig uppdraget att 
bidra med ett kunskapsunderlag till Vägverket. Detta under förutsättning att de destinationer 
som verket utpekat levererar in fakta till Etour, som utifrån deras perspektiv belyser frågan om 
yttre tillgänglighet och betydelsen av goda kommunikationer. Det är därför jag med stor glädje 
kan konstatera att samtliga företrädare för ovan nämnda destinationer som jag pratat med är 
villiga att leverera in sådana fakta.  

Fakta och underlag av intresse  

En önskelista om leveranser gäller för det första sådana fakta som beskriver respektive 
destination ur ett tillgänglighetsperspektiv (yttre tillgänglighet för besökarna) och förslag på 
åtgärder att förbättra denna. Under denna punkt kan olika PM, utkast, rapporter och allmänna 
synpunkter från respektive destination vara av intresse. För det andra gäller det fakta med 
fokus på antalet besökare som belyser destinationens utveckling avseende 1) nuläge (senaste 
5-årsperioden), 2) en bedömning av destinationens förväntade tillväxt (kommande 10-period) 
och 3) de trender som förväntas påverka utvecklingsförloppet. Exempel på tänkbara kriterier 
för en sådan bedömning kan vara bygginvesteringar, gästnätter, kommersiella bäddar och 
skiddagar, liksom resande till destinationen fördelade på transportslag. Det är också av intresse 
att kunna spegla antalet besökare under vinter- och sommarsäsongernas ”peak” veckor. För att 
underlätta vårt arbete vore jag tacksam om underlaget kan sändas till oss så snart som möjligt 
eller senast i slutet av maj. Om Ni har frågor ser jag fram emot att få diskutera dessa.  
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