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Abstract 

Swedish mountain destinations are strongly linked to winter tourism with alpine skiing as the 

most common activity. The destinations have long been characterized by seasonality and of 

only having a product range consisting of winter products and activities.  However, in recent 

times it has been noticed how vulnerable the ski industry’s economic sustainability is to 

global climate changes. The effect of this is milder winters with lower amounts of snowfall 

which directly reduces the length of the winter season. Mountain destinations are now 

beginning to realize that there is a possibility to stay open during the summer season as well 

and are working towards not being hindered by seasonality. How are the destinations working 

to overcome this issue in order to create functioning summer tourism? To find out how the 

Swedish mountain destinations are working with the development of summer tourism three 

areas of study have been developed: Funäsfjällen, Idre Fjäll and Åre. A qualitative study was 

conducted using semi-structured interviews via telephone and email with seven different 

stakeholders. The study revealed that all of the destinations are working to develop their 

summer product even though it does not provide the same economic benefits as the winter 

product. The summer product consists to the largest part of three core products – hiking, 

biking (downhill and cross country) and fishing. It is the existing product range which 

destinations are currently working to develop. There is great potential to bring more tourists to 

visit these destinations during the summer, but for that to happen it is necessary that the 

destinations work together to create a public interest to spend the summer in the mountains. 

 

Keywords: seasonality, summer season, product development, Swedish mountain destinations 
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Sammanfattning 

Svenska fjälldestinationer är starkast kopplade till vinterturism med alpin utförsåkning som 

den vanligaste aktiviteten. Destinationerna har länge präglats av säsongsproblematiken och 

det har endast funnits ett produktutbud för att anläggningarna ska kunna ha öppet vintertid. 

Dock på senare tid har det märkts hur sårbar skidindustrins ekonomiska hållbarhet är för 

globala klimatförändringar eftersom allt mildare vintrar med låg nederbörd minskar direkt 

längden på vintersäsongen. Fjälldestinationer börjar nu inse att det finns en möjlighet att ha 

öppet även på sommaren och arbetar för att inte hindras av säsongsproblematiken. Hur arbetar 

de då med att övervinna säsongsproblematiken för att skapa en fungerande sommarturism? 

För att ta reda på hur svenska fjälldestinationer jobbar med utveckling av sommarturismen har 

tre studieområden tagits fram: Funäsfjällen, Idre Fjäll och Åre. En kvalitativ studie har 

genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer via telefon och epost med sju olika 

aktörer. I studien framkom det att alla destinationer arbetar med utveckling av 

sommarprodukten, även om det inte ger samma ekonomiska vinning som vinterprodukten. 

Sommarprodukten består till störst del av tre basprodukter – vandring, cykling (downhill och 

cross country) och fiske och det är det existerande produktutbudet som destinationerna arbetar 

med att utveckla. Det finns stor potential för att få fler turister att besöka destinationerna 

under sommartid men för att det ska ske är det nödvändigt att destinationerna arbetar 

tillsammans för att skapa ett allmänintresse för att spendera sommaren på fjället.  

 

Nyckelord: säsongsproblematik, sommarsäsong, produktutveckling, svenska fjälldestinationer
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1.  Inledning 

Turismindustrin sysselsatte under 2012 168 000 personer i Sverige och är tillskillnad från 

många andra näringar en näring som bidrar med ökad sysselsättning på arbetsmarknaden och 

har gjort det sedan år 2000 (Tillväxtverket 2013). Under 2012 låg turismens totala omsättning 

i Sverige på 275,5 miljarder kronor vilket är en ökning med 4.8 procent sedan föregående år. 

Enligt internationella bedömningar kommer den globala turismen att öka med drygt 3 procent 

varje år fram till 2030 och Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning. Sverige 

har ett bra utbud av basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt en kultur 

och natur som uppnår de förväntningar som både fritids- och affärsresenärer förväntas 

efterfråga (Ibid). 

 

Turism och resande bidrar till att skapa förståelse och att bygga broar mellan människor från 

olika platser och kulturer. Den ses även som ett handelsskapande och välståndsbyggande 

verktyg och är en ständigt föränderlig näring. Turismen behöver goda villkor för att utvecklas 

och är i Sverige en fortfarande relativt outvecklad näring jämfört med andra länder. Det finns 

många sammanhang där turismen har potential för utveckling som ännu inte har 

uppmärksammats (Tillväxtverket, 2013). Ett av de områden som har en potential för 

utveckling är svenska fjälldestinationer då skidturismen står inför en förändring (Edelman, 

2009).  

 

1.1 Skidturismens utveckling  
Svenska fjälldestinationer är starkast kopplat till vinterturism med utförsåkning som den 

vanligaste aktiviteten (Svenska Dagbladet, 2005). Den alpina skidsporten fick ett rejält 

uppsving på 1970-talet i samband med Ingmar Stenmarks framgångar och satte utförsåkning 

på alla svenskars mentala karta. Den så kallade Stenmarkepoken bidrog till stor del till att den 

alpina utförsåkningen blev en turistisk massprodukt och med den följde ett ökat behov av 

investeringar både inom traditionella och nya områden. Förutom investeringar i skidbackar, 

liftar och boende tillkom även nya objekt som pistmaskiner, snökanonsystem, 

bokningssystem, skiduthyrning, skid- och skoterleder, skidskolor och ett ökat kommersiellt 

serviceutbud (Bodén & Rosenberg, 2004). 

 

Vinterturismens uppsving skedde när den svenska rekreationspolitiken slog fast att alla 

medborgare har rätt till arbete, service och god miljö oberoende av bostadsort. Sociala och 

ekonomiska hinder skulle inte bestämma vilka som kunde få ta del av rekreations- och 

turistaktiviteter. Den ekonomiska utvecklingen påverkade också vintersportorterna på flera 

sätt. I början på 1970-talet fanns det många köpstarka grupper som hade möjlighet att köpa 

fritidshus i fjällvärlden samt att det då skapades en efterfrågan på alpin skidåkning som effekt 

av Stenmarksepoken. Med en marknad som efterfrågade fjällvärldens turistprodukter, ett 

politiskt system som var positivt inställt och ett produktionssystem som skapade en 

grundläggande turistisk infrastruktur var förutsättningarna för en expanderande fjällturism 

mycket goda (Bodén & Rosenberg, 2004). 
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Svenska liftanläggningars organisations (SLAO) 225 medlemsanläggningar drog under 

säsongen 2012/13 in 1 267 miljoner kronor på liftkortsförsäljning (SLAO, 2013). Samtidigt 

ökade skidåkardagarna (det totala antalet skiddagar som alla skidåkande svenskar har adderat 

med varandra) för säsongen 2012/13 till 8.5 miljoner vilket är en ökning med 10 procent från 

vintersäsongen året innan. Tillsammans bidrog dessa faktorer till att säsongen 2012/13 blev 

ett rekordår (SLAO, 2013). Under säsongen har nästan 2.1 miljoner svenskar åkt utförsåkning 

vilket utgör 24 procent av befolkningen mellan 0-74 år. Utförsåkare i de yngre 

åldersgrupperna 0-29 år utgör 52 procent av det totala antalet utförsåkare vilket blir den 

största målgruppen. Marknaden är mycket stabil och de små variationer som förekommer 

mellan säsongerna beror i huvudsak på väderförhållanden samt i vissa fall även 

kalendereffekter (Ibid). 

 

1.2 Problemformulering 

 
 

Figur 1. Liftomsättning i Sverige 2001-2013 (SLAO, 2013) 

 

De positiva siffrorna i Figur 1 ovan avser den framgångsrika vintersäsongen men under 

sommarsäsongen blir situationen helt annorlunda. Skidindustrins hållbarhet har ofta 

identifierats som väldigt sårbar för globala klimatförändringar vilket har märkts tydligt de 

senaste åren (Edelman, 2009). Vintrarna präglas nu av allt mer milt väder med lite nederbörd 

vilket påverkar längden på skidsäsongen (Ibid) och då även den period som anläggningarna 

kan ha öppet. Fler och fler anläggningar börjar nu inse att det finns en möjlighet att ha öppet 
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även på sommaren (Andersson, 2014) vilket leder till att anläggningar går från att endast varit 

vinterverksamheter till att bli verksamheter med mer eller mindre året runt-turism. 

 

Förr i tiden var det praxis för skidorter att stänga under sommaren och det var det som 

kallades för säsongsproblematik. Nu är många destinationer fortfarande öppna för att ta hand 

om en annan typ av turister. Det behövs dock en utveckling och bättre planering för att skapa 

även en lyckad barmarkssäsong (perioden från tidig sommar till mitten av hösten då det inte 

finns någon snö och inga snöbaserade aktiviteter går att utföra) eftersom vintrarna blir allt 

sämre och kortare. Nu är det den fina fjällmiljön som kan kopplas till välbefinnande med 

vandringsleder och andra kompletterande produkter som lockar besökare. Genom att erbjuda 

olika produkter under året ger det lönsamhet och ökad sysselsättning till destinationen (Lee et. 

al, 2008). Är en systematisk utveckling av sommarturismen på svenska fjälldestinationer 

lösningen på säsongsproblematiken? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att studera svenska fjälldestinationers arbete med att utveckla 

sommarturism för att övervinna säsongsproblematiken och på så vis skapa en fungerande året 

runt-turism. Tre olika studieområden har undersökts: Funäsfjällen, Idre Fjäll och Åre, för att 

se hur olika förutsättningar kan skapa olika utvecklingar. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar tagits fram: 
 

 Hur arbetar de tre olika destinationerna med att skapa en fungerande året runt-

verksamhet? 

 Vilken av destinationerna har fram tills idag lyckats bäst med att utveckla sin 

sommarsäsong? 

 

1.4 Avgränsningar 
De tre olika studieområdena har valts för att de skiljer sig geografiskt, omsättningsmässigt 

och andelsmässigt, se Figur 2 (SLAO, 2013), vilket skapar olika förutsättningar. Författarna 

har valt att endast studera hur det arbetas med att övervinna säsongsproblematiken från 

aktörernas synvinkel för att hålla en röd tråd genom arbetet. Inom den tidsramen som fanns 

valde författarna att studera tre områden då det gav en möjlighet att se flera exempel på hur 

det arbetas med problemet men att ändå ha möjligheten att få tillräckligt djup information för 

att den ska vara något generaliserbar. Utöver det har författarna valt att avgränsa studien till 

att undersöka hur destinationerna har arbetat tidigare samt hur de arbetar nu för att utveckla 

sommarturismen.  

 



Mellström & Stuguby  2014-06-11 

 

4 
 

 
Figur 2. Liftomsättning och marknadsandelar på de 10 största områdena/anläggningarna (SLAO, 2013) 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1: Förklarar uppsatsens bakgrund samt redogör problemformulering, syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. 

Kapitel 2: Beskriver teori, empiri, olika typer av metoder, val av metod samt en beskrivning 

av intervjurespondenterna. 

Kapitel 3: En områdesbeskrivning av de valda destinationerna samt en överblick över hur det 

arbetas med säsongsproblematik på utländska destinationer.  

Kapitel 4: Teoretiskt avsnitt vilket förklarar relevanta teorier och forskningsresultat som 

kommer att stärka det empiriska avsnittet. 

Kapitel 5: Empiriskt avsnitt vilket redogör det kvalitativt insamlade materialet. 

Kapitel 6: Analys som sammankopplar det teoretiska avsnittet med den empiriska studien 

Kapitel 7: Slutdiskussion som visar slutsatser, resultat och reflektioner utifrån studien och ger 

förslag på framtida forskningsområden. 
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2.  Val av metod 

I följande kapitel beskrivs det vad som menas med teori, empiri, kvalitativa och kvantitativa 

metoder samt val av metod för arbetet.  

 

2.1 Teori 
Teori ses som ett vägledande ramverk som hjälper till att förklara och förstå 

forskningsresultatet. Sambandet mellan teori och forskningen är tydlig då forskningen 

behöver teori som ramverk för analys och tolkning och teorin behöver forskning för att 

ständigt granska och ifrågasätta de teoretiska detaljerna. Inom teoriarbetet finns det två olika 

tillvägagångssätt: deduktiv och induktiv. Med deduktivt tillvägagångssätt menas det att 

författaren teoretiserar innan forskningen sker vilket är vanligast vid kvantitativa studier. Ett 

induktivt tillvägagångssätt är då författaren teoretiserar efter att forskningen skett vilket är 

vanligast vid kvalitativa studier (Finn, Elliot-White & Walton, 2000). 

 

Författarna har valt att använda sig både av ett deduktivt och av ett induktivt tillvägagångssätt. 

För att få en bild över problemet valdes ett fåtal tryckta källor ut för att skapa en bättre 

förståelse samt ge en bild av vilka frågor som skulle ställas i den empiriska studien. Efter 

genomförandet av den empiriska studien valdes kompletterande källor ut för att skapa ett så 

starkt teoretiskt ramverk som möjligt. Det teoretiska ramverket består av litteratur samt 

vetenskapliga artiklar som är relevanta för studien. 

 

2.2 Empiri 
Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten och grundar sig på verkliga 

erfarenheter och undersökningar (Dannefjord, 1999). Empiri kan delas in i primär och 

sekundär data. Primärdata är ny information som tas fram med forskning genom att använda 

tekniker som enkäter, intervjuer och observationer. Sekundärdata är den information som 

redan tagits fram i ämnet på internationell, nationell och regionell nivå av både statliga och 

privata organisationer (Finn, Elliot-White & Walton, 2000). 

 

Författarna har valt att använda sig av både primär och sekundär data. Den primära datan har 

tagits fram genom kvalitativa intervjuer som förklaras i nästa stycke. Den sekundära datan 

som använts är förutom det teoretiska ramverket främst information om de valda 

destinationerna samt det material som bifogats i samband med intervjuerna.  

 

2.3 Kvalitativa metoder 

Enligt Trost (2005) är en kvalitativ studie lämplig om författaren vill försöka förstå 

människors sätt att resonera och särskilja eller urskilja handlingsmönster. Kvalitativa studier 

är ofta undersökningar av specifika miljöer med målet att ge en helhetsbeskrivning av 

processer och särdrag som förekommer i dessa miljöer (Repstad, 2005). Genom att avgränsa 

undersökningen till en viss tidsrymd inom ett visst fält förklarar Repstad (2005) att författaren 

kan få en direkt förståelse över om hur en miljö fungerar och vad som påverkar vad inom den. 

Det centrala uttrycket i kvalitativa metoder är texten och arbetsmaterialet och Repstad (2005) 
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anser att det kan vara omöjligt att undvika mängdangivelser och siffror i kvalitativa studier 

eftersom att kvantifiera är så centralt i det mänskliga tänkandet. Ord som exempelvis låg, lite, 

hög och mycket används ofta även i kvalitativa studier även om de är kvantitativa i grunden 

(Trost, 2005).  

 

2.4 Kvantitativa metoder 

I en kvantitativ metod studeras variationen och andra statistiska egenskaper hos de variabler 

som undersöks (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Enligt Finn, Elliot-White & Walton 

(2000) är kvantitiva undersökningar empiriskt insamlat material, ofta enkätundersökningar, 

som presenteras i siffor. Kvantitiva metoder används till att generera hypoteser och att 

utveckla generella teorier (Ibid).  

 

2.5 Val av metod 
Författarna har valt att i huvudsak använda en kvalitativ metod i studien med fokus på 

intervjuer. Intervjuer ses som ett effektivt sätt till att komma under ytan och att få en 

förståelse ur respondentens synvinkel. Genom att ställa frågor om specifika ämnen får 

forskaren en inblick i hur respondenten uppfattar världen omkring sig. Många människor 

anser att intervjuer bör ske personligen men fler och fler börjar använda sig av alternativa 

intervjumetoder som via epost och telefon (Oltmann, 2007). 

 

Författarna har valt att använda sig av epost-, och telefonintervjuer främst på grund av 

tidsbristen att ta sig till alla tre destinationerna. Epostintervjuer har skett med de respondenter 

som inte hade tid till en telefonintervju då studien skedde under vintersäsongens högsäsong 

och de flesta av respondenterna var därför upptagna. 

 

2.5.1 Epost- och telefonintervjuer 

Epost och telefonintervjuer är de två mest vanliga alternativen till personliga intervjuer 

(Oltmann, 2007). Som med alla metoder finns det både fördelar och nackdelar som är viktiga 

att förstå. Fördelarna med dessa former av intervjuer är: 

 

Geografisk spridning. Möjligheten att få information både från nationella och internationella 

respondenter. Det blir både mer tidseffektivt och ekonomiskt då varken respondenterna eller 

intervjuare behöver förflytta sig för intervjun. Dessa faktorer leder i sin tur till att det är 

enklare att boka tid för intervjun då denna typ av intervju inte är lika tidskrävande. Även om 

hinder skulle uppstå som gör att intervjun behöver bokas om är det enklare vid denna typ av 

intervju (Oltmann, 2007). 

 

Etik. Respondenterna kan uppleva att personliga intervjuer känns påträngande och gör det 

svårt att dölja känslor och uttryck. Via telefon eller epost kan intervjuaren erbjuda ett starkare 

skydd för respondentens privatliv och att de också känner sig tryggare. Det gör även att inga 

egna slutsatser dras från respondentens uppträdande (Oltmann, 2007). 
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Styrkande faktorer. Genom att ta bort den sociala pressen vid personliga intervjuer känner 

respondenterna att de bättre kan utforma sina tankar och känslor, vilket ger dem mer kontroll 

över intervjun. Genom att skicka frågorna via epost får respondenterna mer tid till att skriva 

ner sina tankar samt möjligheten att själv bestämma hur informationen ska framföras. Att 

skicka frågorna via epost innan en telefonintervju kan göra att respondenten känner sig bättre 

förberedd och mer fokuserad (Oltmann, 2007). 

 

Det finns forskare som anser att författare ger för mycket makt till respondenterna genom 

dessa typer av intervjuer. Men det är viktigt att inse att kvalitativa intervjuer inte är ett neutralt 

verktyg för datainsamling utan en aktiv interaktion mellan två eller fler människor. Det finns 

även de som anser att forskare går miste om de icke-verbala svaren som exempelvis 

ansiktsuttryck, suckar och handgester under epost eller telefonintervjuer. Det minskar dock 

risken med att tolka eller använda den typen av svar fel (Oltmann, 2007). 

 

2.5.2 Val av intervjurespondenter 

I samband med kvalitativa undersökningar är det enligt Trost (2005) vanligen helt ointressant 

med statistiskt representativa urval. Det kan därför istället bli alltför många “vanliga” 

människor (Ibid) som intervjuas, och författarna har därför fokuserat på att få respondenter 

som är väl insatta i ämnet på respektive destination. Därför har följande personer valts som 

intervjurespondenter för studien: 

 

Jonas Kojan är VD för Destination Funäsfjällen. Kojan har det övergripande ansvaret för 

bolaget när det gäller exempelvis aktiviteter, personal och ekonomi. Kojans huvuduppdrag är 

att arbeta med allt ifrån produktutveckling, destinationsutveckling, marknadskommunikation 

mot marknaden, kännedom för området och även näringslivsfrågan.  

 

I Funäsfjällen har författarna även varit i kontakt med en viktig aktör med inblick i 

verksamheten som i framställandet av studien ville vara anonym. Hen kommer att redovisas i 

texten som Respondent 1.  

 

Richard Palmgren arbetar som anläggningschef i Tänndalen, som är en del av Funäsfjällen, 

sedan 2 år tillbaka. Palmgrens roll som anläggningschef innebär att han är ytterst ansvarig för 

hela skidanläggningen och alla dess avdelningar. Utöver ansvaret att se till att anläggningen 

fungerar för både gäster och personal arbetar han även mycket med destinationens 

marknadsföring. 

 

Helena Lindahl har arbetat som destinationsutvecklare på Åre Destination AB sedan januari 

2011. Lindahl arbetar även som samordnare och håller ihop ett antal utvecklingsgrupper, 

bland annat utvecklingen av St. Olavsleden. Lindahl är även ansvarig för arbetet med 

medlemsavtal och medlemsregister, samt stöttar vd:n administrativt med att få medlemmarna 

att vara kvar. 

 

Therese Nordfeldt arbetar på hotell Holiday Club och är ansvarig för sociala medier, arbetar 

med PR, marknad, evenemang och skapandet av boendepaket. Nordfeldt har arbetat på 
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hotellet sedan det öppnade och har bland annat jobbat som receptionschef och spachef. 

Holiday Club har valts som respondent för att de till stor del bidragit till uppstarten av 

sommarturismen i Åre. 

 

Niclas Sjögren Berg arbetar som destinationschef på både Skistar Åre och Skistar Vemdalen. 

Sjögren Berg är ytterst ansvarig för verksamheten samt de medarbetare han har som 

verkställer de strategier, mål och beslut som de på Skistar Åre har tagit fram och satt upp. 

 

Sofie Andersson arbetar som marknads- och försäljningschef på anläggningen Idre Fjäll. 

Andersson har en marknadsavdelning som jobbar med intern tv, trycksaker, annonser, skyltar, 

intern information, hemsidan och webben samt sociala medier. Andersson är även 

receptionsansvarig på Pernilla Wiberg Hotell och arbetar även med receptionen på 

centrumanläggningen. Andersson har arbetat på destinationen sedan 2013. 

 

2.5.3 Etik 

Intervjurespondenterna har själva valt om de vill vara anonyma i framförandet av studien. 

Med anonymitet menas det att läsaren inte vet namn eller andra igenkänningstecken på den 

intervjuade (Trost, 2005). En av respondenterna, fortsättningsvis kallad Respondent 1, valde 

att vara anonym vilket författarna har respekterat.   

 

Under den första kontakten har syftet med studien presenterats och respondenterna har 

informerats om hur intervjuinformationen kommer att användas. Det är enligt Trost (2005) 

viktigt att inte formulera sig nedvärderande eller att förvränga den information som 

författaren fått fram i intervjuerna. Författarna har strävat efter att beskriva informationen så 

neutralt som möjligt med fokus på helheten för de valda destinationerna och inte på de 

enskilda individerna.  

 

2.5.4 Tillvägagångssätt intervju 

Den första kontakten med destinationerna skedde via epost där författarna beskrev syftet med 

studien och önskade att få komma i kontakt med en representant som var insatt i ämnet. När 

författarna väl var i kontakt med de blivande respondenterna önskade de helst att 

respondenterna skulle ha möjlighet till en telefonintervju men på grund av redan beskrivna 

faktorerna var det inte en möjlighet för alla.  

 

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade vilket betyder att de har specifika 

frågor men möjligheten ges till att ställa följdfrågor för att få klarare och tydligare svar (Finn, 

Elliot-White & Walton, 2000). 

 

Till de respondenter som inte hade möjlighet för en telefonintervju skickades frågorna via 

epost. Intervjuerna med Respondent 1 i Funäsfjällen, Tänndalen och Holiday Club skedde via 

epost.  
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Med de resterande respondenterna har det genomförts telefonintervjuer. Intervjuerna varade 

mellan 10 och 20 minuter och respondenterna svarade så utförligt de kunde på frågorna. 

Beroende på svaren ställde även författarna följdfrågor för att skapa likvärdig information 

från de olika destinationerna som kommer att underlätta för analysarbetet. Innan intervjuerna 

skedde skickade författarna ut frågorna för att respondenterna skulle ha en möjlighet att 

förbereda sig och svara så utförligt som möjligt. Intervjuerna antecknades under 

genomförandet och transkriberades direkt efter att de avslutats. 

 

2.5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet står för undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, vilket visar hur 

väl de frågor vi ställer ger svar på det vi vill undersöka. Här gäller det att överföra den 

teoretiska förståelsen, begrepp, antaganden och frågeställningar till mätbara frågor på ett 

sådant sätt att svaren blir meningsfulla och speglar det vi är ute efter att undersöka. Validitet 

handlar kort sagt om giltigheten i det vi undersöker. Generellt sett har kvalitativa 

undersökningar genom sin flexibilitet i intervjusituationen en högre validitet än kvantitativa 

undersökningar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Författarna har därför valt att 

endast fokusera frågorna på sommarsäsongen och den utvecklingen för att hålla en hög 

validitet.  

 

Reliabilitet avser frågornas tillförlitlighet snarare än relevansen och svarar på frågan hur vi 

mäter. Med reliabilitet menas ofta också replikerbarhet. Det betyder att om två 

undersökningar som genomförs efter varandra visar samma resultat eller när olika intervjuare 

frågar samma sak och får samma svar ger det en hög reliabilitet. Bristande reliabilitet kan 

bero på att mätinstrumentet är dåligt vilket kan vara otydligt formulerade frågor, tvetydiga 

svarsalternativ och liknande. Det kan även påverkas av beteendet hos intervjuaren eller 

respondenten eller andra omständigheter runt en intervju. Hög reliabilitet indikerar frånvaron 

av slumpmässiga fel och hög överensstämmelse mellan olika mätningar med samma 

instrument (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För att svaren till intervjuerna skulle bli 

reliabla var det viktigt för författarna att ha enkla frågor där respondenterna hade möjlighet att 

svara brett. Om respondenterna inte svarade likvärdigt fanns möjligheten att ställa följdfrågor 

för att det slutgiltiga resultatet skulle bli så reliabelt som möjligt.  

2.6 Källkritik 

Vid kvalitativa studier är det aktuellt att jämföra det egna insamlade materialet med tidigare 

publicerad forskning för att ge ett bättre underlag till hur generellt det egna materialet är. 

Källkritiken är en analys som används för att avgöra om källorna har en hög eller låg 

reliabilitet (Repstad, 2007). 

 

I teoriavsnittet har nya forskningsresultat använts i kombination med äldre studier. Det ger en 

bred och trovärdig kunskapsgrund till studien. Författarna har använt sig av vetenskapligt 

granskade artiklar samt tillförlitlig litteratur som bidrar till en hög tillförlitlighet.   

 

I avsnittet som berör säsongsproblematiken på utländska destinationer är författarna medvetna 

om att mycket kan ha hänt på destinationerna sedan referensen publicerades. Författarna valde 
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ändå att ta med informationen för att visa att säsongsproblematik endast inte är ett svenskt 

problem utan även sker på utländska destinationer. Med den utsatta tidsramen fanns ingen 

möjlighet att genomföra en separat studie för det området.  

 

I den empiriska studien har författarna försökt att få med olika aktörer från varje destination 

för att göra informationen mer generaliserbar. På Idre Fjäll finns det endast en aktör vilket 

ledde till att det endast blev en intervju. Andersson (2014) berättade att eftersom hon endast 

arbetat på anläggningen i ett år rådfrågade hon sina kollegor om de frågor hon var osäker på 

för att ge oss en så bred och korrekt information som möjligt. 
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3.  Områdesbeskrivning 

Inom den svenska fjällvärlden finns det flertalet destinationer som arbetar med att skapa en 

fungerande året runt-turism. En avgränsning har gjorts till tre olika studieområden: 

Funäsfjällen, Idre Fjäll och Åre. I följande kapitel beskrivs varje destinations uppbyggnad och 

organisation. Detta sker efter alfabetisk ordning. Slutligen i kapitlet beskrivs två 

internationella destinationer för att visa att säsongsproblematiken är ett globalt problem. 

3.1 Funäsfjällen 

Funäsfjällen är beläget i Härjedalens kommun cirka 2 mil från den norska gränsen. 

Destinationen består av 170 företag som samarbetar i byarna Ramundberget, Bruksvallarna, 

Fjällnäs, Tänndalen, Ljusnedal, Messlingen, Mittådalen och Funäsdalen by. Tillsammans 

skapar de ett utbud av skidanläggningar, skiduthyrning, längdsystem, skoterleder, 

äventyrsföretag, boende, restauranger och butiker som är Skandinaviens största skidområde. 

Funäsfjällen ser sig inte som en vinterfabrik utan det är fortfarande viktigast med det äkta, 

genuina och jordnära som du får uppleva med de sköna vyerna och den klara fjälluften. På 

sommaren är området mest känt för sina 30 guldturer i olika svårighetsgrader, fisket, 

kajakpaddling och mountainbiketurer i fjällmiljö (Funäsfjällen, 2014). 

 

Turismen startade i Funäsfjällen med att ortsbor öppnade 

upp sina hem och erbjöd mat och logi vilket senare 

övergick till en pensionatrörelse. Svenska 

Turistföreningen (STF) sägs ha stått för den första 

egentliga marknadsföringen av västra Härjedalen när 

temat för deras årsskrift 1931 var Härjedalen. När 

turisterna började anlända till Funäsfjällen var 

boendemöjligheterna inte tillräckliga. Det blev då att logi 

erbjöds hemma hos privatpersoner och flera av dagens 

större boendeanläggningar startades på detta sätt. Den 

familjenära kontakten som uppstod mellan turister och 

värdar ligger till grund för den turistiska inrikting som 

idag präglar området vilket är att ge turisten ett gästfritt 

bemötande och en genuin känsla av tillhörighet (Bodén & 

Rosenberg, 2004). 

 

Den tillväxt av anläggningsbunden turism som har skett de 

senaste 30 åren inom den svenska fjällvärlden är starkast 

kopplad till den alpina produkten. Funäsfjällen har inte 

haft en lika framgångsrik utveckling av det alpina utbudet 

som de andra två destinationerna har haft. Det har lett till 

att de typerna av besökarna har sökt sig till andra 

destinationer. Destinationer som Idre och Åre har bättre 

geografisk position och mer fallhöjdsmeter och lockar på 

så sätt till sig stora delar av marknadssegmentet. 
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Funäsfjällen har inte de strukturella förutsättningarna som krävs för att kunna ta hand om den 

alpina massturismen och områdets aktörer är mot den exploatering av området som skulle 

behövas för att konkurrera om den alpina produkten. Aktörerna anser att det skulle försämra 

möjligheterna för sommarturismen. Funäsfjällens småskaliga produktionssystem och 

familjära turistprodukt har satt normen för vilken typ av turism som bäst passar området 

(Bodén & Rosenberg, 2004).  

 

Den stora fördelen som Funäsfjällen har är det väl utvecklade längdåkningsspåren. Nordic Ski 

Center är ortens stolthet och består av 300 kilometer sammanhängande och maskinellt 

preparerade spår som passerar alla bysamhällen utom Messlingen. Området har under 

vintertid även 450 kilometer rösade turleder och 450 kilometer maskinpistade snöskoterleder. 

Tillsammans skapar det en bild av ett fritt, stort och horisontellt område snarare än en samling 

inhägnade, vertikala alpina investeringar som kräver fullt betalande gäster (Bodén & 

Rosenberg, 2004). 

 

3.1.1 Funäsfjällens företagsstruktur 

Funäsfjällens företagsstruktur utmärks till stor grad av småskalighet och att den saknar en 

dominerande kommersiell aktör som skiljer sig från genomsnittet aktörer i området. Ett fåtal 

större företag finns i Tänndalen och Ramundberget som äger liftanläggningarna på respektive 

platser men det rör sig fortfarande om familjedrivna företag med fåtalet anställda där de flesta 

är på säsongsbasis. Det har heller inte visats ett intresse hos resursstarka större aktörer för att 

etablera sig i området, utan de få som visat intresse har dragit sig ur innan affären blivit av. 

De aktiva företagarna i området är överens om att det finns en styrka hos de små företagen 

som ligger i att det är tillsammans som de skapar destinationens attraktionsvärde för 

besökaren på ett mer säreget sätt. De är även överens om att en större aktör har bättre 

möjligheter till att utveckla destinationens resurser men att en kapitalstark turistföretagare kan 

vara till skada för Funäsfjällen genom att det hotar det genuina. Funäsfjällens turistiska 

verksamhet vill ha kvar det äkta, oförfalskade och naturliga som ständigt ska vårdas. I 

området finns det ett storslaget högfjällsområde, vänliga sommarfjäll med sin unika flora och 

fauna och en levande genuin bygd där möten mellan människa och natur tillfredsställer 

individens förutsättningar och behov (Bodén & Rosenberg, 2004). 

 

3.2 Idre Fjäll 
Idre Fjäll är beläget i Älvdalens kommun i Dalarna, cirka 3 mil från den norska gränsen. 

Stiftelsen Idre Fjäll startades 1968 (Andersson, 2014) i avsikt att skapa arbete och liv i bygden 

och för att ge ökade tillfällen till ett aktivt friluftsliv. En av Idre Fjälls drivkrafter har alltid 

varit att leda utvecklingen i fjällvärlden, som de även har lyckats med på flera olika plan - 

bland annat Europas första fyrstolslift. Idre Fjäll är med sina 8 000 bäddar en av Nordens 

största och mest kompletta året runt-anläggning (Idre Fjäll, 2014). Stiftelseformen 

tillsammans med året runt-aktiviteter gör destinationen unik i branschen och det ger även ett 

stort försprång när det gäller att attrahera kompetent personal. Det är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att skapa en högkvalitativ upplevelse för besökarna. Idre Fjäll drog igång 
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ordentligt med sin sommarsatsning under 1980-talet med bland annat en genuin fäbod, 

poolområden och en sporthall (Ibid). 

 

Kommunalnämndens ordförande Erik Hjelm spelade under 1960-talet en stor roll för 

tillkomsten av Idre Fjäll. Hjelm förankrade projektet över partigränserna under en tid då flera 

aktörer inte ansåg att turism var en riktig näring. För att skaffa den kompetens som behövdes 

för att planera och driva en anläggning engagerades Friluftsfrämjandet och tillsammans med 

kommunen bildade de stiftelsen Idre Fjäll. Det innebar bland annat att kommunens inflytande 

var stort och att den vinst som genererades skulle återinvesteras i företaget eller i annan 

friluftsverksamhet. Satsningen på Idre Fjäll blev ett turistiskt samhällsprojekt med en 

ambition att upphandla så mycket som möjligt lokalt. Turistnäringen fick en snabb tillväxt i 

Idre mellan 1970 och 1990 och gick från att vara en expansiv kraft till att bli en mer 

förvaltande kraft (Bodén & Rosenberg, 2004). 

 

Stiftelsen Idre Fjäll byggde i snabb takt ut anläggningen. Detta mycket tack vare 1970-talets 

nationella turist- och rekreaktionspolitik och det snabbt växande fritidshusbyggandet. Det 

ökade intresset för alpin skidåkning, gynnsamma skatteregler och kreditvillkor samt 

hyresgarantier skapade en byggboom på Idre Fjäll. Vilket betyder att det byggdes många 

fastigheter under en kort period. Under 1970-talet byggdes området ut med två nya 

skidområden, boendemöjligheter, restauranger, butiker, skiduthyrning, utomhusbad, 

minigolfanläggning, motionshall, läkarmottagning och konferenslokaler. En stor 

timmerbyggnad där bland annat de administrativa lokalerna uppkom och byggnaden kom 

senare till att bli grunden till centrumanläggningen. I slutet av årtiondet investerades det även 

i Idre Fjälls första snökanonsanläggning vilket även var fjällvärldens första. Under 1980-talet 

byggdes centrumanläggningen ut med nya konferens- och nöjesmöjligheter, sporthall och 

badanläggningar - både inomhus och utomhus, fäbodvall, skidområde för barn och ett 

sameläger. Nu arbetades det även med att trygga den profil Idre Fjäll skapat med att vara en 

familjedestination. Med denna utveckling blev det allt tydligare att anläggningen utvecklades 

mot ett samhälle i sig. Besökarna behövde inte ta sig nio kilometer till Idre By, utan allt som 

behövdes fanns att införskaffa på anläggningen. Detta är något som kan ses som 

problematiskt utifrån det perspektivet Idre Fjäll hade som samhällsbyggarprojekt. Dock ansåg 

bygdens aktörer ändå att turismen var en samhällsangelägenhet (Bodén & Rosenberg, 2004). 

 

En av de största utmaningarna som Idre Fjäll har haft sedan starten 1965 (Idre Fjäll, 2014) har 

varit att skapa sysselsättning året runt (Bodén & Rosenberg, 2004). Där har de ställts mot 

säsongsproblematiken vilken har följt med Idre Fjälls snabba tillväxt som 

vintersportsdestination. För att skapa en volymprodukt även under barmarkssäsongen har Idre 

Fjäll utvecklat sommaraktiviteter som exempelvis cykling, äventyrsbana, forsränning, golf 

och ridning. Detta har för vissa av aktiviteterna öppnat upp för utomstående aktörer att inta 

rollen som underleverantörer. Barmarksprodukten har även utvecklats genom evenemang och 

spelmansstämmor. Jämfört med Åre och Funäsfjällen framstår Idre Fjäll som den mest 

framgångsrika destination sett till barmarksprodukten baserat på antalet kommersiella 

gästnätter (Ibid). 

 



Mellström & Stuguby  2014-06-11 

 

14 
 

3.3 Åre 
Åre är beläget i Åre Kommun i Jämtland, cirka 7 mil från den norska gränsen. Redan på 

1800-talets slut började Åre verka som turistort med besökare både från Sverige och 

internationellt. Till en början var Åre en sommarort där man främst var ute efter den friska 

luften, men jakt och fiske var också en viktig del i näringen. Vinterturismen tog fart 1910 då 

Åre Bergbana invigdes och blev Årefjällens första lift upp på fjällen. Idag är Åre en stor 

metropol för vinterturismen med en blandning av skidåkning, afterski, restauranger och 

relaxmöjligheter vilket gör Åre till en levande och ledande vinterort. Ända fram till 1970-talet 

besöktes orten av lika många människor sommar som vinter, därefter har vinterturismen varit 

större. Sommarturismen har ett utbud av varierande aktiviteter och naturupplevelser där du 

som besökare bland annat kan vandra mellan de olika fjällstationerna, paddla kajak och cykla 

downhill (Destination Fjällen, 2014). Åre är även med i “Leading Mountain Resorts of the 

World” vilket är en exklusiv grupp som är internationellt känt för sina fantastiska 

omgivningar, turistinfrastruktur och omfattande utbud av året runt-aktiviteter och sevärdheter 

(Skistar Åre, 2014). 

 

Under första delen av 1900-talet är Åre och även senare Storlien de mest betydelsefulla 

turistorterna i Västjämtland. Åres ställning som alpin vintersportort stärktes i samband med 

alpina VM 1954. Det gav orten ett internationellt erkännande som alpint centrum och ledde 

även till investeringar åren före evenemanget. Under 1960-talet kom Duved att bli Åredalens 

alpina centrum och utveckling skedde även i Trillevallen, Vålådalen, Edsåsdalen, Ottsjö, 

Vallbo och Höglekardalen. Under 1960-talet hamnade Åre i en stagnation på grund av 

konkurrensen från andra orter, den ekonomiska utvecklingen och ortens svårigheter med att 

anpassa sig efter den nya typen av besökare (Bodén & Rosenberg, 2004). 

 

Åreprojektet lade grunden till den nya turistiska infrastrukturen som förändrade 

försättningarna för turistnäringen i orten. Det gjorde att Åre gick från en småskalig 

halvsovande idyll till en turistort för storskalig massturism. Projektets första etapp 

inkluderade färdigställandet av kabinbanan, liftarna och skidnedfarterna, servicestugorna i 

Ullådalen och på Åreskutan samt parkeringsanläggningarna vid kabinbanan och i Ullådalen. 

Åreprojektet spelade även en stor roll för Svenska Skidförbundets beslut att satsa på Åre som 

ett nationellt och internationellt alpint tävlingscentrum. Det tillkom en störtloppsbana av hög 

internationell klass, nya anläggningar och serviceanläggningar med hjälp av statligt stöd. 

Under den här perioden var även utvecklingen av boende framträdande på hotellfronten och 

framväxten av de nya områdena Björnen, Fjällbyn och Tegefjäll bidrog med en tredubbling av 

bäddkapaciteten (Bodén & Rosenberg, 2004). 

 

Byggboomen led mot sitt slut under början på 1990-talet och sedan dess har det skett få 

utvecklingar i området. Utvecklingen i Åre handlade i liten utsträckning om hårda 

investeringar utan fokus låg på det statliga avvecklingsbolaget Securums 

rekonstruktionsarbete av ortens fastighets- och anläggningstillgångar efter bank- och 

fastighetskrashen 1992. Det blev ett centralt inslag som innebar att ett antal 

nyckelanläggningar fördes samman under en och samma ägare. Det lade grunden till 

framväxten av ett integrerat affärsmässigt produktionssystem för massturismen och den 
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anpassade alpina bergetprodukten som förvärvades och utvecklades av investbolaget Bure och 

senare av Skistar (Bodén & Rosenberg, 2004). 

 

3.4 Säsongsproblematik på utländska destinationer 
Säsongsproblematiken är inte bara något som svenska destinationer påverkas av utan även 

fjälldestinationer i andra länder möter samma problem (Flagestad et. al, 2004). För att få en 

överblick över hur de utländska destinationerna arbetar med att skapa en sommarsäsong för 

fjällbesökare har författarna valt att beskriva två destinationer; en destination som är väldigt 

framgångsrik i utvecklandet av sommarturismen och en destination som arbetar med att få fart 

på sommarturismen. 

 

3.4.1 Whistler 

 
Figur 4. Karta över Kanadas fastland där Whistler är markerat (Google Maps, 2014). 

 

“The winter carries the name, but summer brand changes awareness”  

                         (Flagestad et. al, 2004, s38) 

 

Whistler är beläget i British Columbia i sydvästra hörnet av Kanada. Orten har flertalet gånger 

blivit rankad som Nordamerikas bästa skidort. Ett genomsnittligt år har Whistler cirka två 

miljoner besökare varav drygt hälften är på sommaren, vilket gör sommaren till den 

populäraste säsongen (Flagestad et. al, 2004). Whistler karaktäriseras av affärsmässighet och 

en god organisation vilket har lett till en vision om året runt-turism och en struktur som 

främjar arbetet. Whistlers kommun är en aktiv och investeringsvillig part i utbyggnaden av 

barmarkssäsongen. I visionen som skapats på destinationen ingår det att skapa livskvalitet för 
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invånarna, tillväxtprogram kopplade till ekologisk hållbarhet, finansiell stabilitet och en 

förstklassig upplevelse för besökaren. Det anses vara viktigt att skapa en gemensam syn och 

det är den huvudsakliga anledningen till att Whistler blivit framgångsrik. Mycket i Whistler 

styrs utav fastighetsmarknaden och aktiviteter skapas mest för att öka möjligheterna till att 

sälja olika former av boende (Ibid). 

 

Det finns cirka 60-80 olika aktivitetsföretag i Whistler och kvalitet är viktigare än kvantitet - 

“alla måste lyckas för att vi skall kunna lyckas tillsammans” (Flagestad et. al, 2004, s.43). 

Juli och augusti är de viktigaste sommarmånaderna och under våren och hösten bidrar 

konferenscentrat med beläggning till orten. De vanligaste aktiviteterna under 

sommarmånaderna är vandring, golf, forsränning, kajak- och kanotpaddling, fiske, ridning 

och mountainbike (cross country och downhill). Nyckelaktiviteten är downhillcyklingen då 

den har liknande egenskaper med snowboard och skidåkning vilket kan locka samma typ av 

besökare (Flagestad et. al, 2004).  

 

3.4.2 Ischgl 

 
     Figur 5. Karta över Österrike där Ischgl är markerat (Google Maps, 2014). 

 

Ischgl är beläget i Tyrolen i Österrike och är idag en utpräglad vintersportort som håller på att 

få igång sin sommarverksamhet. Strategier och koncept är under utveckling men 

målsättningen är klar. Målet är att få en fjärdedel av de som besöker Ischgl på vintern att 

besöka orten även på sommaren. Hela byn står bakom beslutet att satsa på sommarturismen. 

Det har tidigare skett flertalet satsningar men ingen som det satsats helhjärtat på. Sommaren 

ska komplettera den intensiva vintersäsongen men det finns ingen klar vision som det strävas 

mot (Flagestad et. al, 2004). 

 

Det är Tourismus Verband i Ischgl som har stor makt och inflytande på destinationen. Det är 

en organisation där kommunen är den största ägaren som har ett professionellt ledarskap och 

en stark finansiell position skapad av medlemmarnas bidrag, turistskatt och delägarskap i 

stora och lönsamma fjällanläggningar. Det är Tourismus Verband som sköter utvecklingen av 

barmarkssäsongen och har även skapat allianser med granndestinationer för att utveckla vissa 

sommarprodukter. Ischgl har en bra utgångspunkt för samarbete genom de många 

familjeföretagen som blivit sammansvetsade i generationer (Flagestad et. al, 2004).   
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I Ishcgl tror man inte att priserna går att hålla lika höga på sommaren utan det handlar istället 

om att hålla kvantiteten uppe. De aktiviteter som man valt att satsa på är cykling i naturen, 

hälsa, affärsturism (konferenser, produktinnovationer med mera) och kultur och tradition. 

Ischgl har valt att marknadsföra sin sommarprodukt aktivt mot sina vintergäster (Flagestad et. 

al, 2004).  
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4.  Teori 
I detta kapitel kommer först säsongsproblematiken att redovisas samt de två faktorer som 

påverkar och skapar säsonger. Därefter beskrivs kopplingen mellan sport och turism samt dess 

påverkan på varandra och hur de påverkas av säsongsproblematiken. Sedan redovisas tre olika 

barmarksprodukter som är basen av fjälldestinationers produktutbud. Dessa faktorer kan bidra 

till en destinationsutveckling med fokus på produktutveckling på destinationerna vilket även 

förklaras. Kapitlet avslutas med en beskrivning av SWOT-analys som kommer ligga till 

grunden för framtagandet av den mest framgångsrika destinationen. 

 

4.1 Säsongsproblematik 

När störst antal besökare reser till en destination under ena halvan av året, som under 

vinterhalvåret, skapas något som kallas för säsongsbetoning(Getz, Carlsen & Morrison, 

2004). Det är en etablerad egenskap inom branschen sedan långt tillbaka (Baum & Lundtorp, 

2001) och är en av de mest framträdande faktorerna inom turismindustrin, men samtidigt är 

det en av de minst förstådda (Baum & Lundtorp, 2001; Getz, Carlsen & Morrison, 2004; 

Higham, 2005; Weed, 2008; Young Chung, 2009). Tidigare sågs säsongsproblematiken som 

ett oundvikligt särdrag inom turismindustrin istället för ett problem som borde bli löst 

(Higham, 2005). Det gjordes då i stort sett inga forskningar inom ämnet och var därför ett 

ganska outforskat område trots att det fanns en bred oro över säsongsproblematiken och de 

allmänt negativa effekterna på destinationen och turismen. Denna oro finns fortfarande kvar 

idag (Baum & Lundtorp, 2001). 

 

 
Figur 6. Egen bearbetning av faktorer som påverkar säsongsproblematiken (Weed, 2008) 

 

Som framgår av Figur 6 kan orsaken till varför en destination blir säsongsbetonad bero på 

naturliga faktorer, som klimat och väder, eller institutionella faktorer som att de flesta 

evenemang är under ena halvan av året (Getz, Carlsen & Morrison, 2004; Weed, 2008). De 

naturliga faktorerna som påverkar och skapar en säsong är de faktorer som reglerar temporära 

variationer i de naturliga fenomenen, alltså de klimatförändringar som är under året som till 

exempel dagsljus, temperatur, vind, snö och regn (Weed, 2008). De institutionella faktorerna 
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speglar de sociala normerna och användningen av samhället. Dessa faktorer baseras ofta på 

religion, kultur, sociala- och ekonomiska överväganden samt allmänna helgdagar, semestrar 

och lov (Weed, 2008). Säsonger skapas varje år på grund av klimatstatus, helgdagar eller 

speciella attraktioner som till exempel festivaler (Young Chung, 2009). 

 

4.1.1 Naturliga faktorer 

Säsongsbetoning visar ofta övergripande förändringar på efterfrågan och utbudet av tjänster 

och produkter inom turismnäringen. Detta beroende på faktorerna som väder och allmänna 

semesterdagar (Young Chung, 2009). För turism spelar klimatet i de flesta fall stor roll, 

speciellt för vintersportdestinationer då den naturliga faktorn ofta är avgörande (Higham, 

2005). Faktorn utser inte bara var det är lämpligast att utföra olika turismaktiviteter, utan den 

kan också vara den faktor som skapar säsonger och på så sätt uppstår säsongsproblematik hos 

en destination (Perch-Nielsen, Amelung & Knutti, 2010). I och med att varje land har olika 

klimatmönster skapas säsongerna olika tidsmässigt. Till exempel har fjälldestinationer flest 

besökare under vinterhalvåret på grund av att deras utbud av aktiviteter förknippas med eller 

kräver snö för att kunna utföras (Young Chung, 2009). Snö och minusgrader är något som en 

alpin vintersportort behöver för att klara sig, därför kan klimat ses som en lämplig resurs inom 

turism (Perch-Nielsen, Amelung & Knutti, 2010). Särskilt utsatta sportaktiviteter är de som är 

relaterade till snö, som utförsåkning, då dessa är styrda av vädret (Higham, 2005). 

 

Det finns tre olika basmönster för destinationer när det gäller säsongsproblematiken. Den 

första är de destinationer som bara har en topperiod, med andra ord bara en säsong, som till 

exempel Franska Rivieran som har sin säsong på sommaren då de har plusgrader, sol och flest 

antal besökare. Det andra basmönstret är de destinationer som har två säsonger, oftast en 

sommarsäsong och en vintersäsong. Exempel på en sådan destination kan vara 

fjälldestinationer, då de lockar till sig sportentusiaster både på sommaren och på vintern. Det 

tredje basmönstret är de som inte har någon topperiod. Dessa destinationer har i stort sett lika 

mycket besökare året om och exempel på sådana året runt-destinationer är Singapore eller 

Hong Kong (Higham, 2005). Dessa destinationer upplever även säsongsproblematik på ett 

eller annat sätt genom deras turistflöden. Dock upplever metropolstäder som London och New 

York det inte lika mycket som turismspecialiserade platser som fjälldestinationer. Detta är just 

för att vissa turismmål som kust- eller skidorter fokuserar på att sälja säsongsrelaterade 

produkter, medan stora städer har ett utbud av fler icke-säsongsrelaterade produkter som inte 

är känsliga för klimatförändringar (Young Chung, 2009). 

 

Sverige har unika natur- och kulturvärden att erbjuda besökare från andra länder. Dock ger det 

ett ödsligt och mindre lockande intryck på utländska besökare när destinationerna stängs ner 

för säsongen, som för de flesta fjälldestinationer är i slutet av april. Under de senaste åren har 

vintrarna varit opålitliga och ingen vet om kommande år kommer att kunna erbjuda en två-

säsongsturism. Det är främst privatpersoner som påverkas av säsongsproblematiken, det vill 

säga de personer som reser under ledig tid som i slutet av veckorna eller under längre 

sammanhållen ledighet. Detta är för att många som reser affärsmässigt inte påverkas om det är 

dåligt väder då de oftast sitter inne på konferenser eller liknande (Bohlin & Elbe, 2007). 
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De flesta destinationerna präglas av en organiserad förändring under hela året, vilket generellt 

sett är under sommarmånaderna då flest destinationer har ett ökat besöksantal (Weed, 2008). 

Det har ofta setts som ett problem för turismnäringen och säsonger kan förvärra eller skapa ett 

antal svårigheter som branschen står inför (Baum & Lundtorp, 2001; Weed, 2008). Därför 

spenderas mycket tid, pengar och ansträngning på att utveckla en sorts strategi där syftet är att 

förlänga säsongerna eller skapa en så kallad året runt-turism (Weed, 2008). 

 

Många fjälldestinationer runt om i världen har redan blivit påverkade av klimatet och på 

grund av den globala uppvärmningen kommer vintrarna mest troligt bli kortare och varmare. 

Det kommer att resultera i att vinterdestinationerna med stor sannolikhet kommer att hamna i 

en ekonomisk kris (Higham, 2005). En kort säsong på en destination innebär att turismen 

endast bidrar till den lokala näringen en liten del av året. Resten av året står de flesta hotell 

och restauranger tomma, vilket resulterar i att kapacitetutnyttjandet blir lågt om man slår ut 

det över hela året. Detta leder till att lönsamheten blir svag, vilket leder till att näringen inte 

blir ekonomiskt hållbar. Detta kan i sin tur leda till att destinationens attraktivitet samt 

kvaliteten på personalen minskar på grund av stillastående personalutvecklingar (Bohlin & 

Elbe, 2007). 

 

4.1.2 Institutionella faktorer 

Inom turismnäringen ses säsongsbetoning idag som ett problem inom många områden (Baum 

& Lundtorp, 2001; Jollife & Farnsworth, 2003; Weed, 2008; Young Chung, 2009) som kan 

påverka både det sociala och ekonomiska negativt. Ett exempel på det är tillfälliga 

säsongsarbetare på destinationen som orsakar en instabil arbetsmarknad (Young Chung, 

2009). Säsongsbetoning som skapar variation av turistflödet under året ger även ofta negativa 

effekter på både destinationen och människorna som bor där (Weed, 2008). Det kan bland 

annat göra det svårt att få tillgång till kapital, samt att få och behålla heltidspersonal. För låg 

avkastning på investeringen orsakar efterföljande hög risk i verksamheten. Det kan även 

skapa problem i samband med överbelastning och överanvändning av anläggningar (Baum & 

Lundtorp, 2001). 

 

När lönsamheten på en destination är låg blir det oftast mer attraktivt att anställa unga 

människor som kan arbeta på destinationen under turismsäsongen. Men detta ökar en 

svårighet för turismnäringen att utföra åtgärder som utökar säsongen då deras arbetare slutar. 

Oftast är dessa säsongsarbetare enbart inflyttade under säsongen och återvänder hem eller till 

en annan plats efter säsongens slut. Detta gör det heller inte speciellt givande att arrangera 

personalutveckling för att skapa en mer kvalificerad personal (Bohlin & Elbe, 2007). För 

företag kan säsongsbetoning ge negativa effekter som pengaflödesproblem, svårt att attrahera 

och behålla kvalificerad personal, samt behov av att anställa säsongs- och deltidsarbetare 

(Getz, Carlsen & Morrison, 2004). 

 

Det kan lätt förekomma konflikter mellan en hållbar turismutveckling ur en ekonomisk 

synvinkel och de miljömässiga aspekterna. Detta för att en expansion av turister krävs för att 

investeringar ska vara lönsamma och det leder till ökat resande med fler transporter, vilket 

troligtvis resulterar i större miljöbelastning. Samtidigt är turismnäringens lönsamhet viktig för 
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att näringen ska kunna göra investeringar som krävs för ett fortsatt miljöarbete (Bohlin & 

Elbe, 2007). Något som har stor påverkan och ekonomisk betydelse för de industriella 

länderna är sportturismen, som under de senare åren ökat i popularitet (Bohlin & Elbe, 2007). 

Inom den institutionella faktorn kan man säga att det finns något som kallas för sportsäsonger, 

där speciella evenemang och sportattraktioner är inräknade (Higham, 2005), som World Cup. 

Detta är ett nytt fenomen inom turism (Young Chung, 2009) och har till viss del ändrat 

mönstret för fritids- och turismverksamheter. Till exempel har sportegenskaperna för vissa 

aktiviteter haft en tendens att ändra de sociala aspekterna när det gäller betydelsen för vissa 

deltagare och åskådare (Baum & Lundtorp, 2001; Higham, 2005). Under den senaste tiden har 

människor till exempel börjat se jakt som en sport istället för en social aktivitet, vilket det från 

början var (Baum & Lundtorp, 2001). 

 

4.2 Länken mellan sport och turism på fjälldestinationer 
Fjälldestinationer har potential för att utveckla en attraktiv sommarsäsong genom sportturism 

(Higham, 2005). Både sport och turism karaktäriseras av säsongsproblematiken och kan 

därför kopplas samman på flera olika sätt (Gibson, 2006). Till exempel har fjälldestinationer 

flest besökare under vinterhalvåret på grund av att deras utbud av aktiviteter förknippas med 

eller kräver snö för att kunna utföras (Young Chung, 2009). Kopplingen har på senare år blivit 

allt tydligare, bland annat på grund av att deltagandet i sport- och turismaktiviteter ofta tar 

plats samtidigt. De är ofta i behov av samma infrastruktur och resurser som naturmiljöer, 

byggda anläggningar, transporter och service. Eftersom de är sammanlänkade är det mest 

troligt att de påverkar varandra när utvecklingar sker. Länken mellan sport och turism har den 

senaste tiden resulterat i att de flesta sporter har förutsättningar att generera turismen. Båda 

industrierna har utvecklats snabbt och är nu bland de största på den globala marknaden 

(Weed, 2008). 

 

Intresset för sport är inne i en stark tillväxtprocess, dock är det svårt att förutse trender inom 

området då olika sporter ständigt går upp och ned. Vissa förändras och andra sporter 

tillkommer. Detta sägs bero på framväxande teknologier och förändrade sociala behov. Både 

sport och turism är idag stabila industrier då de under de senaste decennierna utvecklats 

snabbt gällande antal deltagare. Dock är de båda två dynamiska och känsliga. Därför krävs det 

att destinationer är mottagliga för förändring och utveckling då specifika destinationer och 

sporter går igenom en livscykel och ständigt förändras. För att öka de positiva effekterna hos 

en destination kan det vara viktigt att offentliga och privata aktörer går samman i partnerskap 

och börjar samarbeta (Bohlin & Elbe, 2007). 

 

Eftersom barn och ungdomar har sitt längsta lov under sommaren är det mest troligt att 

familjen åker på en längre semester under sommartid (Young Chung, 2009). Även de som 

inte har barn tar oftast ut sin semester under sommaren för att de alltid har gjort det och en 

sådan vana är svår att bryta. Därför har många fjälldestinationer arbetat för att skapa en två-

säsongsdestination genom att utveckla mountainbikecyklingen på sommaren och de senaste 

åren har det blivit en stor sommaraktivitet i fjällområdena (Higham, 2005). 
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4.3 Barmarksprodukter i fjällen 
En produkt kan beskrivas som ett erbjudande som tillfredsställer ett visst behov eller uppfyller 

en viss funktion för någon. Den kan skapas utifrån ett identifierat behov eller utvecklas av de 

resurser som finns tillgängliga på destinationen eller hos ett företag. En produkt utgörs av 

tjänster, varor eller en kombination av dem. Inom turismen förekommer produkter oftast i 

form av tjänster som består av en kärntjänst, men den kan ofta ha en eller flera stöd- och 

bitjänster. Kärntjänsten är den produkt som ska tillfredsställa och uppfylla den grundläggande 

funktion som kunden efterfrågar (Bohlin & Elbe, 2007). 

 

4.3.1 Vandring 

Den produkt som sägs ha störst utvecklingspotential vid möjlighet på den svenska marknaden 

är vandringen. Idag lägger ofta arrangörer in eller erbjuder möjligheten att se eller uppleva 

andra saker på resan. Detta för att kunna vara konkurrenskraftiga inom området. Med detta 

som bas kan man utveckla många olika vandringsprodukter eller upplevelser för allt från 

nybörjare till de som vill ha lite mer utmaning och äventyr. Det kan till vara halv-, hel-, eller 

flerdagarsturer. Det ligger mycket i valet av lederna, men det finns även andra faktorer som 

kan vara viktiga för att produkten ska vara attraktiv. Det kan handla om unika boenden, 

spännande matupplevelser eller guidade naturupplevelser. Något som är viktigt när man 

arbetar med vandringsprodukten, det är att arrangera boenden som är anpassade efter 

vandringsturisten. Det kan vara ett boende som ligger nära lederna samt är anpassat 

funktionellt för vandrare. För att lyckas ännu bättre med vandringsprodukten och lederna kan 

man utveckla dessa så att det är lätt att växla mellan svårighetsgraderna. Att man lätt kan välja 

en kortare, längre, lättare eller svårare vandringsled efter turens gång (Bergman & Eurenius, 

2005). 

 

4.3.2 Cykling 

Cykling sägs vara den produkt som har näst störst utvecklingspotential på den svenska 

marknaden efter vandringen. Cykling är redan ett koncept som haft stor framgång i Europa. 

Det krävs dock mycket planering och omsorg för att sätta ihop en produkt som förenar lugna 

trafikmiljöer, naturupplevelser och olika svårighetsgrader. Något annat som är viktigt att 

komma ihåg när man utvecklar cyklingen är att den gör ett stort slitage på naturen, därför 

gäller det att noga planera lederna och vart de ska gå. För att locka så bred målgrupp som 

möjligt kan det vara bra att tydligt märka ut de olika svårighetsgraderna, samt förklara dessa i 

ett informationshäfte eller i en broschyr. Andra servicetjänster, som cykeluthyrning, 

matställen, kartor, samt skyltning och information om specifika sevärdheter eller aktiviteter 

längs lederna, kan också vara bra att erbjuda för att locka turister i olika målgrupper. 

Cykelprodukten kan, precis som vandringen, komma att erbjudas som en halv-, hel- eller 

flerdagsaktivitet. Den kan paketeras som en gruppcykelresa på flera dagar eller som en 

individuell produkt där turisten erbjuds att cykla i olika miljöer och nivåer. Cyklingen har de 

senaste åren börjat växa fram som resans huvudaktivitet, men är fortfarande ofta bara en del 

av en multiaktivitetssemester där fler aktiviteter utförs (Bergman & Eurenius, 2005). 
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4.3.3 Fiske 

En tredje barmarksprodukt på den svenska marknaden är fisket och Sverige har höga 

förutsättningar när det gäller fisketurismen tack vare vår speciella natur och artvarierande 

fisktillgång. Det finns två huvudmålgrupper inom fisketurismen. Den ena är flugfiske med 

fokus på bland annat öring och harr, medan den andra är gäddfiske med spinn, fluga och/eller 

mete. För att få en attraktiv fiskeprodukt krävs en aktiv fiskevård och möjlighet att hyra ut och 

förvalta eget vatten. Något som är gemensamt för de flesta fiskare är att de vill att fisket ska 

vara av hög kvalité med ett högt fångstresultat (Lagander, 2009). 

 

4.3.4 Produktutveckling skapar destinationsutveckling 

Turismens produkter består uteslutande av tjänster och är därför en viktig del när det kommer 

till destinationsutveckling. Destinationsutveckling handlar ofta om att hitta en möjlighet att 

skapa nya eller fler arbetstillfällen och vända negativa utvecklingstrender till något bättre. 

Utvecklingen av turism upplevs som en viktig strategi för att locka turister och på så sätt 

stärka det lokala näringslivet på en destination. Strategier skapas för att klara av konkurrensen 

på dagens internationella marknad då destinationer ofta marknadsför sig internationellt för att 

attrahera fler turister. Målet för destinationsutveckling är ofta en numerisk ökning av 

besökarna, men också en kvalitativ utveckling på utbudet av produkter (Bohlin & Elbe, 2007). 

 

4.4 SWOT-analys 
SWOT, som framgår av Figur 7 nedan, står för Strenghts (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), 

Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). Styrkor och svagheter hänvisar till 

destinationens interna miljö och möjligheter och hot hänvisar till den externa miljön (Weaver 

& Lawton, 2010). 

 

 
Figur 7. Egen bearbetning av SWOT (Wright et al, 2004) 

 

En SWOT-analys används av företag och destinationer för att skapa en profil och tillhörande 

strategier (Wright et al, 2004). Den kan även användas som hjälpmedel till att identifiera lång- 

och kortsiktiga mål (Weaver & Lawton, 2010). SWOT är ett sätt för företag att utnyttja de 

möjligheter som finns i miljön och att undvika hoten. Det ger möjligheten att betona styrkorna 
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och att moderera svagheterna. Genom att ha översikt på de olika miljöerna kan företagen sen 

sätta realistiska strategier för att nå de bestämda målen (Wright et al, 2004). 

 

4.4.1 Interna faktorer 

Ett företags resurser är det som skapar den interna miljön. Det inkluderar mänskliga resurser, 

organisatoriska resurser och fysiska resurser (Wright et al, 2004). 

 

De mänskliga resurserna behandlar faktorer som erfarenhet, kunskap, skicklighet och 

kapacitet hos alla de anställda. Även de mest utmärkta organisatoriska och fysiska resurerna 

är värdelösa utan en begåvad arbetskraft och är därför den mest avgörande resursen. De 

mänskliga resurserna delas in i tre olika hierarkiska nivårer: styrelse, högsta ledningen och 

mellanchefer, arbetsledare och anställda som på olika nivåer blir ansvariga för den interna 

miljön (Wright et al, 2004). 

 

De organisatoriska resurserna behandlar faktorer som företagets system och processer, 

strategier, kultur, struktur, ekonomi, marknadsföring och informationssystem. Kärnan i dessa 

resurser handlar i grunden om de stämmer överens med företagets strategier och om de är 

tillräckliga för strategiernas genomförande (Wright et al, 2004). 

 

De fysiska resurserna behandlar faktorer som anläggningstillgångar, den geografiska 

platsen, tillgång till råmaterial, distributionsnät och teknologi. Dessa resurser skiljer sig ofta 

mycket mellan olika företag. Här gäller det att se till att man har en modern teknologi som 

fungerar, en effektiv kapacitet som mättar behoven, kostnadseffektiva material och ett 

effektivt nätverk som når kundbasen (Wright et al, 2004). 

 

Tillsammans skapar de tre resurserna företagets konkurrenskraftiga fördelar. Det är de 

fördelar som konkurrenterna inte kan kopiera fullt ut och som i längden kan skapa en hög 

ekonomisk avkastning (Wright et al, 2004). 

 

4.4.2 Externa faktorer 

De externa faktorerna behandlar den generella miljön som exempelvis teknologiska, politiska, 

sociala, kulturella och fysiska miljöer i det turistiska systemet. Man ser även till de icke 

turistiska yttre faktorernas påverkan och hur man som destination kan influera dessa. De 

externa faktorerna inkluderar även en analys av konkurrenterna, både andra destinationer samt 

andra företag (Weaver & Lawton, 2010). 

 

I en konkurrentanalys undersöker man vilka konkurrenterna är och undersöker vilka strategier 

de använder sig av, vilka deras styrkor och svagheter är, vilka deras kunder är och varför de 

köper och använder deras produkter och tjänster och vilka deras resurser är (Weaver & 

Lawton, 2010). 

 

I en omvärldsanalys, se Figur 8 nedan, behandlar man faktorer och händelser som företaget 

och dess konkurrenter har mycket små möjligheter att påverka. Genom att sammanställa hot 
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och möjligheter och dra slutsatser kring dem kan man på ett systematiskt sätt skaffa sig en 

överblick över företagets handlingsfrihet (Eliasson & Andberg, 2011). 

 

 
Figur 8. Egen bearbetning av omvärldsfaktorer (Eliasson & Andberg, 2011). 
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5.  Empiriska resultat 

I följande kapitel beskrivs det empiriska resultatet. Avsnittet är uppdelat på de olika 

studieområdena med Funäsfjällen som början, därefter kommer Idre Fjäll och sist beskrivs 

Åre. Först beskrivs sommarturismen på destinationerna och sedan redovisas deras 

produktutbud. Därefter skriver författarna om utvecklingen som sker för att skapa en 

fungerande sommarsäsong och följt efter det redovisas destinationernas största konkurrenter. 

Avslutande för varje destination kommer ett avsnitt om deras aktuella arbete med 

sommarturismen. 

 

5.1 Sommarturismen i Funäsfjällen 

I Funäsfjällen ses besöksnäringen som en basnäring. Det finns cirka 2 000 invånare och 

besöksnäringen bidrar med 800 helårsarbeten (Kojan, 2014). De flesta företag är på något sätt 

kopplade till besöksnäringen och det är inte många företagare som skulle klara sig utan den. 

Destination Funäsfjällen har 180 medlemmar och det visar på en bred förankring, både till 

destinationsbolaget och till branschen. Besöksnäringens stora betydelse för destinationen gör 

att det är viktigt att arbeta gemensamt och att samverka. Destinationsbolaget Funäsfjällen har 

funnits i 40 år och är Sveriges äldsta (Ibid). Sommarprodukten är något som det arbetats med 

mer eller mindre under hela den tiden (Kojan, 2014; Respondent 1, 2014). 

 

I Funäsfjällen går liftarna till slutet av april och sedan följer en period på drygt en månad som 

har den minsta besöksfrekvensen. Då passar destinationen på att ta ledigt och förbereda inför 

sommaren (Kojan, 2014). Destinationen har mest rörelse under sommarsäsongen från mitten 

av juni till slutet av september (Respondent 1, 2014). Kojan (2014) anser att det är september 

som är den bästa perioden för att ta del av sommarens produktutbud. När sommarsäsongen är 

över och hösten lider mot sitt slut börjar återigen vintersäsongen. Funäsfjällen försöker vara 

tidigast med snö och i oktober ska det finnas längdspår färdiga och även ett par alpinbackar. 

Under den perioden är det mycket träningsteam på plats, både nationella och utländska, inom 

både alpint och längd (Ibid). 

 

Det totala antalet kommersiella gästnätter per år i Funäsfjällen ligger på 840 000, med en 

fördelning av 75 procent på vintern och 25 procent på sommaren (Kojan, 2014).  Räknar man 

de icke kommersiella gästnätterna som inkluderar de som reser till sin sportstuga eller hälsar 

på släkt och vänner hamnar Funäsfjällen på drygt 1 200 000 gästnätter per år (Ibid). 
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Figur 9. Antalet kommersiella gästnätter i Funäsfjällen (Kojan, 2014). 

 

5.1.1 Funäsfjällens produktutbud 

 

”Skandinaviens största fjällupplevelse” (Kojan, 2014) 

 

Funäsfjällen är Skandinaviens största fjällupplevelse och under sommaren innefattar basen i 

produkterna ett väl utformat, utarbetat och tillgängligt vandringssystem (Kojan, 2014). De 

största aktiviteterna i Funäsfjällen är cykel, vandring och fiske och det är de aktiviteterna som 

skapar basen i sommarprodukten (Palmgren, 2014; Kojan, 2014). Kopplat till 

vandringssystemet finns det 30 utvalda vandringsleder i olika svårighetsgrader som de kallar 

för Guldturer, dessa leder är lättillgängliga och väl beskrivna. I Funäsfjällen finns det även ett 

välutvecklat cykelledssystem/mountainbikesystem som Kojan (2014) beskriver som 

fjällbaserad cykling. Det finns drygt 400 kilometer markerade leder på fjället med bra 

tillgänglighet, beskrivningar och kartor. Kopplat till fisket har Funäsfjällen även ett samarbete 

mellan fiskevårdsområdena att de tillsammans skapar ett fiskesystem med flertalet rinnande 

vatten, sjöar och fjällsjöar kopplat till ett fiskekort. Utöver produktsbasen finns det även andra 

aktiviteter som exempelvis kanotpaddling och klättring (Ibid). 

 

För att bidra med utbud till sommarturismen berättar Respondent 1 (2014) att de satsat på att 

skapa attraktiva paket med halvpension tillsammans med områdets aktiviteter. Det har visat 

sig vara en lyckad satsning som lockat både nya och gamla gäster att besöka Funäsfjällen 

under sommartid (Ibid). För att locka fler turister till Funäsfjällen under sommaren arbetas det 

även med att skapa sommarevenemang som exempelvis en matfestival, en löparhelg samt ett 

cykelpaket (Palmgren, 2014; Kojan, 2014). Andra evenemang som även sker under sommaren 

är Ramundberget Challenge som är löptävlingar i fjällterräng, Fjällturen som är ett cykellopp 

som även är seedningslopp till cykelvasan, Game Fair som är en fritidsmässa i Bruksvallarna 

samt en sommarmarknad (Kojan, 2014). Trots den höga standarden på sommarprodukten 

verkar allmänheten inte vara medveten om den. 

 

”Så sommarprodukten den är ganska maffig faktiskt, men det är inte så många som känner till 

det” (Kojan, 2014) 
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En av de mest lyckade satsningarna i Funäsfjällen är de 30 guldturerna (Kojan, 2014; 

Respondent 1, 2014). Kojan (2014) anser även att man lyckats bra med hela basutbudet. 

Utöver det har man även lyckats med att få fram verktygen som gästerna behöver när de 

kommer till destinationen. Det finns fina och välbeskrivna guider på respektive produkt som 

gör att gästen själv kan bestämma turer utifrån svårighetsgrad och höjdskillnad och på så sätt 

skräddarsy sin egen upplevelse utan att behöva hyra en guide. Basprodukternas leder är även 

kopplade till en riktig fjällkarta. Cykelprodukten är även viktig och Kojan (2014) beskriver att 

det är en trend som kommer mer och mer. 

 

Den geografiska tillgängligheten anser Kojan (2014) även vara en viktig faktor. Om du som 

gäst har en rörelsenedsättning, funktionsnedsättning, är gammal eller överviktig är fjället 

fortfarande lättillgängligt. Du kan som gäst ta bilen upp till fjället, parkera vid en guldtur eller 

cykeltur och vara direkt ute på fjället. Möjligheten ska finnas för alla att uppleva sommaren i 

fjällen, det ska vara så enkelt som möjligt (Ibid). 

 

5.1.2 Utveckling av sommarturismen 

Funäsfjällen har ett brett och välutvecklat produktutbud med en bra struktur men man har 

varit mindre bra på att visa upp den på marknaden (Kojan, 2014). Att ha en produkt och att 

visa upp den är två olika saker och det är viktigt att se att de hör ihop. Funäsfjällen är och har 

alltid varit en traditionell vinterdestination med starka varumärken kopplade till det vilket gör 

att det lätt blir att konsumenterna har bilden av att ”där är det vinter, alpint och längd” (Kojan 

2014). Kojan (2014) anser att sommaren är den säsong som har den bästa och största 

utvecklingspotentialen i Funäsfjällen. På sommaren är det möjligt att nå en bredare marknad 

då hindret med att man måste ha skidor eller måste kunna åka längd inte är aktuellt och fler 

målgrupper kan då ta del av utbudet (Ibid). 

 

Förutom sommaraktiviteterna driver Destination Funäsfjällen även projekt som bland annat 

finansieras genom EU:s strukturfondsperioder (Kojan, 2014). Produktutvecklingen av många 

av sommaraktiviteterna behöver offentlig finansiell hjälp för att de ska gå att genomföra. Det 

går exempelvis inte att sälja liftkort för att cykla eller vandra på fjället vilket gör att 

projektpengarna är nödvändiga. Bolaget har totalt 120 aktieägare och 180 medlemmar vilket 

gör att när det ansöks om projektpengar är det väl förankrat i området. Mycket av den struktur 

som finns i Funäsfjällen är tack vare de olika projekten (Ibid). 

 

Tittar man på en renodlad skiddestination finns det alltid ett tänk där man undersöker hur man 

kan få barmarken att blomstra mer. Det stora problemet är oftast då att man förbrukar sin 

kommunikationsbudget under eller före vintern för att få turisterna att boka sin vintersemester 

på den destinationen. När sommarmånaderna närmar sig finns det inga resurser kvar för att 

man ska kunna synas bland konkurrenterna och sticka ut med sin sommarprodukt. Därför kan 

det behövas en positionsförflyttning så att det finns resurser kvar till sommarhalvåret. Kojan 

(2014) anser att en mindre marknadsföring under vintern inte kommer att resultera i ett stort 

fall av gäster under vintersäsongen och det leder till att mer resurser finns till att marknadsföra 

sommarprodukten (Ibid). 
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Att utveckla sommarturismen är långa processer. Ser man på basprodukterna (vandring, cykel 

& fiske) behövs det skapas en fungerande struktur med leder och turer vilket tar flera år. Man 

måste ta kontakt med markägare och skriva avtal med dem, hitta lämpliga sträckor för 

lederna, skylta upp, göra cykelguider samt få in dessa i kartor. Även arbetet med bildmaterial 

och sommarmagasinet är en process som tar tid (Kojan, 2014). 

 

5.1.3 Konkurrenter 

Funäsfjällen har utvecklat konceptet Skandinaviens största fjällupplevelse och med det tror 

Kojan (2014) att de som destination ligger före många andra och har möjligheten till att ta en 

position. En av konkurrenterna till Funäsfjällen är Åre (Respondent 1, 2014). Detta för att de 

satsar mycket på sommarturismen och har utvecklat ett attraktivt utbud av framförallt cykling. 

Även andra fjälldestinationer som satsar på sommarturismen ses som konkurrenter, både 

svenska och utländska destinationer (Ibid). Den största konkurrenten till fjälldestinationer 

anser Kojan (2014) och Palmgren (2014) är sol- och baddestinationer och charterresor. 

 

Kojan (2014) anser att det är bra att det finns fler orter och destinationer som vill utveckla sin 

sommarprodukt. Det gäller att skapa ett intresse för att vistas i fjällen under sommartid och 

kan destinationer runt om i landet och även kanske i Norden hjälpas åt kan det bidra till att 

intresset blir ännu större. Kojan (2014) hoppas att fler destinationer tänker likadant för att det 

är så intresset för fjällmiljön kommer att byggas upp. På så sätt kan man tillsammans arbeta 

för att få gästerna att välja en sommar i fjällen istället för att åka på en sol- och badsemester. I 

dagsläget är det viktigare att skapa ett större intresse för fjällmiljön i helhet än att skapa ett 

intresse endast för enskilda fjälldestinationer (Ibid). 

 

5.1.4 Aktuellt arbete med sommarturismen 

Kojan (2014) anser att Funäsfjällen har produkterna, det gäller bara att bli bättre på att visa 

upp dem, paketera ihop dem och distribuera ut produkterna på marknaden. Produktutveckling 

är något som det ständigt arbetas med, både på liten och stor skala. Det arbetas nu med att 

bygga upp den efterlängtade gondolbanan som ska starta mitt i byn och gå upp till toppen av 

Funäsdalsberget. Om den satsningen blir av som planerat kommer det att påverka turismen i 

rätt riktning, speciellt under sommartid (Kojan, 2014; Respondent 1, 2014). 

 

5.2 Sommarturismen på Idre Fjäll 

Idre Fjäll var en av de första destinationerna som började utveckla sommarturismen och är en 

av de destinationer som är mest kända för sin satsning. Anläggningen har inga ägare utan är 

en stiftelse som grundades av dåvarande Idre Kommun och Friluftsfrämjandet år 1968 

(Andersson, 2014). Anledningen till att Idre Fjäll grundades var för att bygden skulle överleva 

och det var då viktigt att skapa helårsanställningar. Idre Fjäll försöker i första hand att 

sysselsätta invånarna i bygden vilket gör att många har jobbat på anläggningen under en lång 

tid (Ibid).  
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Idre Fjäll har från starten arbetat med sommarturism. Anläggningen är både en vinter och 

sommaranläggning där vintern är den största säsongen som genererar flest gästnätter, intäkter 

och liknande (Andersson, 2014). Liftarna slutar gå i slutet på april och då stänger 

anläggningen ner i en månad för att förbereda för sommaren. Under den perioden som Idre 

Fjäll har stängt kan gästen fortfarande komma och bo och då istället använda de resurser som 

finns i Idre By. Sommarsäsongen drar igång i slutet på maj och håller på till mitten av 

september då anläggningen stängs för att förbereda för vintern (Ibid). 

 

På Idre Fjäll ligger det totala antalet kommersiella gästnätter på 640 000, med en fördelning 

av 86 procent på vintern och 14 procent på sommaren (Andersson, 2014). Antalet besökare 

kan skifta från år till år, men det brukar ligga runt de siffrorna (Ibid).  

 
 

 
Figur 10. Antalet gästnätter på Idre Fjäll (Andersson, 2014). 

 

5.2.1 Idre Fjälls produktutbud 

 

”Den femte största enskilda anläggningen i Norden” (Andersson, 2014) 

 

På Idre Fjäll finns det 750 boendeobjekt med ett totalt antal på 8 000 bäddar (Andersson, 

2014). Ungefär hälften av objekten är privat ägda och det gör Idre Fjäll till den femte största 

enskilda anläggningen i Norden. Andersson (2014) anser att en av de stora styrkorna som Idre 

Fjäll har är att allt är samlat på en plats. Du kan som gäst ha bilen stående under hela vistelsen 

och ändå ha tillgång till hela produktutbudet då aktiviteter, butiker, backar, spår, logi och 

restauranger är samlade på anläggningen (Ibid). 

 

Andersson (2014) berättar att Idre Fjäll är en familjeanläggning med ett stort spann av 

aktiviteter för hela familjen och även för par där fokus ligger på träningsaspekten. På 

destinationen finns en bra utvecklad träningsanläggning med rullskidbana samt en sporthall 

med ett utbud av gym, bowling, simning och sporthallar där flera olika aktiviteter kan utövas. 

På anläggningen finns det även aktiviteter som klättring, höghöjdsbana, utomhuspool och 

minigolf. Från och med i år har även Idre Fjäll tagit över regin för forsränningen (Ibid).  Runt 

Idre Fjäll finns det även ett bra vandringsutbud med 95 kilometer markerade leder, 30 

kilometer motionsslingor och även 20 kilometer markerade mountainbikeleder (Idre Fjäll, 
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2014). Många av aktiviteterna som finns på anläggningen ingår även i boendet vilket gör allt 

enkelt och tillgängligt för gästerna. Idre Fjälls sommarprodukt är att vara en 

allroundanläggning där du som gäst kan bo, handla, äta, aktivera dig eller bara koppla av om 

det önskas (Andersson, 2014). 

 

5.2.2 Utveckling av sommarturismen 

Anläggningen grundades med syftet att skapa helårsanställningar och det har alltid varit 

naturligt att utveckla en året runt-anläggning även om det inte är samma lönsamhet i det 

(Andersson, 2014). För att utveckla sommarturismen är det viktigt att hela tiden hänga med i 

utvecklingen, att se vilka trender som kommer, hitta på nya saker och på så sätt se inom vilka 

områden det finns en möjlighet att lyckas i (Ibid). 

 

”Det gäller att hitta sin nisch” (Andersson, 2014). 

 

Cyklingen är en stor sommarprodukt och där har Idre Fjäll valt att gå en lite annorlunda väg 

jämfört med många andra destinationer. Istället för att satsa på downhillcyklingen har Idre 

Fjäll valt att göra en satsning på cross country cyklingen, där Andersson (2014) berättar att 

målet är att bli unika på den fronten. Cross country cykling är när man med mountainbike 

cyklar i terrängen med terrängvågor och velodromkurvor och det är inom det området som 

Idre Fjäll vill bli starka (Ibid). Cykelprodukten är fortfarande i utvecklingsstadiet men 

Andersson (2014) anser att det är en lyckad satsning. 

 

Fokus för produktutvecklingen ligger på att arbeta mot den stora målgruppen som Idre Fjäll 

har vilket är barnfamiljer. Därför är det viktigt att ha en anläggning som är anpassad för det 

och det ska finnas aktiviteter och barnklubbar som passar alla från de minsta barnen till 

tonåringarna (Andersson, 2014). 

 

Den andra huvudmålgruppen som Idre Fjäll har är träningsturismen där man aktivt arbetar 

med att få dit idrottsklubbar och föreningar. Nu när rullskidbanan står färdig ses Idre Fjäll 

som en ultimat anläggning i branschen. Det är något som bland annat skidskytteförbundet och 

svenska längdskidlandslaget kommer att använda sig av i sin barmarksträning (Andersson, 

2014). Inom träningssverige anser Andersson (2014) att Idre Fjäll har lyckats även om det 

fortfarande finns mycket att göra. 

 

De största hindren som Idre Fjäll ställs mot är de faktorer som de själva inte har någon 

möjlighet att påverka eller kontrollera. Generellt sett är lågkonjunkturer ett hinder för 

destinationen då det arbetas mycket med den utländska marknaden under sommaren och då 

främst den holländska. Under vintersäsongen påverkas man även av att skolorna blivit hårdare 

på att ge ledigt vilket resulterar i att de flesta bara har möjlighet att besöka under lovveckorna 

(Andersson, 2014). Andersson (2014) berättar att det går att arbeta mot det med SLAO och 

politiker, men det finns ingen möjlighet att direkt påverka det. 
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5.2.3 Konkurrenter 

 

”Ganska kaxigt att säga kanske, men vi har varit väldigt ensamma på sommarturismen i 

många många år” (Andersson, 2014) 

 

Från början var Idre Fjäll relativt ensamma på marknaden under sommaren, men på den 

senaste tiden har det dykt upp fler destinationer som insett att det finns en möjlighet att ha 

öppet på sommaren och som har börjat utveckla sin sommarturism. En av de mest populära 

satsningarna är cykling, både downhill och cross country, och det är något som bland annat 

Åre, Säfsen, Järvsö och Lindvallen arbetar med att utveckla (Andersson, 2014). Samtidigt 

anser inte Andersson (2014) att dessa är några direkta konkurrenter då de till viss del har en 

annan målgrupp. 

 

5.2.4 Aktuellt arbete med sommarturismen 

För tillfället arbetas det mycket med produktutveckling av de aktiviteter som redan finns, 

framförallt med utvecklingen av cyklingen. Det arbetas med att ta fram program, exempelvis 

Girls Ride Out som är ett program avsett för tjejer. Andersson (2014) förklarar att tjejer är en 

målgrupp som de märkt är ”lite rädda och som gärna inte vill vara med på det tuffa och 

tävlingsinriktade som ofta blir när det handlar om killar” (Ibid). De har även utvecklat ett 

program som heter cross country 1.0 som kommer att ingå i boendepaketet. Detta program är 

till för alla där man erbjuder tips och råd om hur man ska ta kurvor, hålla fart och en 

utbildning i säkerhet (Ibid). 

 

Förutom den stora satsningen på cyklingen arbetar Idre Fjäll även med att utveckla olika 

löppaket med trail running (löpning på fjället med lätt packning). De renoverar även 

boendeutbudet och det finns även planer att utveckla sporthallen så det blir kombinerat med 

ett aktivitetshus (Andersson, 2014). 

 

5.3 Sommarturismen i Åre 
Turismen satte fart i Åre redan år 1885 då järnvägen kom till byn och de första hotellen 

byggdes. Från början var det sommarturismen som Åre hade då de så kallade luft- och 

blomstergästerna kom. Blomstergästerna tittade på den unika faunan som finns på Åreskutan 

med bland annat orkidéer, medan luftgästerna reste till Åre för att andas in den rena luften. 

Från och med 1954 växte vinterturismen förbi sommarturismen i och med alpina VM och 

tillverkningen av kabinbanan 1976 (Sjögren Berg, 2014). 

 

År 2004 började Åre arbeta mer med sommarturismen då hotellet Holiday Club byggdes 

(Lindahl, 2014; Nordfeldt, 2014; Sjögren Berg, 2014). Det hade varit dåliga vintrar och för att 

stödja näringen krävdes bättre sommarturism och sedan dess har det satsats ordentligt på 

sommaren (Lindahl, 2014; Sjögren Berg, 2014). För tio år sedan fick destinationen ett större 

bidrag för att utveckla barmarksprodukten. Holiday Club har genom ett gediget arbete bidragit 

med att fler gäster väljer att besöka Åre även på sommaren som i sin tur lett till att fler aktörer 
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håller öppet (Nordfeldt, 2014). Åre kommun tog fram en vision om vad som skulle göras 

sommar och vinter för att skapa en fungerande året runt-turism. Tillsammans med kommunen 

arbetade de med det strategiska arbetet som var nödvändigt för att skapa en 

destinationsutveckling (Lindahl, 2014). Med det i fokus skapades vision 2020, som innefattar 

160 personer från 60 företag och intresseorganisationer som representerar turismen i Åre. 

Visionen betonar värdet av upplevelser, miljöansvar och ett välkomnande förhållningssätt till 

Åres gäster (Åre kommun, 2014). 

 

Under maj månad har Åre något som de kallar för mellansäsong och det mesta i byn håller 

stängt. De ser dock inte det här som ett problem, utan de anser att det är en välbehövlig månad 

då aktörer kan vila upp sig och byta från vinterskepnad till sommarskepnad. Med det menas 

att skidorna byts ut mot cyklar i butikerna. Under hösten börjar mellansäsongen i slutet av 

oktober och håller i sig fram till att liftarna öppnar igen. Under den tiden ligger aktörernas 

fokus på konferensgäster som inte har lika stort behov av att vara ute som privatpersoner har 

(Sjögren Berg, 2014). 

 

Det totala antalet kommersiella gästnätter per år i Åre ligger på 1 650 000 med en fördelning 

av 91 procent på vintern och 9 procent på sommaren (Sjögren Berg, 2014).   

 

 

 
Figur 11. Antalet kommersiella gästnätter i Åre (Sjögren Berg, 2014) 

 

5.3.1 Åres produktutbud 

Man kan dela in Skistar Åres sommarprodukt i fyra delar. För det första driver de en av 

världens främsta Bike Parks för downhillcykling. För det andra har de liftburen cross country 

cykling. Med det menas att besökaren tar cykeln upp med liften och cyklar sedan ner antingen 

downhill eller cross country. Skistar transporterar även upp personer för den liftburna 

vandringen. Med det menas att besökaren tar liften upp och börjar vandra därifrån ut på fjället 

eller bestiger Åreskutan direkt från bergsstationen. Skistar Åre driver också två stycken 

butiker varav en av dem är för downhilluthyrning. Där hyr de ut downhillcyklar till deras Bike 

Park. Den sista delen av Skistars produktutbud är boendet som de förmedlar under sommaren 

(Sjögren Berg, 2014). 
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”Det dyker upp nya aktiviteter, nya arrangemang, nya event och det är fler och fler som 

håller öppet både när det gäller butiker, hotell och restauranger, så det börjar snurra på 

ordentligt” (Sjögren Berg, 2014) 

 

Holiday Club är beläget nere vid Åresjön. På hotellet finns bland annat bowlingbanor, ett spa, 

en evenemangsarena samt ett upplevelsebad. Holiday Club sponsrar ett flertal evenemang. 

Några av dessa är Craft Runningcamp som är en löparhelg kombinerat med spa, Åre Extreme 

Challenge som är en multisporttävling som består av paddling, fjällöpning och mountainbike, 

samt Åre Bike Challange som är en cykeltävling (Holiday Club Åre, 2014). 

 

5.3.2 Utveckling av sommarturismen 

 

”Gediget jobb har gett oss fler och fler gäster i Åre under sommaren och allt eftersom öppnar 

fler handlare och aktörer även sommartid” (Nordfeldt, 2014) 

 

Aktörerna arbetar aktivt med att utveckla sommarprodukten under barmarkssäsongen. 

Holiday Club har öppet året runt med varierande öppettider anpassade för de olika 

säsongerna. På sommaren är det turistströmmarna från Norge som bidrar med flest antal 

besökare. Under sommarsäsongen arbetar de med att skapa evenemang och andra aktiviteter. 

Genom broschyrer skapar de spridning av kunskap om att det är öppet och vad som erbjuds. 

En av de stora reseanledningarna är evenemang och det ser Nordfeldt (2014) som en stor 

effekt till att sommarturismen har ökat. Holiday Club går, som sagt, in och sponsrar ett flertal 

evenemang och Nordfeldt (2014) anser att det skulle behövas fler som vågar satsa på ett 

evenemang de brinner för (Ibid). 

 

Skistar Åre har arbetat med att utveckla den vandrings- och cykelprodukt som de har samt 

göra den tillgänglig för fler personer. De har även arbetat för att göra sommarprodukten bättre 

för de redan frälsta. Åre har blivit framröstad till att ha världens fjärde bästa Bike Park och är 

i princip den Bike Park som är ledande efter Whistler som finns i British Colombia, Kanada. 

Det finns även olika sorters evenemang, många av dem bygger på extremsporterna. Dessa 

evenemang lockar inte en stor mängd gäster, men de får upp Åres namn och varumärke på 

sommaren. Vad som fattas nu är arrangemang och evenemang som kompletterar 

extremsportsevenemangen. Med dessa evenemang ska besökaren inte behöva springa upp på 

Åreskutan och cykla runt hela berget, utan göra mindre upplagor av det (Sjögren Berg, 2014). 

Utvecklingen av sommarturismen har lett till att enskilda bolag vågar satsa på barmarken och 

fler säsongsarbetare väljer att stanna efter vintersäsongen (Lindahl, 2014). 

 

Det är svårt att veta exakt vilka satsningar som har lyckats eftersom de får återkopplingar flera 

år efter genomförd satsning. Men några av de mest framgångsrika satsningarna som Åre har 

gjort är bland annat uppbyggnaden av Holiday Club (Lindahl, 2014), vandrings- och 

cykelprodukten (Sjögren Berg, 2014) samt St. Olavsleden, som de planerar att rusta upp och 

märka med skyltar samt göra GPS-koordinatorer. Åre har arbetat med kommunikativa 

satsningar som kampanjer för att marknadsföra Åre under barkmarksäsongen (Lindahl, 2014). 
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Åre har egentligen inga satsningar som varit mindre lyckade, utan de har satsningar som haft 

mer utmaning med sig under vägen. Cross country cyklingen har till exempel dragit ut på 

tiden och haft mer utmaningar. Detta är för att där leden ska gå, mellan Björnen och Duved, 

finns det många olika markägare som måste skriva på ett markägaravtal och ge ett 

godkännande för att lederna och turister ska få vara på deras mark. Varför de måste skriva på 

ett markägaravtal är för att markägarna ska känna sig mer trygga i utvecklingen (Lindahl, 

2014). En annan satsning som inte slagit lika bra som de hoppats på är Skistars satsning på att 

få fler nybörjare att cykla. Detta beror dels på saknaden av resurser, då det är ganska dyrt att 

bygga lederna, det är även svårt att bygga de lättare lederna då dessa oftast är maskinbyggda. 

Åre har dessutom en terräng som kanske inte lämpar sig för nybörjare. Men detta ser inte 

Skistar som en mindre lyckad satsning då det går att göra, trots svårigheter (Sjögren Berg, 

2014). 

 

När det gäller fisket finns det även där en möjlighet att utveckla reseanledningen. Man 

behöver då utföra en process där ägarna av fiskeområdena skriver på ett avtal. Det behöver 

också skapas en balans mellan att sälja mer fiskekort, men samtidigt se till att ha fisk till sig 

själva utan att sjöarna blir utfiskade (Lindahl, 2014). 

 

5.3.3 Konkurrenter 

 

”Tittar vi på Bike Parken så tycker vi inte att vi har några konkurrenter, utan det är 

komplement” (Sjögren Berg, 2014) 

 

Lindahl (2014) anser att det blir svårt för Åre att konkurrera med sol- och baddestinationer då 

behovsnivån ligger hos besökarna, därför är det lättare att konkurrera med de destinationer 

som har liknande utbud och klimat, som Funäsdalen, Bydalsfjällen eller någon destination 

längre norrut som vildmarksfjäll, Storulvån eller Sylarna. Nordfeldt (2014) och Sjögren Berg 

(2014) anser att sol- och baddestinationerna är de som är Åres största konkurrenter. 

 

Nordfeldt (2014) ser inte att det finns någon direkt konkurrent till Holiday Club, utan det är 

snarare kunskapen och tiden som är den största konkurrenten. Då det gäller Bike Parken anser 

Sjögren Berg (2014) att de inte har några konkurrenter, han ser istället andra destinationer 

med samma produkt som komplement. Sjögren Berg (2014) förklarar att det är viktigt att det 

finns downhillparker längre söderut, som i Järvsö eller Sälen, som lever för att skapa ett större 

intresse. Nordfeldt (2014) anser att kunskap om att det faktiskt är öppet på sommaren är 

viktigt samt vilka aktiviteter som erbjuds. Det tillkommer fler aktiviter och resmål för varje 

år, därför är tiden en stor konkurrent då gästerna måste bestämma på vilken aktivitet och 

resmål de vill lägga sin tid under semestern (Ibid). Det som är unikt med Åre är att det är ett 

lättillgängligt fjäll för cykling och vandring. Det är lätt att ta liften upp och sedan bege sig 

vidare eller bara vandra runt på kalfjället och ta liften ner igen. Detta gör att fler typer av 

besökare har möjlighet att ta del av fjället. Åre satsar på att bli Europas bästa alpina året runt-
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destination, därför studerar Åre internationella destinationer för att konkurrera med de 

destinationer som har liknande förutsättningar (Lindahl, 2014). 

 

5.3.4 Aktuellt arbete med sommarturismen 

 

”Åre har någonstans nått den kritiska massan nu med människor, så nu börjar det växa av sig 

själv” (Sjögren Berg, 2014) 

 

Destinationsbolaget har fått 6 miljoner kronor av regeringen och tillväxtverket för att utveckla 

en hållbar destination. För att skapa en hållbar destination arbetar Åre med fem 

arbetsområden. Det första området är produktutveckling där Åre arbetar med att lösa 

markägarfrågorna så att de kan lansera fler cross country leder. Sedan ska de utveckla 

vandringen, cyklingen, fisket samt rusta upp St. Olavsleden. Andra arbetsområdet är 

kompetenshöjning som framförallt handlar om att satsa på webbaserade värdskapskurser samt 

ledarskapsutbildningar. Tredje området är internationalisering. Där är det satsning på 

företagens individuella exportmognad som står i fokus, det vill säga möjligheter att möta 

utlänska gästers behov. Fjärde arbetsområdet är marknadskunskap, där arbetar Åre med att 

skapa mer kunskap om internationella gäster i samarbete med bland annat Visit Sweden. Sista 

arbetsområdet är finansiering som handlar om att hitta nya vägar till finansiering av 

gemensam destinationsutveckling, till exempel genom en gästavgift i någon form (Lindahl, 

2014). 

 

Skistar planerar att utveckla vandrings- och cykelprodukten så att den mer passar en målgrupp 

som behöver ha det lättare och mer tillgängligt än vad det är idag. De vill även utveckla den 

liftburna cross country cyklingen, detta för att slippa cykla de första 400-500 höjdmetrarna 

uppför och istället börja cykla svagt nerför direkt. Sedan utvecklar de en produkt de kallar 

”vandring och vita lakan”, som är en kombinationsaktivitet av vandring och avslappning 

(Sjögren Berg, 2014). 
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6.  Analys 

I följande kapitel kommer det teoretiska materialet och den empiriska studien som beskrivits i 

arbetet att kopplas samman för att stärka varandra. Analysen kommer att förklaras under de 

rubriker som finns i det teoretiska kapitlet för att göra arbetet tydligt. 

 

En säsongsbetonad destination har störst antal besökare under ena halvan av året (Getz, 

Carlsen & Morrison, 2004) vilket är något som påverkar de svenska fjälldestinationerna. 

Fjälldestinationer har varit starkast kopplade till vinterturism men påverkas av naturliga 

faktorer som klimat och väder vilket leder till en allt kortare vintersäsong. För att de ska 

kunna gå från att vara säsongsbetonade destinationer till att skapa en året runt-turism är det 

viktigt att utveckla ett produktutbud för sommarsäsongen. Funäsfjällen, Idre Fjäll och Åre har 

alltid arbetat mer eller mindre med att utveckla sommarprodukten för att övervinna 

problematiken kring säsongsbetoning (Andersson, 2014; Kojan, 2014; Lindahl 2014; 

Respondent 1, 2014; Sjögren Berg, 2014). 

 

6.1 Faktorer som påverkar säsongsproblematiken 
Säsongsbetoning ses idag som ett problem och kan påverka både det sociala och ekonomiska 

negativt (Baum & Lundtorp, 2001; Jollife & Fansworth, 2003; Weed, 2008; Young Chung, 

2009). Klimatet är en avgörande faktor, speciellt för vintersportdestinationer (Higham, 2005) 

då deras utbud av aktiviteter förknippas med eller kräver snö för att kunna utföras (Young 

Chung, 2009). Den globala uppvärmningen påverkar längden av vintersäsongen med varmare 

temperatur och mindre nederbörd (Higham, 2005; Edelman, 2009). Eftersom vintersäsongen 

är den säsong som ger störst ekonomisk lönsamhet (Andersson, 2014) påverkas 

fjälldestinationernas ekonomiska hållbarhet av en kortare vinter (Bohlin & Elbe, 2007). På 

grund av dåliga vintrar behövs en fungerande sommarturism för att stödja näringen (Bohlin & 

Elbe, 2007; Lindahl, 2014; Sjögren Berg, 2014). 

 

De flesta turistdestinationerna har generellt sett störst antal besökare under sommaren (Weed, 

2008), vilket inte stämmer för de flesta fjälldestinationerna som har störst besökarfrekvens 

under vintersäsongen (Andersson, 2014; Kojan, 2014; Sjögren Berg, 2014). För att undvika 

att hamna i en ekonomisk kris på grund av en kort säsong (Higham, 2005) spenderas mycket 

tid, pengar och ansträngning för att skapa en fungerande sommarsäsong (Weed, 2008).  

 

Trots Sveriges unika kultur- och naturvärden ger det ett ödsligt och mindre lockande intryck 

när destinationer stänger ner efter vintersäsongen (Bohlin & Elbe, 2007). På den senaste tiden 

har det dykt upp fler fjälldestinationer som insett att det finns en möjlighet att ha öppet på 

sommaren (Andersson, 2014) och sedan dess har det satsats ordentligt på att skapa en 

tvåsäsongsdestination (Lindahl, 2014; Sjögren Berg, 2014). Detta leder till att fler aktörer 

håller öppet under sommarsäsongen (Nordfeldt 2014; Sjögren Berg, 2014).  

 

En säsongsbetonad destination har ofta anställda som är enbart inflyttade under säsongen och 

som beger sig vidare när säsongen tar slut vilket kan ge svårigheter när det kommer till att 
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attrahera och behålla kompetent personal (Bohlin & Elbe, 2007; Getz, Carlsen & Morrison, 

2004). En ökad sysselsättning året runt leder till ett jämnare flöde av turister vilket minskar de 

negativa effekterna (Weed, 2008) och gör att fler enskilda bolag vågar satsa på barmarken och 

fler säsongsarbetare väljer att stanna kvar (Lindahl, 2014).  

 

Destinationer kan ha en topperiod, två säsonger eller året runt-turism (Higham, 2005). 

Renodlade skiddestinationer som endast fokuserar på vintersäsongen har en topperiod, men 

det undersöks alltid hur man kan skapa en fungerande sommarsäsong och därmed bli en 

tvåsäsongsdestination (Kojan, 2014). Fjälldestinationer kan då locka till sig sportentusiaster 

både under sommaren och under vintern (Higham, 2005), men det kräver ett bra utvecklat 

produktutbud som inte är känsligt för klimatförändringar (Young Chung, 2009). 

Sportturismen har under senare år ökat i popularitet och har stor påverkan och ekonomisk 

betydelse för turismnäringen. Detta har skapat något som kallas för sportsäsonger där 

evenemang och sportattraktioner är inräknade (Higham, 2005). 

 

6.2 Länken mellan sport och turism på fjälldestinationer 

Fjälldestinationer är turistdestinationer som påverkas av säsongsproblematiken. Aktiviteterna 

som tar plats på dessa destinationer är förknippade med vinter och snö (Young Chung, 2009) 

och ofta sportrelaterade. För att utveckla destinationen från att ha en topperiod till att ha två 

säsonger sker en utveckling både på destinationen i sig och av produktutbudet (Weed, 2008). 

Sommaraktiviteterna skiljer sig från vinteraktiviteterna och sportturismen har bra 

förutsättningar för att generera turism (Ibid). För att denna utveckling ska kunna ske krävs det 

att destinationerna är mottagliga för förändringar och utveckling (Bohlin & Elbe, 2007).  

 

För att sommarturismen ska kunna utvecklas bör en destination hänga med i utvecklingen, se 

vilka trender som kommer och skapa ett produktutbud inom de områden det finns en 

möjlighet att lyckas i (Andersson, 2014). Fjälldestinationer är ofta traditionella 

vinterdestinationer med starka varumärken. Detta kan lätt bidra till att konsumenten skapar en 

bild av att vintern är den enda säsongen som det går att besöka destinationen på. Sommaren är 

den säsong som har störst utvecklingspotential då det går att nå en bredare marknad (Kojan, 

2014). Fler målgrupper kan ta del av utbudet då det finns lättare aktiviteter att utföra (Kojan, 

2014; Sjögren Berg, 2014). 

 

För att övervinna säsongsproblematiken arbetar destinationerna bland annat med att skapa och 

utveckla sportevenemang och attraktioner under sommarsäsongen. Funäsfjällen arbetar med 

att skapa sommarevenemang för att på så sätt locka fler turister till området. Evenemang som 

det arbetas med är en matfestival, löptävlingar i fjällterräng, cykellopp, fritidsmässa och 

sommarmarknad (Kojan, 2014). Åre arbetar med evenemang som löpartävlingar, 

multisporttävlingar och cykeltävlingar (Holiday Club Åre, 2014). De arbetar även med att ta 

fram evenemang som kompletterar extremsportsevenemangen med syftet att locka en bredare 

målgrupp (Sjögren Berg, 2014). På Idre Fjäll är sportprodukten mer inriktad mot 

träningsturismen med bra anläggningar och möjligheter för den typen av aktiviteter 

(Andersson, 2014).  
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6.3 Barmarksprodukter i fjällen 
En produkt är något som tillfredsställer ett visst behov eller uppfyller en viss funktion för 

konsumenten. Produkten kan skapas utifrån ett identifierat behov eller utvecklas av de 

resurser som finns tillgängliga på destinationen. Turismens produkter består till störst del av 

tjänster. Genom att utveckla produktutbudet bidrar det till en destinationsutveckling och är ett 

sätt att locka fler turister samt att stärka det lokala näringslivet på destinationen (Bohlin & 

Elbe, 2007). För många av destinationerna är basprodukterna vandring, cykling (downhill & 

cross country) och fiske, och det är dessa aktiviteter som det ständigt arbetar med att utveckla 

(Kojan, 2014; Lindahl, 2014; Sjögren Berg, 2014).  

 

6.3.1 Basprodukter 

Vandring ses som den produkt som har mest utvecklingspotential på den svenska marknaden. 

Med denna bas kan man utveckla många olika vandringsprodukter eller upplevelser som 

passar allt från nybörjaren till de som vill ha lite mer äventyr och utmaning (Bergman & 

Eurenius, 2005). I Funäsfjällen är produktbasen ett välutformat vandringssystem med 30 

guldturer som är vandringsleder i olika svårighetsgrader. Alla ska ha möjligheten att uppleva 

sommaren i fjällen och därför är vandringssystemet väl tillgängligt och bra beskrivet (Kojan, 

2014). Att utveckla vandringsutbudet på fjället är en process som ofta tar flera år då det är 

många olika markägare som måste ge sitt godkännande för att leder och turister ska få vistas 

på deras mark (Kojan, 2014; Lindahl, 2014). Idre Fjäll har ett bra vandringsutbud med 

markerade leder men är inte en av de största produkterna på anläggningen (Idre Fjäll, 2014). 

Åres vandringsprodukt påminner om Funäsfjällens då även den är väl tillgänglig för 

besökaren. De erbjuder en liftburen vandring för att besökaren på ett enkelt sätt ska kunna 

uppleva fjället. Vandringen är en Åres mest lyckade satsningar (Sjögren Berg, 2014) 

 

Cykling sägs vara den produkt som har som har näst störst utvecklingspotential på den 

svenska marknaden. Cykling är ett koncept som har haft stor framgång i Europa (Bergman & 

Eurenius, 2005) och börjar nu synas mer och mer i Sverige (Andersson, 2014; Kojan, 2014). 

För att locka en bred målgrupp är det viktigt att erbjuda märkta leder i olika svårighetsgrader 

samt servicetjänster som uthyrning, information och skyltning (Bergman & Eurenius, 2005). I 

Funäsfjällen består cykelprodukten av ett välutvecklat cykelsystem med en fjällbaserad 

cykling. Det finns drygt 400 kilometer bra beskrivda och markerade fjälleder (Kojan, 2014). 

Idre Fjäll har cirka 20 kilometer markerade mountainbikeleder (Idre Fjäll, 2014). Cyklingen 

är en stor sommarprodukt för destinationen och istället för att satsa på downhillcyklingen har 

Idre Fjäll valt att satsa på cross country cyklingen. Cykelprodukten är fortfarande i 

utvecklingsstadiet och Idre Fjäll har målet att bli unika på den fronten (Andersson, 2014). Åre 

driver en av världens främsta bike parks för downhillcykling. De erbjuder även liftburen cross 

country cykling. För att fler ska ha möjligheten att cykla erbjuder Åre cykeluthyrning där de 

bland annat hyr ut downhillcyklar. Dock har Skistars satsning på att få fler nybörjare att börja 

cykla inte slagit lika bra som de hoppats (Sjögren Berg, 2014). Åres cross country cykling har 

dragit ut på tiden då man går genom samma process som vandringen med markägare 

(Lindahl, 2014).  
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Sverige har höga förutsättningar för fisketurism tack vare den speciella naturen och 

artvarierande fisketillgången. För att få en attraktiv fiskeprodukt krävs en aktiv fiskevård och 

möjlighet att hyra och förvalta eget vatten (Lagander, 2009). I Funäsfjällen har man fått ihop 

fiskevårdsområdena så att de tillsammans skapar ett fiskesystem kopplat till ett fiskekort 

(Kojan, 2014). Fisket ger en möjlighet att utveckla reseanledningen. Man bör då, precis som 

Funäsfjällen, gå genom en process med ägarna av fiskevårdsområdena. Det är viktigt att hålla 

en balans med att sälja fiskekort samtidigt som man ser till att sjöarna inte blir utfiskade 

(Lindahl, 2014). 

 

6.3.2 Övrigt produktutbud 

Utöver sportevenemangen och basutbudet av produkter har destinationerna flertalet andra 

produkter att erbjuda. Utvecklingen av produkter handlar om att hitta en möjlighet att skapa 

nya eller fler arbetstillfällen och vända negativa utvecklingstrender till något bättre (Bohlin & 

Elbe, 2007).  

 

Idre Fjäll är den destination som erbjuder störst utbud av aktiviteter och de satsar på att vara 

en allroundanläggning där gästen ska kunna bo, handla, äta, aktivera sig eller bara koppla av. 

Destinationen har en väl utvecklad träningsanläggning med bland annat en rullskidbana och 

har även en fullt utrustad sporthall. De erbjuder även flertalet utomhusaktiviter som ska passa 

hela familjen (Andersson, 2014). I Åre är Holiday Club en stor tillgång i sommarturismen och 

erbjuder bowling, spa och upplevelsebad (Holiday Club Åre, 2014).  

 

6.4 SWOT-analys 

En SWOT-analys kan användas av destinationer för att skapa en profil och tillhörande 

strategier (Wright et al, 2004). Analysen kommer att ligga till grund för framtagandet av den 

mest framgångsrika destinationen som avslutas i slutdiskussionen.  

 

6.4.1 Interna faktorer 

En destinations interna faktorer hänvisar till dess styrkor och svagheter (Weaver & Lawton, 

2010) och inkluderar mänskliga resurser, organisatoriska resurser och fysiska resurser (Wright 

et al, 2004).  

 

Funäsfjällens styrkor är mycket kopplade till de fysiska resurserna. Destinationen har 

utvecklat konceptet Skandinaviens största fjällupplevelse som gör att de som destination 

ligger före många andra. På destinationen finns det ett väl utvecklat utbud av de tre 

basprodukterna samt sportevenemang. Funäsfjällens företagsstruktur är beroende av att 

besöksnäringen ska finnas och frodas på platsen och strukturen påverkas positivt av EU-

projekten. Arbetet med att ta fram verktyg som gästerna behöver, bland annat välbeskrivna 

guider på varje produkt, är något som destinationen har som en styrka (Kojan, 2014). 

Funäsfjällens turistiska verksamhet vill ha kvar det äkta som länge präglat destinationen vilket 

gör att aktörerna arbetar mot samma mål (Bodén & Rosenberg, 2004).  
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Funäsfjällens stora svaghet är deras marknadskommunikation. Att ha en produkt och att visa 

upp den är två olika saker och det är viktigt att se att de hör ihop. Funäsfjällen har alltid varit 

en renodlad vinterdestination så för att den väl utvecklade sommarprodukten ska komma ut på 

marknaden krävs det en positionsförflyttning av resurserna (Kojan, 2014).  

 

Idre Fjälls styrka är att allt är samlat på en och samma plats. Du kan som besökare ta del av 

deras produktutbud och samtidigt ha bilen stående under hela vistelsen (Andersson, 2014). 

Idre Fjäll har utvecklats till minisamhälle med stark lokal förankring (Bodén & Rosenberg, 

2004). Destinationen har en klar och tydlig bild över vilka målgrupper det arbetas mot vilket 

är barnfamiljer och besökare som har träningsaspekten som reseanledning. Idre Fjäll har klara 

strategier över hur de ska marknadsföra sin produkt för att nå ut till sin målgrupp (Andersson, 

2014).  

 

Andersson (2014) anser att Idre Fjäll inte har några direkta svagheter när det kommer till 

sommarturismen, utan man påverkas som destination av de externa faktorerna som man inte 

har någon möjlighet att påverka.  

En av Åres styrkor är att de är ett lättillgängligt fjäll för cykling och vandring, vilket gör det 

lättare för fler personer att ta del av aktiviteterna som utförs där (Lindahl, 2014). Sedan att de 

har en av världens främsta bike parks är en bra merit för att locka fler cykelentusiaster 

(Sjögren Berg, 2014). Åre arbetar mycket med evenemang vilket stärker deras varumärke och 

gör att fler människor förstår att det går att besöka destinationen under sommaren (Lindahl, 

2014; Sjögren Berg, 2014). Evenemangen blir för varje år en större reseanledning för många, 

vilket är en viktig egenskap för Åre under sommaren. Sedan är även Holiday Club och 

produkterna som hotellet erbjuder en viktig resurs som Åre har, då det inte finns några direkta 

konkurrenter till dem (Nordfeldt, 2014). 

 

En svaghet hos Åre är deras terräng då den inte lämpar sig för de personer som aldrig har 

cyklat downhill eller cross country innan. Detta gör det svårt att utveckla en led som passar 

nybörjare då dessa oftast är maskinbyggda (Sjögren Berg, 2014). Utvecklingen av cross 

countryn är även en tidskrävande process då de måste ta kontakt med de personer som äger 

marken mellan Björnen och Duved där leden ska gå (Lindahl, 2014; Sjögren Berg, 2014). Åre 

är starkt förknippad med vintern då Svenska Skidförbundet har satsat på Åre som ett 

nationellt och internationellt alpint tävlingscentrum (Bodén & Rosenberg, 2004). Detta syns 

tydligt på antalet gästnätter som Åre har under sommar- och vintersäsongen (Sjögren Berg, 

2014) 

 

6.4.2 Externa faktorer 

En destinations externa faktorer hänvisar till dess möjligheter och hot. Dessa faktorer 

behandlar den generella miljön i det turistiska systemet (Weaver & Lawton, 2010) som 

undersöks i en omvärldsanalys (Eliasson & Andberg, 2011) samt en konkurrentanalys 

(Weaver & Lawton, 2010). 
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Bland destinationerna är det endast ett fåtal som ser andra fjälldestinationer som en 

konkurrent (Lindahl, 2014; Respondent 1, 2014) medan de resterande aktörerna ser andra 

fjälldestinationer som ett komplement då de lockar olika typer av målgrupper (Andersson, 

2014; Sjögren Berg, 2014). Den största konkurrenten till fjälldestinationerna är sol- och 

baddestinationer samt charterresor (Kojan, 2014; Lindahl, 2014; Nordfeldt, 2014; Palmgren, 

2014; Sjögren Berg, 2014). Barn och ungdomar har sitt längsta lov under sommaren (Young 

Chung, 2009) och destinationerna konkurrerar mot semestertiden som besökarna har att 

fördela (Kojan, 2014; Nordfeldt, 2014). Därför gäller det att destinationerna arbetar 

tillsammans för skapa ett allmänintresse för att vistas i fjällen under sommartid (Kojan, 2014; 

Sjögren Berg, 2014). På så sätt kan man tillsammans arbeta för att få gästerna att välja en 

sommar i fjällen istället för att åka på en sol- och badsemester. Det är viktigare att skapa 

intresset för fjällmiljön i helhet än att skapa ett intresse för enskilda fjälldestinationer (Kojan, 

2014).  

 

För turism spelar klimatet en stor roll, speciellt på vintersportdestinationer då den naturliga 

faktorn ofta är avgörande (Higham, 2005). Dock är klimatet något som destinationerna inte 

kan påverka (Eliasson & Andberg, 2011). Hotet med den globala uppvärmingen som minskar 

längden på vintersäsongen (Higham, 2005) har lett till att fler destinationer ser möjligheten att 

ha öppet även på sommaren (Andersson, 2014). Lågkonjunkturer ses även som ett hot, 

speciellt för de destinationer som riktar sig mot den utländska marknaden (Ibid). För att kunna 

utveckla sommarprodukterna behövs ofta offentlig finansiell hjälp (Kojan, 2014; Lindahl, 

2014; Nordfeldt, 2014) vilket gör projektpengar viktiga. Destinationer påverkas även av att 

skolorna blivit hårdare på att ge ledigt vilket resulterar i att de flesta endast har möjlighet att 

besöka under lovveckorna. Detta är dock något som påverkar vinterssäsongen mer. Det går att 

arbeta mot de lagar och förordningar som sätts med SLAO och politiker, men det finns ingen 

möjlighet att direkt påverka det. Det är även viktigt att hänga med i de trender som skapas för 

att ständigt ha en aktuell utveckling (Andersson, 2014).    
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7. Slutdiskussion  
Enligt den teoretiska studien framkommer säsongsproblematiken som ett stort problem, 

främst för vinterdestinationer. Det är dock något som inte märks på de studerade 

destinationerna då det alltid funnits ett tänk med att utveckla barmarkssäsongen. Enligt Bodén 

& Rosenberg (2004) framstod Idre Fjäll då som den mest framgångsrika destinationen under 

sommarsäsongen baserat på antalet kommersiella gästnätter. Situationen har dock ändrats 

efter att de andra destinationerna börjat satsa på utvecklingen av barmarksprodukten.  

 

7.1 Den mest framgångsrika destinationen 

Funäsfjällen som anser sig vara en renodlad vinterdestination har ändå alltid arbetat med att 

utveckla sommarprodukten. Destinationen har därför inte påverkats direkt av 

säsongsproblematiken då det inte setts som ett stort problem. Funäsfjällen är själva medvetna 

om att en ökad och förbättrad marknadsföring av sommarprodukten kan leda till ökat antal 

besökare under sommaren. Trots detta är Funäsfjällen rent statistiskt sett den största 

sommardestinationen (baserat på antal kommersiella gästnätter) i vår jämförelse mellan de tre 

studerade fjälldestinationerna. Författarna anser att Funäsfjällen inte vet om att de är störst 

under sommaren vilket kommer vara positivt i det fortsatta arbetet då de inte hamnar i en 

bekväm ledarposition som leder till stagnation i utvecklingen. Funäsfjällens fördel är att de 

vet om att de inte lyckats med sin marknadsföring av sommarprodukten vilket gör att det finns 

stor potential för destinationen att bli större under sommaren. Om destinationen lyckas med 

att få 25 procent av årets besökare under sommaren utan bra marknadsföring visar det att 

Funäsfjällens utbud talar för sig själv och har hög standard. På destinationen finns fortfarande 

den orörda fjällvyn vilket är något som lockar de turister som vill uppleva det genuina. Med 

andra ord skulle destinationen kunna öka sitt besöksantal betydligt mycket mer med bra 

marknadsföring.  

 

Idre Fjäll grundades med målet att vara en året runt-destination och har fram till idag varit den 

mest framgångsrika destinationen inom det området. Idre Fjäll har som fjälldestination varit 

relativt ensam med att ha sommarturism. Det kan leda till att de känner sig trygga med sin 

fungerande verksamhet och därför inte håller samma utvecklingskurva som de andra 

destinationerna. Idre Fjäll har lägst antal besökare sommartid jämfört med de två andra 

destinationerna men ligger procentuellt högre än Åre. Detta beror dock på att Åre har 

betydligt fler besökare vintertid. För att Idre Fjäll ska utvecklas i rätt riktning är det viktigt att 

inse att det finns starka konkurrenter då det gäller sommarprodukten och främst destinationer 

som lockar till sig barnfamiljer. Konkurrenter till Idre Fjäll är inte bara andra 

fjälldestinationer utan det största hotet kommer från sol- och baddestinationer. Det Idre Fjäll 

bör göra är att lägga mer fokus på att utveckla sommarprodukten för barn då det är den stora 

målgruppen. Det gäller att behålla det enkla utbudet som gör att så många som möjligt kan ta 

del av det. Exempelvis skulle destinationen kunna satsa på en downhillcykling anpassad för 

barn och nybörjare. Bara för att destinationen inte kan konkurrera med till exempel Åre för att 

locka dit de mest extrema åkarna behövs det ett komplement som riktar sig mot just 

nybörjaren. Inom Idre Fjälls nuvarande utveckling av sommarprodukten fokuserar de mycket 

på träningsturisten. Det är dock viktigt för destinationen att inte glömma bort den målgrupp 
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som de blivit mest kända för vilket är barnfamiljer och det är där utvecklingspotentialen 

ligger.  

 

Åre började som en sommardestination men har på senare år blivit starkt förankrad till vintern 

då de har byggt upp ett starkt varumärke med olika vintersportsevenemang. Även om Åre nu 

arbetar mycket med sommarprodukten och har en högt rankad bike park, är det ändå bara 9 

procent av besökarna som besöker orten under sommaren. I vår jämförelse mellan de tre 

destinationerna är Åre den destination med lägst antal besökare procentuellt sett under 

sommarsäsongen. Det destinationen marknadsför mest med är extremsporterna, bland annat 

downhillcyklingen, som naturligt leder till att man får den typen av besökare. För att Åre ska 

kunna locka till sig en bredare målgrupp krävs det att de marknadsför det produktutbud som 

fler kan ta del av. Åres produktutbud är välutvecklat och har varierande svårighetsgrader som 

tillfredsställer olika typer av besökare. Åre är redan en så pass starkt etablerad 

vinterdestination vilket gör att de inte skulle ta skada av mindre marknadsföring under vintern 

för att istället fokusera på att marknadsföra sommarprodukten. Exempelvis försökte 

författarna söka information om Skistar Åres sommarprodukt på deras hemsida under 

vintersäsongen men utan lyckade resultat. Skistar Åre bör därför marknadsföra 

sommarprodukten bättre under vintertid då många av Åres vinterbesökare bokar boende via 

deras hemsida. Skulle vinterbesökarna se att det även finns en aktiv verksamhet under 

sommaren kan det leda till att fler vinterbesökare väljer att besöka Åre även då. Åre har även 

de stor utvecklingspotential då det gäller barmarksprodukten, det gäller bara att få den att 

synas bättre. 

 

Åre kan ses som den destination som borde ha lyckats bäst med sin sommarturism med tanke 

på det stora namnet som destinationen har byggt upp. Även Idre Fjäll som varit stora länge 

med sin sommarprodukt kan ses som den mest framgångsrika destinationen. Författarna anser 

att många destinationer missar att se Funäsfjällen som en stor konkurrent och därför har deras 

utveckling varit förbisedd. Dock visar studiens resultat att Funäsfjällen är den mest 

framgångsrika fjälldestinationen under barmarkssäsongen. Författarna anser att detta är för att 

Funäsfjällen, förutom ett bra produktutbud, har rätt tänk och medvetenhet som behövs för att 

ständigt utvecklas.   

 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Denna studie har varit inriktad på att undersöka hur olika destinationer arbetar för att utveckla 

sommarturismen sett ur ett aktörsperspektiv. För att få en djupare inblick i vad som krävs för 

att skapa en framgångsrik sommarturism kan det också behöva göras en studie ur ett 

besökarperspektiv. Genom att göra en sådan studie kan man se vad som behöver utvecklas för 

att fler ska välja att besöka de svenska fjällen istället för sol- och baddestinationer under 

sommaren.  
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Bilaga 

De strukturerade frågorna som skickades ut både till epostrespondenterna samt till 

telefonrespondenterna. Under de semi-strukturerade intervjuerna ställdes även följdfrågor för 

att få ett mer utförligt svar. 

 

Upplägget på frågorna var följande: 

 

 Beskriv din arbetsroll (hur länge du har jobbat, vad du gör osv). 

 Hur länge har ni arbetat med sommarturism? 

 Hur har ni arbetat med att utveckla sommarturism? 

 Vilka satsningar har ni lyckats med? Förklara 

 Har några satsningar varit mindre lyckade? Vilka i så fall? 

 Vilka anser ni är era starkaste konkurrenter inom sommarturism i fjällen? 

 Vilka planer har ni för framtida utveckling av sommarturismen? 

 

De frågor som författarna lade till på samtliga telefonintervjuer var följande: 

 Hur ser antalet gästnätter ut (vinter och sommar)? 

 Vad händer hos er under mellansäsongerna? 

 

 


