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Sammanfattning 

Att turismen påverkar lokalsamhället är något som forskats kring tidigare. Dessutom tar flera 

forskare upp vikten kring att utveckla destinationer för att överleva framtida klimatförändringar 

och på så vis skapa en framtid för destinationen. Det teoretiska ramverket innehåller bland annat 

delar där turismens effekter samt hantering av dem framställs. Studien syfte är att undersöka hur 

lokalbefolkning uppfattar turismen på en plats samt platsens utveckling mot att bli en året runt-

destination. Studien kommer använda Åre som ett case för undersökningen. Syftet mynnar ut i 

två frågeställningar där den första är vilka effekter som lokalbefolkningen i Åre upplever av 

turismen på destinationen samt destinationens satsning på att bli en året runt-destination och hur 

lokalbefolkningen påverkas av de effekterna. Den andra frågeställningen avser att undersöka hur 

lokalbefolkningen anser att de effekterna bör nyttjas alternativt hanteras. Undersökningen skedde 

genom en kvalitativ studie i form av intervjuer med lokalbefolkning från den studerade platsen. 

Respondenterna utgör endast en liten del av den tänkta populationen, och representerar därmed 

inte hela samhället även om vi som forskare få utgå från det i studiens framställning. Genom 

intervjuerna framställdes ett empiriskt material där respondenterna tog upp bland annat att 

turismen ledde till en viss trängsel, fler arbetsmöjligheter samt ett mer levande samhälle. 

Respondenterna diskuterade både fördelar och nackdelar med turismen på destinationen. 

Dessutom sågs det möjligheter i boendeutveckling, hur lokalbefolkningen skulle ses som 

ambassadörer samt hur infrastrukturen skulle kunna utvecklas på destinationen. Utvecklingens 

ansvar låg bland annat på Åre kommun och dess samarbete med bland annat SJ (Statens 

järnvägar) samt staten i form av ändringar kring statlig väg. Vidare analyserades materialet för att 

se respondenternas åsikter tillsammans med tidigare forskning samt för att se deras åsikter från 

flera perspektiv. Här framgick det att majoriteten av respondenterna hade en relativt liknande syn 

på turismen och dess effekter på destinationen. Det leder in studien gentemot dess slutsatser där 

den huvudsakliga slutsatsen är att lokalbefolkning anser att de negativa effekterna av turismen 

vägs upp av de positiva. Dock behöver lokalbefolkningen få vara en del av utvecklingen och de 

beslut som tas på destinationen. Det är viktigt för att kunna bibehålla den positiva synen samt 

bidra till en hållbar utveckling för platsen. 

 

Nyckelord: Trängsel, levande by, arbetsmöjligheter, boende, ambassadörer och infrastruktur. 

 



 
 

  



 
 

Abstract 

Turning to the local community and how it is affected by tourism is something that has been 

researched earlier. In addition, several researchers raise the importance of developing destinations 

to survive future climate change, thus creating a future for the destination. The theoretical 

framework also contains elements that explain different effects of tourism and how to manage 

them. The study aims to explore how locals perceive tourism at their community as well as the 

community’s development towards becoming a destination with tourism activities the whole year 

around. For this study Åre will be used as a case.  The purpose of the study divides into two 

research questions. The first one is which effect locals in Åre are experiencing from the tourism 

on the destination and the destinations investment in becoming a destination with tourism 

activities the whole year around. The second research question aims to examine how the effects 

could be used or managed according to the locals. The study also aims to find answers to how 

locals think that effects can be managed or used even more. This was done through a qualitative 

study of interviews with locals from the studied destination. These respondents constitute only a 

small part of the selected population. Therefore do not the respondents represent the whole 

community, even though we assume this in the study's presentation. The interviews gave us an 

empirical material in which respondents stated that tourism led to some congestion, more work 

opportunities and a more alive society. The respondents discussed both the advantages and 

disadvantages of tourism at the destination. In addition, respondents saw opportunities for 

housing development, how the locals were to be seen as ambassadors and how the infrastructure 

could develop at the destination. The responsibility for the development was suggested to be put 

on the Åre county and its cooperation with SJ (Statens Järnvägar) and the State of Sweden to 

change the public road in Åre. Furthermore, the material was analyzed to see the respondents' 

views in conjunction with previous research and to view their opinions from several perspectives. 

Here, it was found that the majority of respondents had a relatively similar view of tourism and 

its effects on the destination. That led the study towards the conclusion, where the main 

conclusion is that locals consider the negative effects of tourism to be less than the positive ones. 

However, locals need to be part of the development and decisions taken at the destination. This 

is important in order to maintain the positive view as well as contribute to sustainable 

development for the destination. 

 

The Keywords of the study: Congestion, alive village, working opportunities, accommodation, 

ambassadors and infrastructure. 



 
 

 

Förord  

Uppsatsen är skriven av Emma Karlsson och Linnea Olsson vid Turismprogrammet på Karlstads 

Universitet vårterminen 2017. 

Uppsatsen kommer vidare kallas för studie och vi som författare av studien kommer i 

fortsättningen kallas för forskarna. Studien syftar till att undersöka turismen samt dess effekter på 

lokalbefolkning på en destination. För studien valdes Åre som case för att kunna studera en 

specifik plats. Lokalbefolkningen del i samhället och turismen är något som diskuterats tidigare 

under studietiden och har då resulterat i ett djupare intresse för forskarna. Det är den 

bakomliggande faktorn till valet av forskningsämnet.  

Studien har utformats lika mycket av de båda forskarna och alla delar har skrivit gemensamt. 

Under det teoretiska ramverket samlades material in var för sig men allt material sammanställdes i 

studien gemensamt. Båda forskarna har lagt lika mycket, tid, energi samt engagemang för att 

framställa en så bra studie som möjligt. Målet har under studiens gång varit detsamma och setts 

som en drivkraft för att skapa ett bidrag till forskningsvärlden.  

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid att delta i intervjuer samt bidragit 

med intressanta åsikter och tankar. Dessutom vill vi tacka vår handledare Ulrika Åkerlund som 

lagt ner både tid och engagemang för att vår studie skulle kunna bli komplett. Vidare vill vi tacka 

varandra för ett bra samarbete och en bra gemenskap genom forskningsprocessens gång. 

 

Karlstad Universitet 26 maj 2017 

Emma Karlsson och Linnea Olsson 
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1. Inledning  

Kapitlet inleds med en bakgrund kring destinationer, lokalsamhället på destinationer samt hur säsongsvariation 

kan påverka destinationen och dess turism. Problemformuleringen går djupare in på lokalsamhället för att 

diskutera lokalbefolkningen samt vilka effekter turismen har på dem för att sedan kopplas till destinationen och 

säsongsvariationen ytterligare. Inledningen mynnar sedan ner i syftet för att sedan specificeras i två frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Platser som turister reser till är det som kallas för destinationer enligt Müller (2011) samt Bohlin 

och Elbe (2011). Begreppet destination är därmed kopplat till turisten och enligt Müller (2011) så 

är det något som flera forskare tar upp. Aronsson (2011) nämner hur turism påverkar flera delar i 

samhället. Turismen kan bland annat vara en bra inkomstkälla för destinationen och generera i 

mer företagsamhet som i sin tur kan innebära fler arbetstillfällen (Pettersson 2004; Von Sydow 

2007). Dessutom nämner Brunt och Courtney (1999) ett par aspekter som kan gynna 

lokalbefolkning. Bland annat innebär en ökad turism fler aktiviteter, utbud samt arbetsmöjligheter 

för lokalbefolkningen samt eventuella inflyttande (Von Friedrichs Grängsjö 2001; Von Sydow 

2007). Von Sydow (2007) samt Bohlin och Elbe (2011) tar däremot upp hur lokalbefolkningen 

kan behöva anpassa sig efter turisterna som besöker platsen. Dessutom ses trängsel, höjda priser 

och konflikter mellan turister och lokalbefolkning som ett par effekter som uppstått från 

turismen och därmed påverkar lokalbefolkningen (Krippendorf 1999; Archer & Cooper 1998; 

Bohlin & Böhn 2011). 

 

En destination som har en säsongsbaserad turism har ett större turismflöde under en kortare 

period, något som gör att effekterna blir mer påtagliga (Bohlin & Elbe 2011; Von Sydow 2007). 

En säsongsbaserad turism kan innebära både positiva och negativa effekter för en destination 

samt dess befolkning (Lee et al. 2008). En högsäsong bidrar till en större ekonomisk vinst för 

destinationer (Pettersson 2004; Von Sydow 2007). Samtidigt innebär en högsäsong att trängseln 

bli mer påtaglig samt att det kan finnas svårigheter i att bibehålla personal på platsen(Bohlin & 

Böhn 2011; Bohlin & Elbe 2011). 

 

Det är viktigt för destinationer att hela tiden utvecklas för att motarbeta de effekter som tidigare 

tagits upp kring turismens påverkan på lokalbefolkning samt utvecklas för att effekterna inte ska 

bli förstärkta som de kan bli av en säsongsbaserad turism (Bohlin & Elbe 2011). Dessutom 

behöver många av de destinationer som har en säsongsbaserad turism ta klimatförändringarna i 

beaktande för att säkra sin turism i framtiden (Bohlin & Elbe 2011). För att destinationer ska 
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överleva, utvecklas och försöka skapa ett jämnare flöde av turister så satsar fler destinationer på 

att bli en året runt-destination. Det innebär att de vill etablera turism på destinationen året runt. 

En destination som satsar på att bli en året runt-destination är Åre (Åre kommun 2016A), vilket 

är den destination som kommer användas som case för studien. Åre använder sig av slogan Åre 

året runt (Åre kommun 2016A). Åre har haft svårt att etablera sin sommarsäsong och har istället 

haft stort fokus på sin vintersäsong. Både företagen i Åre samt Åre kommun har insett att 

problemet med den stora skillnaden på besöksflödet mellan sommarsäsongen och vintersäsongen 

är något som behöver tas på allvar (Von Sydow 2007). Det är något som gjorts genom bland 

annat satsningen på att bli en året runt-destination (Åre kommun 2016A). 

 

Destinationers satsning på att bli en året runt-destination skulle därmed kunna minska de effekter 

som en säsongsbaserad turism kan medföra för lokalbefolkningen samt destinationen (Bohlin & 

Elbe 2011). Det leder in studien mot det problemområde som uppkommit, det vill säga hur 

turismen på en destination kan påverka lokalbefolkningen samt hur en destinations satsning på en 

året runt-turism kan påverka dem. 

 

1.2 Problemformulering  

Fernström (2005) tar upp vikten i att destinationer utvecklar sig och beskriver hur Sveriges 

kommuner satsar allt mer på besöksnäringen samt deras utveckling. Det finns tidigare forskning 

som belyser vikten i att destinationer utvecklar sig, bland annat genom att gå från att ha en 

säsongsbaserad turism till en året runt-turism (Bohlin & Elbe 2011). Dock går det att identifiera 

en kunskapslucka gällande hur en året runt-turism kan motverka effekter som uppstår på grund 

av en säsongsbaserad turism samt vilken påverkan en året runt-turism kan ha på 

lokalbefolkningen. Det finns flera författare som tar upp vikten i destinationsutveckling för en 

destination, som tillexempel Fernström (2005). Det finns däremot inte lika mycket forskning 

kring året runt-turismen och dess påverkan. Ett exempel i nutid där det diskuteras kring 

fjälldestinationer och hur de bör utvecklas är Kuščer et al. (2017). Där går det att läsa fler förslag 

till hur utvecklingen bör göras men artikeln fokuserar inte på hur en året runt-turism skulle kunna 

etableras samt vilken inverkan det skulle ha på tidigare nämnda effekter. Här kommer studiens 

problemområde in för att belysa det glapp som kan upplevas i kunskapen.  

 

Turismen genererar som sagt både positiva och negativa effekter för lokalbefolkningen. 

Problemet byggs upp kring huruvida de positiva effekterna för lokalbefolkningen, som tidigare 

forskning nämnt som en uppkomst genom turismen, stämmer överens med vad 



 

3 
 

lokalbefolkningen verkligen tycker. Dessutom avser problemet även att undersöka om 

lokalbefolkningen anser att deras positivt upplevda effekter väger upp det de eventuellt upplevt 

som negativt med turismen på platsen. Müller (2011) nämner att om en destination involverar 

lokalbefolkningen i dess planering och utveckling så kan eventuell negativitet gentemot turismen 

förhindras. 

 

Intresset för problemet uppkom utifrån det tidigare forskning visat kring vad effekter från 

turismen och en säsongsbaserad turism kan innebära för lokalbefolkningen samt hur de 

effekterna kan bli intensivare vid en högsäsong (Bohlin & Elbe 2011). Det tar bland annat 

Krippendorf (1999), Archer och Cooper (1998), Bohlin och Böhn (2011), Brunt och Courtney 

(1999), Von Friedrichs Grängsjö (2001) och Von Sydow (2007) upp tidigare i kapitlet där de 

påvisar att det kan finnas både negativa och positiva effekter. Dessutom ligger problemet vid att 

undersöka hur dessa effekter skulle förändras om destinationer skulle i större utsträckning satsa 

på att bli året runt-destinationer, det vill säga ha ett turistflöde året om. Som Bohlin och Elbe 

(2011) nämner tidigare i kapitlet innebär en säsongsbaserad turism även svårigheter i att bibehålla 

samt utveckla bra personal. Studien vill bland annat undersöka hur en året runt-turism skulle 

påverka det, skulle det innebära att fler får arbete eller skulle destinationernas turistflöde fördelas 

mer över året och därmed minska personalåtgången under högsäsong? Samtidigt nämner Von 

Friedrich Grängsjö (2001) och Von Sydow (2007) hur turismen bidrar med fler aktiviteter även 

för lokalbefolkningen, är det något som skulle öka genom en destinations satsning på att bli en 

året runt-destination? Det vill säga hur en året runt-turism upplevs av lokalbefolkningen på en 

destination. Enligt Müller (2011) kan lokalbefolkningen lätt glömmas bort när en destination 

satsar på att utveckla sig och det är där en av studiens grunder ligger, att undersöka hur 

satsningen på att bli en året runt-destination kan påverka lokalbefolkning.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lokalbefolknings uppfattning av turismen på en plats samt 

platsens utveckling mot att bli en året runt-destination. Studien kommer använda Åre som case 

för att kunna studera ovanstående utveckling. 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka effekter upplever lokalbefolkning i Åre av turismen på destinationen samt 

destinationens satsning på att bli en året runt-destination? Hur påverkas 

lokalbefolkningen av de effekterna? 

 Hur anser de att effekterna bör nyttjas alternativt hanteras? 
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1.5 Avgränsningar  

Att studera turismens inverkan på ett samhälle är en bred utgångspunkt. En begränsning 

fastställdes där ett val kring att inte lägga någon vikt vid exempelvis företagare eller turisters 

upplevelser av destinationen gjordes. Istället avser studien att fokusera på lokalbefolkningen samt 

deras syn. Den avgränsningen gjordes för att det är lokalbefolkningen som både lever av och mitt 

ibland turismen och kan därmed eventuellt ha sett båda sidorna av turismens påverkan samt 

inverkan. Att undersöka lokalbefolkningens syn var ett val som togs då det bidrar till att ge en 

insikt för människor runt omkring. Det kan ge de människorna en inblick i att turismen kan 

påverka fler delar än bara turisterna och att de själva kanske har det i åtanke när de bestiger rollen 

som turister.  

 

Under studiens gång har det diskuterats vilka aspekter, ekonomiska, miljömässiga eller sociala, 

som bör undersökas i förhållande till hållbarhet. Det blev tidigt bestämt att ingen specifik 

hållbarhetsaspekt skulle undersökas utan att alla tre skulle kunna hamna i fokus. Fokus riktades 

därför inte mot endast en av ovanstående aspekter, då det skulle kunna begränsa respondenterna i 

sina svar kring hur de upplevt både satsningen på att bli en året runt-destination samt turismen 

inom alla delar i samhället. Avgränsningen kopplas direkt till den induktiva ansats som studien 

utgått från.   

 

1.6 Disposition 
En disposition av arbetets upplägg kommer här att presenteras för att ge läsaren en överblick 

över innehållet samt kopplingen mellan studiens olika delar.  

  

Studien inleds med ett kapitel där bakgrunden till studiens problemområde presenteras. Därefter 

presenteras det problem som ska utforskas. Problemområdet övergår till ett konkret syfte som i 

sin tur mynnar ut i två frågeställningar med fokus på lokalbefolknings interaktion med turism. 

Dessutom nämns destinationen Åre som ett case för studiens undersökning. Kapitlet avslutas 

med att nämna de avgränsningar som studien tagit avstamp i. 

 

Inledningskapitlet följs av ett kapitel där studiens metod presenteras. Där inleds kapitlet med den 

vetenskapsteoretiska angreppsättet samt en motivering till för kvalitativ metod, intervjuer samt 

semistrukturerade intervjuer är relevant för att kunna undersöka det problemområde som studien 

syftar till. Urvalet samt genomförandet av intervjuerna diskuterats, där de olika valen under 
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studiens gång motiveras. Sedan presenteras den tematiska analysmetoden som studien använt sig 

av samt hur den har gått tillväga. Därefter följer delkapitel om etik, reliabilitet och validitet. För 

att påvisa vilka aspekter som tagits i beaktande i studiens utformning samt dess trovärdighet i 

forskningsvärlden. Kapitlet avslutas sedan med en metoddiskussion samt ett avsnitt där kritik 

gentemot källor presenteras.  

 

Därefter presenteras det teoretiska ramverket som studien har tagit avstamp i. I kapitlet har fokus 

legat på att presentera turismens effekter, lokalbefolkningens reaktioner samt hur det går att 

planera för effekterna. Kapitlet inleds med turismens effekter, säsongseffekter, 

lokalbefolkningens attityder & reaktioner, destinationsutveckling, planering & hantering, hur 

hanteras effekterna, lokalbefolkningens roll i planeringen och fjälldestination. Det teoretiska 

ramverket fungerar som en grund för att förstå det problemområde som studien vill belysa. 

Teorin övergår sedan i kapitel fyra där studiens Case presenteras, Åre.  

 

Sedan följer det empiriska materialet som framkommit genom studiens undersökning. Materialet 

är uppdelat i citat samt temaord. I analysen följer sedan temaorden för att skapa en röd tråd. 

Efter analysen presenteras de slutsatser som forskarna har dragit. Dessutom besvaras studiens 

syfte och frågeställningar för att knyta ihop hela studien med en rödtråd. Avslutningsvis 

presenteras förslag till framtida forskning samt en avslutande diskussion från forskarna. 
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2. Metod 

I metodkapitlet kommer studiens ansats att presenteras. Vidare beskrivs valet av intervju som metod samt hur de 

genomfördes men också motiveringen till val av respondenter. Efter de delarna beskrivs den metod som använts för 

studiens analys. Utöver det diskuteras de olika aspekterna som bör tas i beaktande i utformandet av studien. Det 

avslutas sedan i en metoddiskussion där både begränsningar samt tankar kring metoden nämns. 

 

2.1 Vetenskapsteoretiskt angreppssätt 

Studiens syfte kopplas direkt till människors upplevelser, erfarenheter och uppfattningar då syftet 

baseras på lokalbefolkningens syn på turismens utveckling. Det är något som valdes att 

undersökas genom det socialkonstruktivistiska angreppssättet. Studiens vetenskapliga 

angreppssätt kopplas framförallt till socialkonstruktivism på grund utav att den utgångspunkten 

speglar hur människor konstruerar deras egna syner av verkligheten samt hur forskaren söker för 

att få upptäcka dessa (Veal 2011). Den syn som människan har behöver därmed inte 

överensstämma med andra personers syn (Ayikoru 2009). Studiens respondenter ger sin egen 

tolkning och syn på hur turismen och satsningen på en året runt-destination påverkar dem. På så 

vis ger undersökningen en inblick i respondenternas egna uppfattningar och deras syn på 

samhället. Den sociala konstruktivismen syftar till att skapa en egen mening, något som också 

sker genom interaktionen mellan människor. Dessutom menar socialkonstruktivismen att det inte 

finns någon riktigt sanning kring verkligheten (Ayikoru 2009). Vi skapar på så vis vår egen 

sanning som växt fram genom den kunskap och syn som vi innehar. Dock kan vår bild av 

världen också förändras allt eftersom tiden går. Flera av de nya teorierna kring vårt samhälle och 

kultur ingår i samlingsnamnet socialkonstruktivism (Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Utöver det socialkonstruktivistiska angreppssättet så bör det fastställas om studien samt dess 

analys har en induktiv eller deduktiv ansats. Valet av den ansatsen baserades på ifall 

undersökningens utgångspunkt ligger i teorin eller empirin. Den ansats som tar utgångspunkt i 

empirin kallas för en induktiv ansats. Det är främst meningen att i den induktiva ansatsen ska det 

gå att utforma teorier eller begrepp utifrån de resultat som studien ger (Johannessen & Tufte 

2003). Då studien avser att utgå från empirin i grund och botten istället för att redan innan välja 

ut begrepp och teman så ansågs den induktiva ansatsen vara mest relevant. Vid en induktiv ansats 

används ofta en kvalitativ undersökning och det var något som studien syftade till att använda 

redan från start. Frågeställningarna samt syftet för studien har reviderats till en viss del under 

studiens gång för att specificera det exakta problem som önskas undersökas. En induktiv ansats 
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gav därmed utrymme för de ändringarna på grund av dess flexibilitet (Larsen 2009; Braun & 

Clarke 2006).  

 

2.2 Kvalitativ ansats - Intervju som metod 

För att få fram svar på de frågeställningar samt syfte som studien är uppbyggd kring har en 

kvalitativ ansats använts. En kvalitativ ansats bidrar till förståelsen av realiteten, sambanden, 

relationerna och tolkningen av den sociala kunskapen. Den sågs därför som en lämplig ansats då 

studien avser att undersöka lokalbefolkningens åsikter på en plats (Kvale 2007). Den kvalitativa 

ansatsen gav undersökningen mjuk data som baseras på människor tyckande. En kvalitativ ansats 

är mest lämpad att använda sig av för att förstå varför människor agerar som de gör (Johannessen 

& Tufte 2003). Materialet gav studiens forskare möjlighet att bearbeta större ämnen med mer 

detaljerad information, vilket är det som den här studien syftar till (Veal 2011). I studiens 

kvalitativa undersökning valdes intervjuer som metod. Det valdes på grund av att intervjuer 

används för att kunna undersöka och få fram människors perspektiv, uppfattningar, upplevelser, 

erfarenheter och syn på saker (Kvale 2007; Denscombe 2016). Genom intervjuer fick studiens 

respondenter möjlighet att utveckla sina egna svar till skillnad från vad de hade fått möjlighet att 

göra vid till exempel en enkät där respondenterna endast hade fått fasta svarsalternativ (Larsen 

2009). 

 

2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuer valdes som metod utifrån den kvalitativa ansatsen på grund av att intervjuer skulle 

möjliggöra för forskarna att få ta del av respondenternas åsikter och syn på turismen samt hur det 

påverkar deras vardag (Lewis & McNaughton Nicholls 2014). Vid valet av kvalitativa intervjuer 

diskuterades det kring hur strukturerade intervjuerna borde vara för att kunna ge studiens 

respondenter störst möjlighet att uttrycka sig. De diskuterade även hur studiens undersökning 

skulle kunna ge den typ av information som behövs för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Kvalitativa intervjuer kan utföras både på ett strukturerat och mindre 

strukturerat sätt (Larsen 2009). Larsen (2009) tar vidare upp hur intervjuer bör inneha en viss 

struktur för att forskaren ska kunna säkerställa att studiens frågeställningar blir besvarade. En 

struktur för studiens intervjuer skapades med hjälp av en intervjuguide där ämnena för intervjun 

var listade (Denscombe 2016). Det hjälpte oss som forskare att ta del av material från 

respondenterna som i sin tur gav svar på studiens frågeställningar. Johannessen & Tufte (2003) 

tar upp en form av strukturering för intervjuer som kallas semistrukturerade intervjuer. Studien 

syftade till att ge respondenterna möjlighet att samtala fritt och därför ansågs det vara en bra 



 

8 
 

struktur. Den strukturen gav därmed respondenterna en möjlighet att utveckla sina egna svar 

samt ge fler åsikter (Larsen 2009; Denscombe 2016). På grund av det ansågs semistrukturerade 

intervjuer som rätt verktyg. Det gjorde det framförallt för att de är flexibla på det sättet att 

ordningen i intervjuguiden kan ändras under tiden samtidigt som de håller en viss standardisering 

(Johannessen & Tufte 2003). Genom att använda sig av intervjuer som inte är helt strukturerade 

gav det forskarna större möjlighet att följa upp med följdfrågor under intervjuns gång (Larsen 

2009).  

 

2.3 Urval  

Ett urval bör göras utifrån den population som ska undersökas. I den här studien är det 

lokalbefolkningen i Åre som är populationen. Ur populationen valdes personer som ansågs 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Det här var en inriktning som studien tog på 

grund av att det är nästintill omöjligt att undersöka en hel population (Larsen 2009). Målet med 

undersökningen var inte att kunna dra generella slutsatser utifrån statistik för populationen utan 

istället fånga enskilda personers åsikter och upplevelser (Denscombe 2016). Det är vanligaste att 

göra vid kvalitativa metoder, vilket är metoden för den här studien har (Johannessen & Tufte 

2003; Ritchie et al. 2014). Därför var det mest relevant för studien att göra ett strategiskt urval 

istället för att slumpmässigt välja ut respondenter. Det strategiska urvalet innebar att urvalet 

gjordes utifrån de respondenter som ansågs kunna tillföra mest relevant information för studien 

(Johannessen & Tufte 2003; Ritchie et al. 2014). 

 

Undersökningen bestod av åtta respondenter, vilket betraktades som ett lämpligt antal då en 

kvalitativ undersökning inte behöver innehålla lika mycket respondenter som en kvantitativ 

undersökning. Undersökningen har ett mindre antal respondenter eftersom syftet med studien är 

att få fram mycket material och information från ett fåtal respondenter (Kvale 2007; Denscombe 

2016).  

 

Ritchie et al (2014) tar upp att många engagerade samt spännande respondenter går obemärkta 

förbi genom att de till exempel inte nås undersökningen. Det är människor som skulle kunna 

bidra med stort engagemang samt bra infallsvinklar för olika ämnen. Det är en av anledningarna 

till att en annonsering via en sida på sociala medier skedde. Där fanns det uppskattningsvis ett 

större antal personer som var engagerade inom ämnet det vill säga studiens syfte, framförallt 

genom inriktningen som gruppen hade. Gruppen heter Näringslivsutvecklingen i Åre kommun 

och kan därför mer eller mindre antas innehålla flera engagerade personer.  Kriterierna för att 
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delta i intervju var att de helst skulle verkat samt bott i Åre i flera år. Det här urvalet kan liknas 

vid en rekrytering, det är något som Ritchie et al. (2014) diskuterar. Användning av rekrytering 

innebär att forskarna bjuder in folk till sin undersökning. Det är användbart för att skapa 

medvetenhet kring studien och det kan göras genom olika metoder. Rekryteringsprocessen kan 

ske genom bland annat annonser, meddelande, online forum, informationsblad och sociala 

medier. När en sådan annonsering framställs är det viktigt att innehållet är lätt att förstå samt ger 

den information som eventuella framtida respondenter kan behöva ta del av för att kunna delta. 

Att samla material via sociala medier är en form av insamling där motiveringen kan vara sökandet 

av relevanta respondenter. Respondenterna bör ha rätt karaktärsdrag för att hypotetiskt sätt 

kunna representera hela populationen (Ritchie et al. 2014) även om studien inte kommer kunna 

sammanställa vad hela populationen tycker. Gruppen bestod av 3351 medlemmar och ur dessa 

antogs det finnas ett flertal personer som var mycket engagerade i turismens effekter. Fördelen 

med det är att många av dem verkade insatta i utvecklingen och därmed kanske har kännedom 

kring Åres satsning på att bli en året runt-destination samt dess påverkan på lokalbefolkningen 

och byn. Deras engagemang kan ses både som en fördel och nackdel för studiens undersökning. 

Det negativa skulle kunna vara att de har starka åsikter, något som däremot inte aktivt kan 

undvikas då det är en del av de åsikter som finns inom lokalbefolkningen. Administratören 

kontaktades om förfrågan att få lägga ut ett inlägg i gruppen angående om medlemmar kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju. I inlägget förklarades kort undersökningens syfte, samt att 

intervjun skulle ske via telefon och vara anonym. Slutligen hade fyra medlemmar kontaktat 

forskarna angående att de ville ställa upp på intervjun. Därefter bestämdes en tid för intervjun 

utifrån respondenternas önskningar och möjligheter.  

 

Utöver ovanstående tillvägagångssätt användes också en publicerad lista för att nå ut till 

ytterligare respondenter. Den publicerade listan innehöll namn och kontaktuppgifter till 

föreningar i Åre och listan fanns på Åre kommuns hemsida (Åre kommun 2016B). Det är en 

urvalsmetod som bidrar till ett bredare urval där faktiska företag och organisationer kan nås 

(Ritchie et al. 2014). Det fanns endast kontaktuppgifter samt flera sätt att komma i kontakt med 

dem. Dock fanns det som även Ritchie et al. (2014) tar upp, dåligt med information kring vad 

föreningarna gjorde. Det ansågs däremot inte som något problem för den här studien då den här 

formen av urval syftade till att endast nå en variation av lokalbefolkningen genom flera olika 

ingångsportar och inte för att undersöka föreningens åsikter. Kontakt togs genom de 

telefonnummer som fanns tillgängliga på listan. De föreningar som kontaktades ansågs ha en 

koppling till turismen på något sätt och låg geografiskt nära de centrala delarna i samt kring Åre 
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by. Det var sex föreningar som kontaktades inför studiens undersökning, utifrån det resulterade 

det vidare i två intervjuer. Då undersökningen var anonym samt inte var kopplad till åsikter som 

föreningen stod för utan enbart privatpersoners åsikter så kommer föreningarna inte att listas i 

studien. 

 

För att nå ut till de personer som inte är eller har möjlighet att vara medlemmar i gruppen eller 

gick att kontakta genom ovanstående publicerad lista så togs det kontakt med en lokalbo i Åre 

som forskarna har haft kontakt med sedan innan. Snöbollsmetoden användes för att få fram 

respondenter som ansågs ha en betydande kunskap samt uppfattning kring Åres satsning på att 

bli en året runt-destination och dess påverkan på lokalbefolkningen. Vid användandet av 

snöbollsmetoden valde forskarna ut en respondent som de tyckte hade möjlighet att bidra med 

kunskap inom det ämnet som skulle undersökas (Larsen 2009). Respondenten bor samt är 

verksam i Åre och valdes ut på grund av det. Respondenten valdes även ut på grund av att hen 

var insatt i destinationens utveckling och turism. Personlig kontakt användes för det här urvalet 

och respondenten fick i sin tur rekommendera oss vidare till fler respondenter (Bryman 2016; 

Larsen 2009), vilket är syftet med snöbollsmetoden (Ritchie et al. 2014; Denscombe 2016). Att 

respondenterna skulle kunna hjälpa till att uppfylla undersökningens syfte baseras på att 

respondenterna skulle kunna uttala sig om turismen på destinationen, dess utveckling samt 

satsning på att bli en året runt-destination. De kriterier som startpersonen i snöbollsmetoden 

behövde följa i hens framtagande av respondenter var att respondenterna skulle vara intresserade 

och någorlunda insatta i turismen på platsen, något som är viktigt att framföra till sin startperson 

enligt Bryman (2016) och Larsen (2009). En av de personer som rekommenderades ansågs dock, 

av studiens forskare, vara för insatt i turismen då hen arbetat på en högt uppsatt position inom 

turismen i Åre. Därför skulle hen eventuellt kunna haft svårt att se undersökningen ur ett 

befolkningsperspektiv. De andra två respondenterna som rekommenderades kontaktades dock 

för intervju, varav enbart en av dem hade tid att ställa upp. 

 

2.4 Genomförande av intervjuer  

Godkännande av deltagande skedde skriftligt via mail där respondenterna fick bestämma en tid 

som passade dem. Ett informerat samtycke i skriftlig form är något Denscombe (2016) lägger 

stor vikt vid. Det var för att kunna ge dem tid och ro för att besvara frågorna i intervjun. I början 

av varje intervju fick respondenterna ytterligare information om att de skulle få vara anonyma i 

undersökningen samt i studien (Larsen 2009). De uppgav att de godkände att intervjun spelades 

in. Det förtydligades även att respondenternas svar enbart skulle användas till studien och inte till 
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något annat. Utöver det informerades också respondenterna om att de när som helst kunde 

avbryta intervjun samt undvika en fråga om de skulle vilja (Johannessen & Tufte 2003; 

Denscombe 2016). Intervjuerna spelades in via två hjälpmedel för att säkerställa att inget av 

materialet skulle gås miste om. Det gjorde på grund av att det är viktigt att allt material sparas 

under hela studiens gång samt en tid efteråt. Filerna sparades även så att endast forskarna för 

studien hade tillgång till dem. Dock är det inte hundra procent säkert idag att ingen annan 

kommer åt material som finns sparat på mobiler och datorer (Veal 2011). Däremot har forskarna 

gjort sitt bästa för att ingen ska komma åt materialet då det är en viktig del i forskningsprocessen 

(Denscombe 2016). Under intervjuernas genomförande utgick forskarna från en intervjuguide (se 

bilaga 1) som tidigare nämnts. Intervjun inleddes med ett par bakgrundsfrågor kring bland annat 

ålder, familjesituation, yrke, var de är bosatta och hur länge de bott på destinationen. Användning 

av inledande bakgrundsfrågor är något som Larsen (2009) tar upp som en fördel för en intervju. 

Det är framförallt en fördel på grund av att det leder in respondenterna mot ämnet samt ger en 

inblick i deras livssituation, vilket var aktuellt för studiens undersökning. De ovannämnda 

frågorna gav även forskarna en inblick i vilken livssituation respondenterna hade för att göra en 

eventuell analys kring hur det kan påverka synen på turismen samt dess effekter. Därefter följde 

tre frågor kring turismen på destinationen där respondenterna skulle uppge hur de ser på 

turismen i Åre och hur de nyttjar samt undviker turismen. Vidare följde tre frågor kring Åres 

satsning på att bli en året runt-destination. Frågorna syftade till att ta reda på respondenternas 

kännedom kring satsningen och hur det påverkade dem samt byn. Dessutom ställdes en 

avslutande fråga kring deras reflektioner om hur destinationen skulle kunna utvecklas ytterligare 

mot en året runt-destination alternativt förbättras på annat sätt än genom en sådan satsning. 

Något som togs i beaktande både i utformandet av intervjuguiden samt genomförandet av 

intervjun var att undvika att ställa ledande frågor till respondenten samt undvika att leda dem åt 

ett specifikt håll. Det är något som Larsen (2009) nämner och det är något som fungerat för 

studiens undersökning. 

 

Intervjuerna skedde under ett spann av två veckor. Intervjuerna beräknades från början ta cirka 

20 minuter men alla intervjuerna blev av varierande längd. En intervju var endast 10 minuter lång 

medan en intervju uppgick till 18 minuter. Trots följdfrågor hade vissa respondenter kortare svar 

samt svårare att utveckla sina tankar. Efter intervjuerna gavs respondenterna möjlighet att ta upp 

ytterligare tankar samt åsikter som de eventuellt haft kring turismen på platsen samt dess 

utveckling. Intervjuerna avslutades med att forskarna tackade för respondenternas deltagande.  
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2.5 Analysmetod 

För att bearbeta studiens empiriska material i kombination med studiens teori valdes en tematisk 

analys som analysmetod. Den valdes för att studien avser att kunna analysera, identifiera och 

upptäcka mönster, det kan även liknas med det Denscombe (2016) kallar för innehållsanalys.  

Vaismoradi et al. (2013) förklara att en tematisk analys och innehållsanalys har ett liknande syfte 

där de båda analysmetoderna går ut på att analytiskt studera berättande material. I fortsättningen 

av kapitlet kommer analysmetoden benämnas som tematisk analys men kommer även liknas vid 

en innehållsanalys. Den analysmetoden valdes även för att en tematisk analys strävar efter att 

redogöra för upplevelser, åsikter, betydelser och verkligheter (Braun & Clarke 2006). Att kunna 

redogöra för upplevelser, betydelser, verkligheter och åsikter behövde göras för den här studien 

då studiens syfte är att undersöka hur personer påverkas och upplever förändringar. I det här 

fallet är det lokalbefolkningen i Åres uppfattningar om turismen i Åre samt Åres vision och 

arbete mot att bli en året runt-destination som undersökts.  

 

En tematisk analys är en metod som används allt mer för kvalitativa undersökningar, och är ett av 

de mest vanliga tillvägagångssätten (Bryman 2016). Den här analysmetoden syftar även till att 

studera underliggande tecken och budskap (Denscombe 2016). Tematisk analys visar inte bara 

materialet i detalj utan organiserarar det även. Tematisk analys är den metod som ansågs, av både 

Braun och Clarke (2006) samt studiens forskare, vara grundläggande vid användandet av en 

kvalitativ analys. Det är den metod som forskare vanligtvis använder sig av först då det ger dem 

nödvändig kunskap för att lära sig de andra kvalitativa analysmetoderna (Braun & Clarke 2006), 

en början som forskarna för denna studie också behövde grunda sig i. Braun och Clarke (2006) 

argumenterar däremot för att tematisk analys borde ses som en egen metod. Under bearbetandet 

av empirin framkom idén om att analysera empirin samt teorin utifrån de temaord som 

identifierades i det empiriska materialet. Då en tematisk analys används för att hitta teman i 

empirin och analysera utefter temana ansågs den ännu mer relevant att använda som analysmetod 

(Braun & Clarke 2006).  

 

Vid skapandet av teman lades fokus på vad som anses som relevant och vad som kan räknas som 

teman (Braun & Clarke 2006). Teman som användes i studien baseras på de svar som 

respondenterna uppgav genom undersökningen. Därför valdes inga specifika temaord ut inför 

studien. Det valet baseras framförallt på att intervjuerna innehöll många öppna frågor där 

meningen var att respondenterna skulle kunna utveckla sina svar relativt fritt, utifrån den 

induktiva ansats som studien har. Därmed hade det kunnat vara problematiskt att ha 
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förutbestämda teman. En viktig aspekt, som har tagits i beaktande vid fastställandet av teman, vid 

tematisk analys och vid valet av tema var att se till att temana ramade in den information som 

behövdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Braun & Clarke 2006).  

 

2.5.1 Analysmetodens tillvägagångssätt 

Efter varje intervju transkriberades det insamlade materialet, vilket är det första steget vid en 

tematisk analys (Braun & Clarke 2006). Transkriberingen skedde genom att forskarna gick 

igenom det insamlade materialet i form av ljudinspelningar med intervjurespondenterna. En 

transkribering nämns som tidskrävande (Denscombe 2016), och det krävdes ett flertal timmar för 

att sammanställde de svar som respondenterna uppgav. Svaren sammanställdes i en tabell för att 

lättare få en överblick samt jämföra och analysera svaren. Studiens forskare lade vikt på att vara 

inlästa på vad det insamlade materialet tog upp och innehöll. Forskarna behövde läsa igenom 

materialet ett flertal gånger, något som också Braun och Clarke (2006) nämner som en nödvändig 

del. Att transkribera forskningsmaterialet innebär också att forskarna får en djupare kontakt med 

materialet (Denscombe 2016), det är något som är bra när forskarna skulle påbörja kodningen. 

Det samlades in ett antal intressanta attribut utifrån de svar som respondenterna uppgav i 

empirin. Attributen kopplades sedan till olika koder. Koderna gjordes sedan om till teman, och 

utefter det samlades det material som hörde till ett specifikt tema ihop (Braun & Clarke 2006). 

Temaorden som uppkom var trängsel, levande by, arbetsmöjligheter, boende, ambassadörer samt 

infrastruktur. De är de teman som forskarna arbetat fram genom kodningen och blev därmed 

utgångspunkten för hur materialet skulle analyseras. Liknande aspekter, åsikter, samband och så 

vidare sorterades i temana. Utifrån dessa identifierades betydelsefulla mönster (Johannessen & 

Tufte 2003). Efter denna process analyserades slutligen den insamlade empirin, genom de olika 

temana, tillsammans med den litteratur som studien innehöll och blev slutligen en 

färdig vetenskaplig studie (Braun & Clarke 2006).  

 

2.6 Etik 

Vid en forskningsprocess uppstår det ofta frågor och problem kring etik. Problemen kan uppstå 

på flera ställen under forskningsprocessen och det är något som forskaren måste ta ställning till. 

Etiska frågor kan uppstå vid både valet av ämne och frågeställningar, vid insamlingen av material 

för forskningen samt när resultatet är klart och ska förmedlas ut till allmänheten (Larsen 2009). 

Etikfrågor har funnits med sen studiens grund och fanns med i utformandet av syftet. Turismens 

påverkan på lokalbefolkning kan vara ett ämne som kan vara en livlig diskussion samt innehålla 



 

14 
 

många olika åsikter.  Det var något som togs i beaktande då valet av ämne inte ska bidra till att 

respondenterna ska känna sig illa till mods (Larsen 2009).  

 

Johannessen och Tufte (2003) nämner fyra riktlinjer inom etiken som vetenskapsrådet har 

bearbetat fram. Den första riktlinjen som studien behövde förhålla sig till var informationskravet, 

det kravet togs i beaktande genom att respondenterna informerades kring undersökningens syfte 

samt användningsområde (Johannessen & Tufte 2003). Det var därmed viktigt att även informera 

studiens respondenter kring deras anonymitet samt hur deras uppgifter behandlas, något som 

Larsen (2009) styrker. Larsen (2009) nämner även att ett vanligt etiskt problem är att 

respondenter är eller känner sig tvingade till att delta i en undersökning. Därför informerades de 

om vilken roll deras medverkan hade för undersökningen samt att det var frivilligt och att de 

kunde avbryta intervjun när de ville (Johannessen & Tufte 2003). Respondenterna fick själva välja 

om de ville delta i intervjun vilket ingår i den andra riktlinjen, samtyckeskravet. Det innebar att 

respondenterna fick avgöra exempelvis hur länge de skulle delta i intervjun och under vilka 

förutsättningar intervjun skedde på. Det gav helt enkelt respondenterna en större valfrihet. Den 

tredje riktlinjen, konfidentialitetskravet, innebar att de uppgifter som respondenterna lämnade 

inte ska spridas vidare samt inte vara tillgängliga för obehöriga. De uppgifterna skulle även, i 

enlighet med nyttjandekravet, enbart användas för studien och dess undersökning och inte för 

andra syften (Johannessen & Tufte 2003) vilket respondenterna blev informerade om innan 

intervjun början (Denscombe 2016). De ovanstående riktlinjerna är sådant som har nämnts vagt i 

tidigare delar av metoden. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

En fördel för studiens undersökning är att användandet av en kvalitativ metod gav en ökad 

validitet, det vill säga relevans. Delvis bidrog en kvalitativ metod till mer detaljerad information 

kring respondenternas åsikter och tankar än vad en kvantitativ metod hade gjort för den här 

studien. En av anledningarna till det är att respondenterna gavs möjligheten att uttrycka sig själva 

samt ta upp de saker de tyckte var viktiga för undersökningens syfte, något som Larsen (2009) 

menar ger en hög validitet. Det material som samlades in under studiens undersökning mäts även 

i reliabilitet. Reliabiliteten är ett mått för att se hur tillförlitlig materialet är (Larsen 2009). För att 

studiens undersökning skulle kunna anses ha en hög reliabilitet bör undersökningen kunna göras 

om i framtiden och då ge ett jämförbart resultat. Om det ska finnas möjlighet att göra det behövs 

en tydlig metodbeskrivning anges (Johannessen & Tufte 2003). Undersökningen för den här 

studien förväntas inte ge samma svar vid återupprepning då den baserar på endast ett fåtal 



 

15 
 

respondenter som inte kan motsvara åsikter och tankar från hela populationen. Dessutom 

nämner Denscombe (2016) svårigheter i reliabiliteten för kvalitativa metoder då de baseras på 

socialt material som kan förändras med tiden. 

 

2.8 Metoddiskussion 

Redan i studiens startgropar sågs en viss begränsning vid valet av en kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Den största begränsningen som sågs var svårigheterna i att kunna generalisera det 

material som undersökningen ger (Kvale 2007) något som också Johannessen & Tufte (2003) 

lyfter. De diskuterar att det beror på att i de flesta kvalitativa metoderna så är det insamlade 

materialet från mindre grupper som inte har valts ut genom en slumpmässig valprocess, som då 

kan ge ett tunt och inte helt tillförlitligt forskningsmaterial. Det är några tankar som har tagits i 

beaktande under studiens utformning. På grund av de tidigare nämnda svårigheterna i att 

generalisera lades därför fokus på enskilda människors åsikter snarare än att försöka se en helhet 

då det skulle innebära att hela Åres lokalbefolkning skulle behöva intervjuas, vilket skulle vara 

närmast omöjligt. Något som även tagits i beaktande är att kvalitativa intervjuer kan ses som en 

metod där intervjun och dess frågor kan få en ledande infallsvinkel genom forskarnas tidigare 

erfarenheter, kunskaper och åsikter (Kvale 2007). Det här har tagits hänsyn till i utformandet 

samt utförandet av intervjun och dess intervjuguide. Genom hela studien har egna åsikter och 

kunskaper lagts åt sidan för att de inte ska påverka samt speglas i intervjuerna och 

undersökningen. Det är något som har fungerat under hela studiens gång.  

 

2.9 Källkritik 
I studien finns det ett par källor vars relevans kan ifrågasättas, då de kan upplevas som gamla 

källor. Ett exempel är användandet av Nilsson (1999). Användandet av denna författare och dess 

material motiveras med att det framförallt är historia kring Åre som tas fram i litteraturen och 

samt används i studien. Historia är en del som inte ändras och det är en motivering till 

användandet av en sådan källa. Vissa ålderdomliga källor finns även i metoden samt i teorin men 

har komplimenterats med nyare källor för att höja dess relevans. 

 

Under studiens gång har forskarna upplevt att många författare inom samma ämne och genre har 

olika syner på samma sak. Det har gjort valet av källor svårare i vissa aspekter. Samtidigt har det 

vid flertalet gånger gått att styrka det vissa författare sagt med referenser till andra författare som 

forskat samt skrivit om samma saker. Det är en aspekt som varit viktig för forskarna genom 

studiens gång.  
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Då studiens teoretiska ramverk nämner många effekter av turismen samt dess påverkan på 

lokalbefolkningen har det däremot varit svårt att hitta tidigare forskning där det benämns lika 

mycket positiva effekter som negativa. Det har därför, vid ett fåtal tillfällen, varit svårt att kunna 

framställ en lika stor del positiva effekter som negativa. Forskarna har haft det i åtanke samtidigt 

som det bör tas i beaktande att det som studien syftar till är svårt att mäta i antal och baseras på 

människors åsikter.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket inleds med ett delkapitel kring turismens effekter överlag för att sedan mynna ner i säsongseffekter. 

Säsongseffekter är relevant att diskutera då fler destinationer använder de effekterna som en motivering till att satsa på en 

året runt-turism. Sedan kommer ett delkapitel kring lokalbefolkningens attityder och reaktioner på turismens effekter för att 

sedan gå över i hur dessa effekter kan reduceras genom en destinationsutveckling samt hur en destination kan planera och 

hantera för effekterna. Det teoretiska ramverket tar vidare upp lokalbefolkningens roll i planeringen samt vikten av deras 

delaktighet. Avslutningsvis finns ett kapitel kring fjälldestinationer för att kunna leda in mot presentationen av Case Åre.  

 

3.1 Turismens effekter 

Turismen kan både vara en fördel samt en nackdel för en destination. På många 

turistdestinationer kommer turisten och förbrukar destinationen. Flera reseproducenter för de 

resor som turisterna tar väljer att bygga upp ett företag på destinationen (Bohlin & Böhn 2011). 

Archer och Cooper (1998) nämner hur det kan leda till att turistdestinationer anpassas efter 

turisterna och inte efter lokalbefolkningen på destinationen. Det kan i sin tur leda till att 

destinationen är helt uppbyggd efter turisten, något som kan kallas för disneyfiering (Selby 2004). 

Disneyfiering kan betyda att det uppstår en kultur kring turismen och att lokalbefolkningen 

upplever att turismen och dess kultur till viss del tar över deras samhälle samt den kultur som 

finns på destinationen (Selby 2004).  

 

Destinationen kan betyda olika saker för turisterna och lokalbefolkningen på platsen. 

Lokalbefolkningen finns på destinationen för att det är där de jobbar samt bor medan turisten 

åker dit för att njuta, få semester, nöje och för att känna sig fri. Turisten kan därmed ses som 

egocentrisk, något som kan bidra till konflikter om turisten ser lokalbefolkning som en del av 

deras service. De har därmed olika syften till varför de är på destinationen (Krippendorf 1999). 

Turisten kan genom det synsättet släppa på sina värderingar och sitt ansvar när de besöker 

destinationen, då de ser det som deras semester där de vill kunna göra som de själva önskar något 

som kan påverka lokalbefolkningen på platsen (Von Sydow 2007).  

 

En annan effekt som turismen kan bidra till är den miljöpåverkan som transporten inom turism 

medför. Många destinationer satsar mycket på miljön på platsen men glömmer att se till turistens 

resväg och dess påverkan på miljön. Det gäller även frågan kring transport av varor. De båda 

miljöeffekterna är något som diskuteras i större utsträckning då samhället blir mer medveten om 

klimatet samt klimatpåverkan (Bohlin & Böhn 2011). Tillsammans med frågan om transport av 

varor kommer också prissättningen av varor. Priserna på en destination kan i många fall ligga så 
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pass högt, på grund av turismen, att det blir svårt för lokalbefolkningen att ha råd att konsumera 

på platsen (Brunt & Courtney 1999). En annan effekt av turismen och de pengar det genererar är 

att pengarna inte alltid går tillbaka till det samhället där de utvunnits. Vissa reseproducenter som 

tjänar pengar på destinationen tar med sig pengarna tillbaka till där de är etablerade och på så vis 

minskar det pengaflödet för samhället på platsen. Det minskar i sin tur lönsamheten för 

destinationen och dess invånare (Bohlin & Böhn 2011) 

 

Det finns även en del fördelar med turismen. Destinationer som har en etablerad turism kan öka 

sina ekonomiska fördelar, något som i sin tur kan leda till nya aktiviteter och attraktioner på 

destinationen (Aronsson 2000; Brunt & Courtney 1999). Det kan även betyda en ökning av 

restauranger, något som även Andereck et al. (2005) nämner. Det är framförallt en stor fördel för 

lokalbefolkningen på platsen, något som kommer diskuteras vidare i ett kapitel nedan som 

kopplar de tidigare nämnda effekterna till lokalbefolkningens syn. Dessutom kan turismen på en 

plats generera fler arbetsmöjligheter för boende på platsen (Pettersson 2004; Von Sydow 2007). 

Det kan i sin tur generera till att fler stannar kvar på platsen och kan även öka antalet inflyttande 

 

3.1.1 Säsongseffekter 

Olika typer av destinationer är beroende av att klimatet, temperaturen och väderförhållandena är 

gynnsamma för att producera turism och locka turister utifrån de attraktioner som destinationen 

har. Ofta har destinationer anpassat sig till det klimat de innehar och producerar aktiviteter som 

går att utföra på dessa platser (Bohlin & Elbe 2011). Reser turister till en badresort för att njuta 

av sol och bad så är det ofta det varma klimatet som lockar. På en destination som producerar 

olika typer av vinteraktiviteter, såsom skidåkning, så är det ett kallare klimat samt tillgång till snö 

som gäller (Lee et al 2008). Att förlita sig på en högsäsong är något som blir allt mer osäkert på 

grund av de klimatförändringar som sker i världen (Bohlin & Elbe 2011). Eftersom vintrarna har 

blivit varmare på senare år är det till exempel svårt, som skiddestination, att utlova att det 

kommer finnas snö. Det kan leda till att skidsäsongerna eventuellt blir kortare (Edelman 2009).  

Säsongspåverkan kan även uppstå på grund av ekonomiska och sociala förhållanden (Lee et al. 

2008).  

 

Destinationens position i landet samt dess befolkning har stor betydelse för att kunna förutse 

dess ekonomiska hållbarhet. Företagen och destinationens ekonomi blommar snabbt och mycket 

under högsäsongen. Denna period är dock relativt kort och det kan vara ett problem då det krävs 

stora resurser under högsäsongen gentemot resterande delar av året. Under återstående delar av 
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året utnyttjas inte företagens och destinationens fulla kapacitet (Bohlin & Böhn 2011) och 

tillgångar (Lee et al. 2008). Dessutom kan det uppstå problem med bemanning av personal 

eftersom det på de destinationerna endast erbjuds möjlighet till arbete framförallt under 

destinationens högsäsong (Lee et al. 2008). Det blir även svårt att utveckla personalen på grund 

av det (Bohlin & Böhn 2011). Sådana problem kan förekomma hos företag som ligger en bit bort 

från tätbefolkade områden (Lee et al. 2008). På grund utav att destinationerna inte kan erbjuda 

personalen arbete året om så är det många som arbetar på andra platser där en annan säsong är 

stor, till exempel kan de som arbetar i Åre på vintern arbeta på Gotland på sommaren (Flagestad 

et al. 2004). 

 

Turisterna blir påverkade av säsongsuppdelningen och väljer gärna att besöka destinationer under 

deras högsäsong. Det kan i sin tur bidra till att det blir en form av massturism på destinationen. 

Platsen blir på så sätt utsatt för exploatering i högt tempo och under en kortare period. Sådana 

problem kan påverka destinationen och samhället i sig, genom att det kan bli svårt för befintlig 

infrastruktur att klara av exploateringen. I vissa fall väljer även turistanläggningar att göra sina 

inköp från leverantörer som inte är lokala. Det är något som sätter de lokala aktörerna i en svag 

position (Von Sydow 2007). Säsongseffekter har även en påverkan på lokalbefolkningen. 

Problem med köer och trängsel är något som lätt kan uppstå i mindre bygder där det finns en 

stark högsäsong med turism. Det höga antalet besökare som kommer under en kort tid bidrar till 

dessa problem, som i sin tur bidrar till att befolkningen får lägga om sina rutiner (Von Sydow 

2007). Det har utifrån alla de ovannämnda säsongseffekterna samt hot mot destinationer med 

högsäsong blivit viktigare att satsa på att utveckla en året runt-turism på destinationen 

(Gundersen Engeset & Velvin 2016) 

 

3.2 Lokalbefolkning- attityder och reaktioner  

Enligt en studie som gjordes av Andereck och Vogt (2000) framkom det att lokalbefolkningen 

som de undersökte var mestadels positiva till turismen. Det framkom även att flera av de som var 

positivt inställda gynnades själva av turismen. Samtidigt nämner Bohlin och Böhn (2011) att 

konflikterna mellan turister och lokalbefolkning ökar i takt med att turismen växer. Konflikter 

kan uppstå på grund av att lokalbefolkningen i vissa fall endast ser en ekonomisk vinning i 

turisterna (Krippendorf 1999). Trängsel är även, enligt Von Sydow (2007), något som kan 

uppfattas som ett problem för lokalbefolkning. Detta styrker även Brunt och Courtney (1999) 

utifrån en studie de gjort på turismens effekter på lokalbefolkning. Deras respondenter upplevde 

att turismen och trängseln kunde bidra till mycket stress. Det berodde exempelvis på att 
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parkeringar och affärer blir fyllda med mycket människor under intensiva perioder (Aronsson 

2000). Det är dock inte enbart trängsel och överfyllda platser som gör att lokalbefolkningen 

undviker att besöka platser där mycket turister rör sig, utan de gör det även i vissa fall på grund 

av att de inte har råd att vara på platsen och konsumera dess varor (Krippendorf 1999).  

 

Enligt Gursoy et al. (2010) studie kring lokalbefolkningens attityder så visar resultatet på att de 

varken ser turismutvecklingen som något positivt eller negativt. Däremot är lokalbefolkningen 

positiva till att stödja minskandet av negativa effekter samt utvecklingen av positiva effekter 

(Gursoy et al. 2010). Ur en studie av Vargas-Sánchez et al. (2013) framgår det dock att 

lokalbefolkning har en positivare attityd till destinationens lågsäsong än högsäsongen. Von Sydow 

(2007) tar upp vikten i att arbeta för att se till lokalbefolkningens tolerans gentemot turismen. Ek 

och Hultman (2007) nämner även de att det är viktigt att de som bor på destinationen får ett bra 

intryck av destinationen och ser den som attraktiv. Dessa människor kan i sin tur bli en viktig del 

för att skapa en attraktiv och lockande bild av destinationen. Lokalbefolkningen kan antas ge en 

mer sanningsenlig bild av destinationen än vad den bild som marknadsförs utåt gör (Ek & 

Hultman 2007). Det är något som skulle vara positivt för samhället genom att det skulle kunna 

innebära ett större engagemang inom näringen (Von Sydow 2007). För att kunna förmedla en 

bild samt sticka ut från mängden av platser så väljer många destinationer att satsa på 

destinationsutveckling (Von Friedrich Grängsjö 2001).  

 

3.3 Destinationsutveckling 

En plats som besöks av människor i ett turistiskt syfte kallas för destination (Müller 2011; Bohlin & Elbe 2011). En 

destination innehar både attraktioner och tjänster och är ständigt föränderlig, framförallt mellan de aktörer som finns inom 

turismnäringen (Müller 2011). Destinationers ekonomiska tillväxt grundar sig ofta i hur destinationen uppfattas av 

människor. Hur destinationen uppfattas av människor är något som behöver tas i beaktande för att kunna sälja 

destinationen och locka besökare (Syssner 2012). 

 

Enligt Fernström (2005) har nästan alla av Sveriges kommuner börjat satsa på att utveckla 

besöksnäringen i kommunen. Det är viktigt att använda sig av upplevelser som redan finns på 

platsen, eller som behöver skapas, för att kunna erbjuda något särskilt. Dessutom nämns också 

vikten av att ha bra infrastruktur på platsen. Det är inte bara viktigt att kunna ta sig till platsen 

inom en rimlig tid, det ska också finnas bra boendemöjligheter samt kommunikationer på platsen. 

Dessutom är det viktigt med människor som är beredda att investera pengar och tid samt 

personer som har kompetens inom ämnet (Fernström 2005). För att kunna utveckla 
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destinationen och turismnäringen på platsen på ett hållbart sätt behöver även turisternas behov 

tas i beaktande samt tillfredsställas. Samtidigt måste människan och naturens välmående 

uppmärksammas, precis som besökarnas (Bohlin & Böhn 2011).  

 

Destinationsutveckling kan vara av både positiv och negativ karaktär för en destination. Den kan 

vara positiv i och med att en utveckling kan innebära att fler företag kan etablera sig, vilket i sin 

tur leder till att fler arbetstillfällen skapas som kan vara av stor nytta för destinationens 

lokalbefolkning. Andra positiva effekter av en ökad turism kan vara en förbättrad infrastruktur 

som också kan användas av lokalbefolkningen, även om den i viss mån har utvecklats för 

turisterna. Något som kan vara negativt med en ökad turism, speciellt då det går att se en ökning 

av resandet varje år, är att det leder till ökade utsläpp av miljöfarliga avgaser, landareal övertas och 

bebyggs med hotell och andra anläggningar (Von Friedrich Grängsjö 2001).  

 

3.3.1 Planering och hantering 

För att motverka de negativa effekter som uppkommer på grund av turismen samt för att kunna 

utveckla en destination behöver effekter hanteras samt framtiden planeras (Bohlin & Elbe 2011). 

 

 

Figur 1. Butlers destinationslivscykel. Butler (1980). 

 

Müller (2011) beskriver Butlers destinationslivscykel som är en livscykel för destinationernas 

utveckling. Den första fasen kallas för upptäcksfasen och den fasen innebär att människor 

upptäcker destinationen och väljer att resa dit. De destinationer som står inför utvecklingen kan 

då få ett problem om besöksströmmen blir kopplad till en specifik säsong. Den ökade 

besöksströmmen kan dock innebära att en bättre infrastruktur. Sedan går destinationen över till 

utvecklingsfasen. Under den fasen börjar aktörer utifrån att etablera sig på destinationen. Vid ett 

sådant tillfälle kan lokala företag och andra aktörer komma i kläm i form av minskad delaktighet 
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samt etablering på destinationen. Den tredje fasen heter konsolideringsfasen, under den fasen 

kommer turistantalet till platsen varken öka eller minska utan bibehålla samma nivå som innan. 

Under den fasen skapas mindre nya produkter på samt för destinationen. Den fjärde fasen kallas 

för stagnationsfasen, något som Müller (2011) nämner kan vara en svårighet då det lokala 

samhället har hunnit anpassa sig efter turismen och därför blivit beroende av dess existens. 

Stagnationsfasen beror i allmänhet på tre olika orsaker. En av de orsakerna är att fler människor 

kanske inte anser att destinationen bör besökas mer än en gång, att det blivit en massturism på 

destinationen eller att platsen inte längre ses som unik utan snarare tillgjord samt uppbyggd för 

turisterna. Om destinationen inte kan motverka de tre ovanstående orsaker så går destinationen 

in i en nedgångsfas som innebär att turisterna väljer att åka till andra destinationer som kan ge 

dem ungefär samma upplevelser men till ett mindre pris. Nedgången kan också ske om turismen 

har påverkat det sociokulturella samhället till den nivå där den inte längre står emot turismen. Det 

kan leda till att de positiva effekter som ses uppstå genom turismen på destinationen kan tas över 

av de negativa. En lösning på nedgången skulle vara att kunna erbjuda en ny produkt till 

turisterna (Müller 2011). Det är en möjlighet som destinationer med en hotad säsongsturism bör 

ta i hand. För att en destination ska kunna skapa bland annat en bättre ekonomisk hållbarhet så 

kan destinationen till exempel planera för utökandet av säsonger och därmed skapa större ökning 

av antalet besökare. Samtidigt får destinationen då ta i beaktande att fler besökare också innebär 

att miljön blir mer påverkade genom mer transport av varor samt fler turister som ska 

transportera sig till platsen. Det är par av de aspekterna som en destination behöver planera för 

samt vara redo att hantera (Bohlin & Böhn 2011).  

 

3.3.2 Hur hanteras effekterna 

Hur ska då eventuella effekter av säsongsbaserad turism hanteras? Många destinationer som idag 

påverkas av säsongsproblematiken hanterar det genom att skapa turismaktiviteter året runt och 

utveckla även lågsäsongerna (Weed 2008). Det som framförallt många destinationer gör för att 

hantera effekterna av säsongsproblematiken är att öka sommarbaserade aktiviteter såsom 

rekreation, men även äventyrsaktiviteter. Det som destinationerna har märkt av är att de når en 

bredare målgrupp, till exempel människor som inte åker skidor eller människor som åker till 

skidorter på grund av arbete (Pegg et al. 2011). 

 

För att ge en inblick i hur destinationer har arbetat med en sådan hantering kommer 

destinationerna Whistler samt Ischgl och deras utveckling mot en året runt-turism att beskrivas 

kort. Whistler är en av de mest uppskattade skiddestinationerna i världen och får 2 miljoner 
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besökare per år. Whistlers sommarsäsong är den säsongen som har mest lönsamhet under hela 

året då cirka 1 miljoner människor besöker destinationen på sommaren (Flagestad et al. 2004). 

Whistlers vision är att bli den mest hållbara året runt-destination inom fjälldestinationer. 

Destinationen ska vara den mest populära och välbesökta destinationen utav de fjälldestinationer 

som finns i världen (Whistler 2017). Enligt Flagestad et al. (2004) har Whistler många faktorer 

som banar väg för möjligheten att skapa en året runt-destination. De har ett klimat som fungerar 

för alla årstider och många företag i Whistler samt kommunen arbetar efter en gemensam vision 

som inkluderar alla säsonger. Whistler har satsat på boendemöjligheter i hög utsträckning. Det 

har blivit allt fler hotell, fritidsboenden samt fastigheter för näringsutövande på destinationen. 

Det har skett på grund av att det finns en stor efterfrågan på boenden i Whistler. Då allt fler 

människor har kunnat investera i till exempel fritidsboenden, bidrar det till att de besöker 

Whistler många gånger på året och gärna vill kunna utöva aktiviteter medan de är där. Det har i 

sin tur gett en stor möjlighet för Whistler att utveckla aktiviteter under hela året och inte bara 

under vintersäsongen (Flagestad et al. 2004). 

 

Att satsa på sommarsäsongen och året runt-turism är något som även Ischgl som gjort. Ischgl 

ligger i Österrike. De flesta i Europa känner till destinationen och dess varumärke är ett av de 

populäraste varumärkena i Europa. Ischgl har sin största andel av besökare på vintern till skillnad 

från Whistler som redan har en ganska etablerad sommarsäsong. Målet med Ischgls 

sommarsäsong är att den ska få lika mycket besökare som en fjärdedel av vintersäsongens 

besökare. Tourismus Verband är en organisation i Ischgl som har arbetat med att utveckla 

barmarkssäsongen. Det som Ischgl satsar på gällande sommarsäsongen är framförallt samarbete 

med andra destinationer. De satsar dessutom på att inte ha lika höga priser på sommarsäsongens 

aktiviteter som det är på vintersäsongens aktiviteter. Att sommarsäsongen etableras marknadsförs 

både under sommaren och vintern för att människor ska få upp ögonen för de sommaraktiviteter 

som kommer erbjudas, såsom till exempel cykling och hälsoaktiviteter. Ischgl kan dock stå inför 

eventuella hot mot sommarsäsongen. Det som kan göra att de har svårt att möta konkurrens mot 

andra destinationer är att de inte kan garantera lika varmt sommarklimat som en del andra 

destinationer har möjlighet till (Flagestad et al. 2004). 

 

3.3.3 Lokalbefolkningens roll i planeringen 

Att turismen kunde bidra till sociokulturella effekter var något som uppdagades på 1970-talet då 

fler valde att se turismen ur ett samhällsperspektiv (Hall 2000). Gursoy et al. (2010) och Hall 

(2000) tar upp vikten kring att undersöka lokalbefolknings attityder gentemot turismutveckling 
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för att kunna utveckla en lyckad och hållbar typ av utveckling. Det har gjorts många studier kring 

lokalbefolkningens attityder inom ämnet och de flesta studierna har visat på att lokalbefolkning 

ser positivt på turismen, och framförallt som en utveckling ekonomiskt. Lokalbefolkningen kan 

vara mer positiva till vissa utvecklingar och mindre positiva till andra. Det är framförallt viktigt att 

undersöka lokalbefolkningens attityder för att turismen ska kunna fortsätta samt för att kunna 

bemöta och hantera de negativa effekter som kan uppstå i ett samhälle på grund av turismen 

(Gursoy et al. 2010). Det är även något som den här studien kan bidra med. Om 

lokalbefolkningen på platsen är engagerad i turismen på destinationen innebär det en positiv 

effekt både för samhället och dess turism. Det bidrar också till att turismen kan utvecklas 

ytterligare (Hall 2000). Dessutom är lokalbefolkningen en viktig del av en destinations 

marknadsföring, då de kan ses som ambassadörer för destinationen. Om inte de trivs kan det 

bidra till en negativ bild av destinationen eftersom att de enkelt kan berätta vad de upplever för 

andra. Det kan i sin tur ses som mer trovärdigt än den bild som destinationens marknadsföring 

visar upp (Ek & Hultman 2007).  

 

3.4 Fjälldestination 

En typ av destinationer som finns är fjälldestinationer. De svenska fjällen omfattar, enligt 

Fredman och Heberlein (2001), 18 % av Sveriges yta. Turister har besökt fjällen sedan mitten av 

1800-talet, men det var inte förrän sent 1900-tal som fjällen kunde besökas av människor från 

flera olika samhällsklasser. Den största anledningen till att människor besökte fjällen förr i tiden 

var för att få semester samt rekreation. Fredman och Heberlein (2001) nämner vidare att då var 

sommarsäsongen till för vandring medan vintersäsongen mestadels bestod av utförsåkning. Den 

mest besökta perioden i fjällvärlden var december till april. Det ökade intresset för fjällvärlden 

motiveras bland annat genom att fler hade råd med en egen bil (Fredman & Heberlein 2001). Ett 

stort intresse för vinteraktiviteter och sport är en av anledningarna till varför fjällen är uppskattad 

av många människor. Dock är det inte bara vintern som lockar utan fjällnaturen är i sig en stor 

attraktionskraft. Naturen bär med sig ett flertal populära aktiviteter, såsom vandring och fiske 

(Martnell & Tillberg 2009). En fjälldestination som är känd för sin natur och rekreation är Åre 

(Nilsson 1999). 
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4. Case-Åre året runt 

Då studien syfte är att undersöka lokalbefolknings uppfattning av turismen av en plats samt platsens utveckling 

mot att bli en året runt-destination så behövdes en destination användas som case. Eftersom att det inte skulle 

vara möjligt att undersöka alla destinationer så valdes Åre och dess satsning på att bli en året runt-destination: 

Åre året runt.  

 

 

Figur 2. Sverigekarta-Åres position. En illustration av Sverige där Åre position markerats för att ge 

ett geografiskt perspektiv av destinationen. Nordin & Westlund (2009). 

 

Åre är en destination som framförallt är känd för sin vinter och sina vinteraktiviteter (Nilsson 

1999) och är därmed beroende av snö precis som andra fjälldestinationer (Fredman & Heberlein 

2001). Åre ligger såpass långt upp i Sverige att forskarna har sett att destinationen klarat sina 

vintrar rätt bra men att de samtidigt kommer stå inför klimatförändringar allt mer. Åre är en 

destination som, likt turismen i stort, har genomgått en snabb förändring under det senaste 
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århundradet. Åre var från början en byort som utvecklades till en turistort och dess sällsynta 

höjdskillnad på över 1000 meter har medverkat till att Åre har blivit välkänt inom fjällturismen. 

Destinationen är välkänd för dess praktfulla och storslagna natur med skogar, frisk luft och 

vatten. Turismen har länge varit stor i Åre och så tidigt som på 1800-talet besökte turister 

destinationen mer frekvent (Nilsson 1999). Åre lockade till en början societeten och 

kungligheterna men även skolungdomar som besökte Åre för den friska luften samt rekreation. 

År 1882 utvecklades järnvägen vilket bidrog till en ökad möjlighet för turismen att utvecklas 

(Nilsson 1999). Under 1900-talets första decennium hade Åre ingen konkurrens, en position som 

sedan kom att försämras. Befolkning i Åre dalade under 1950-1960 talet med cirka 30 % som då 

motsvarade cirka 4000 människor. En av de största anledningarna till minskningen var bristen på 

sysselsättning. Under 1960-talet valde kommunen och staten att investera mer pengar och tid i 

turismen och fick upp ögonen för turismens betydelse. Det ledde till fler arbetstillfällen och på 

1970 talet bröts därmed den nedåtgående trenden. Efter 1970 växte Åres befolkning med 25 % 

under 25 år. Genom satsningen på infrastrukturen och sammanlänkningen mellan fjällvärlden 

och resterande av Sverige blev fjällen mer lättillgängligt, något som också var en bidragande 

faktor till ökandet av turismen och därmed sysselsättningsgraden på platsen (Bodén 2011). 

 

Turismen i Åre har förändrats och under perioden 1750-1955 var sommarsäsongen den 

dominerande perioden, därefter tog vintersäsongen över (Nilsson 1999). Nu satsar däremot Åre 

storskaligt på att bli en året runt-destination (Möller 2009). Att destinationen har kunnat öka sina 

gästnätter för barmarkssäsongen styrks av Åre kommun (2016C) och nedanstående bild. 

Barmarksnätter är den period under året då det inte finns någon snö samt att det inte går att 

utföra aktiviteter som är beroende av snötillgång. Den pågår från tidig sommar, sträcker sig över 

hela sommaren och ungefär halva hösten (Lee et al 2008).  
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Figur 3. Gästnätter Åre-barmarksperiod år 2004-2015. Åre kommun (2016C). 

 

För att Åre ska kunna utvecklas och satsa ännu mer på destinationens framtid så krävs det att 

aktörer går samman och samarbetar med varandra, väljer ut vilken målgrupp destinationen bör 

sikta på och hur de ska nå ut till dem (Flagestad et al. 2004). Flagestad et al. (2004) nämner att 

destination kan använda sig av den personal som redan finns etablerade vintertid för att bemanna 

de aktiviteter, hotell och anläggningar som kan vara öppna under sommaren. Det är också viktigt 

att destinationen, under sommaren, även satsar på större evenemang och tävlingar som kan dra 

till sig turister till platsen. På så sätt kan fler få upp ögonen för Åre som en året runt-destination 

(Flagestad et al. 2004). Detta gjorde Åre år 2007 då de arrangerade Världsmästerskapet i alpin 

skidåkning, vilket även blev det år som Sverige vann flest medaljer någonsin under ett 

Världsmästerskap (Sveriges Radio 2007). Det står även klart att Åre kommer hålla i 

Världsmästerskapet år 2019 (Länsstyrelsen Jämtlands län 2014). Aktörer på destinationen lägger 

därför stora resurser på att bli klara med diverse byggnationer och förberedelser i Åre inför det 

kommande alpina världsmästerskapet (Östersundsposten 2016). 
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4.1 Turism och lokalbefolkning i Åre 

Von Sydow (2007) tar upp flera åsikter kring hur den högsta politiska ledningen i Åre måste ta till 

sig av sina medborgare för att kunna utveckla Åre till ett sunt samhälle med ett större antal 

invånare. Åre kommun har försökt att satsa storskaligt på turismen för att öka sin tillväxt. När 

turismen genomsyrar ett samhälle så påverkas samhället och förhållanden på platsen. Hur mycket 

det påverkas beror på hur stor både turismen samt området är (Von Sydow 2007). 

 

Åre turism genererar en högre omsättning för de företag samt affärer som finns på platsen. Nya 

arbetstillfällen är en av de positiva effekterna som uppstått genom expansionen av Åre, vilket 

också bidrar till en större rörelse i byn. Det leder därmed också till en högre trängsel (Von Sydow 

2007).  

 

4.2 Säsongseffekter kopplat till case Åre 

I Åre har vintersäsongen varit Åre kommuns högsäsong. Det har varit den säsong som Åre 

kommun har fokuserat på. Sommarsäsongen har varit ett problem som kommunen och 

företagarna i regionen inte tagit på allvar fram tills för några år sedan. Åre kommun gick då in och 

satsade på attraktioner och aktiviteter som skulle kunna höja sommarsäsongens attraktivitet. Von 

Sydow (2007) beskriver sin egen undersökning där en av de intervjuade redogjorde för att Åres 

besöksantal under sommarsäsongen hade fördubblats under tre år, något som bland annat skett 

genom en större investering i skapandet av en attraktiv sommarsäsong. Eftersom vintersäsongen 

dock fortfarande är den dominerande säsongen i Åre så har ett problem med att kunna erhålla 

bofast arbetskraft funnits. Skistar har försökt att lösa problemet genom att ta in säsongsbaserad 

arbetskraft utifrån. Dessvärre kan det vara svårt för de säsongsarbetarna att hitta en bostad i den 

bostadsbrist som varit ständig i Åre. Arbetssökande har, av vissa företag, fått ett nej endast på 

grund utav att de inte har en bostad på platsen. Det som byggs i byn är framförallt för turister 

och ger därmed ännu mindre utrymme för de arbetande. Utöver bostadsbristen har diskussionen 

kring konkurrens om den plats som finns i Åre varit på dagordningen vid ett flertal tillfällen. Inne 

i Åre by blir det, framförallt under högsäsong, långa köer och trängsel (Von Sydow 2007). 

 

Toleransen gentemot turismen i Åre varierar starkt beroende på vart i kommunen frågan ställs 

samt hur engagerade de personerna är i regionens turism. Lokalbefolkningen är i vissa delar av 

kommunen inte positivt inställda till turismen, och framförallt inte lika nöjda med fördelningen 

av resurserna i kommunen. Företagarna samt en del av de personer som livnär sig på turismen i 

kommunen visar däremot en stor positiv inställning gentemot turismen på platsen (Von Sydow 
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2007). Flagestad et al. (2004) nämner att det är svårt för små enskilda företag att själva kunna 

arbeta mot en året runt-utveckling. Istället bör de större företagen vara de som tar initiativet för 

utvecklingen och genom det få med sig de mindre företagen. 

 

Destinationen har redan gjort ett antal satsningar på barmarkssäsongen med blandade resultat. 

Även om det är bra att destination satsar mer på barkmarkssäsongen så får de inte glömma att 

fortsätta satsa på vintern även om det är en ledande säsong just nu. Därför har tidigare satsningar 

på barmarkssäsong behövt övergå till tankar kring året runt-satsning (Flagestad et al. 2004). 

För att öka intäkterna för destinationen och öka det sociala bör destinationen gå samman för att 

göra en satsning på sommaren. En bättre sommarsäsong och en större satsning på Åre som en 

året runt-destination skulle leda till fler jobb samt fler boende året runt, även om intäkterna under 

säsongen kanske inte är lika stora (Flagestad et al. 2004).  
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5. Empiri 

 

Respondent Ålder Sysselsättning Familj Verkar 

du inom 

turismen 

A 69år Pensionär Gift Ja 

B 52år Kvalitetsansvarig Särbo Ja 

C 35år Transport Sambo Ja 

D 35år Idrottare Gift Tidigare 

E 60år Förtidspensionär Singel Ja 

F 46år Butik Gift, 

barn 

Ja 

G 38år Sjukpensionär Singel Nej 

H 25år Lärare Singel Nej 

Tabell 1. Överblick över undersökningens respondenter. 

 

Ovanstående tabell ligger som en inledning för det empiriska kapitlet och är en överblick kring undersökningens 

respondenter. Nedan kommer en inledning kring respondenternas syn på sommarens utveckling samt möjligheter 

på platsen. Sedan övergår empirikapitlet i de två frågeställningarna som studien grundas i där även temaorden 

genomsyrar den framställda empirin. 

 

Åres satsning på att bli en året runt-destination är något som alla respondenter är medvetna om. 

Några av dem uppger att satsningen märks av relativt tydligt i Åre. 

 

Åres turism är som störst på vintern enligt alla respondenter. Framförallt är det perioden 

december till april som upplevs som den tid på året då flest turister rör sig i Åre. Respondenterna 

uppger även att det är mycket turister på högtider under vinterhalvåret, som till exempel nyår, 

sportlovet och påsklovet. En respondent uppger att Åre förr i tiden, innan det blev en skidort, 

var en ort som turister besökte för rekreation och miljöns skull. Då var turismen stor under 

sommaren. Respondenten tar upp att det är intressant att sommarsäsongen återigen har vuxit sig 

större och att det förmodligen kommer bli allt mer populärt med rekreation.   

 

Respondenterna är eniga om att det är mer turism under vintern än under sommaren. Dock är de 

inte lika eniga om hur stor skillnad det är mellan årstiderna. Några av respondenterna anser att 
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det är väldigt stor skillnad och en av de respondenterna uppger att “vintern och sommaren är 

som dag och natt”. Men enligt några av de andra respondenterna skiljer sig inte sommaren och 

vintern i Åre så mycket idag jämfört med hur det var för några år sedan. De anser att 

sommarturismen i Åre har etablerats i hög utsträckning de senaste 10-15 åren. Förut var 

sommaren, enligt respondent C ”helt död”. Det var svårt att hitta öppna restauranger och butiker 

och det har varit en stor utveckling för sommarsäsongen de senaste åren. Samma respondent tar 

även upp hur det idag finns restauranger på destinationen som har en större försäljning på 

sommaren än på vintern. Flera respondenter nämner hur Åre har satsat mer på en rad aktiviteter 

för att turismen under sommarsäsongen ska kunna växa samt vara attraktiv för turister. En 

respondent förklarar det som att ”Det är nog bara positivt för hela byn” - Respondent E. 

 

5.1 Lokalbefolkningens syn på turismen och satsningen på en året runt-

destination 

Nedan kommer empiri som är kopplad till studiens första frågeställning att presenteras. Frågeställningen avser att 

få svar på vilka effekter lokalbefolkningen i Åre upplever av turismen på destinationen samt destinationens 

satsning på att bli en året runt destination. Dessutom framställs det hur dessa effekter påverkar 

lokalbefolkningen. De tre under kapitlen har en rubriksättning utefter ett par beskrivande citat från 

respondenterna. Citaten symboliserar de temaorden som studien framtagit som är, i följd; trängsel, levande och 

öppen by samt arbetsmöjligheter. 

 

5.1.1 ”Man undviker ju att handla i Åre en fredag efter 16 när liftarna stängt”  

Respondenterna nämnde inget om huruvida året runt satsningen påverkade trängseln åt ett positivt eller negativt 

håll utan endast hur det var en nackdel som uppstått genom turismen på platsen.  

 

Alla åtta respondenter nämner trängseln som en faktor. De syftar framförallt på trängseln som 

kan uppstå i affärerna de veckor som turismen är som störst på platsen. Den tiden som undviks i 

högsta grad, enligt respondenterna, är när liftarna stängt på fredagar under högsäsong. Då väljer 

stora delar av turisterna att handla i framförallt mataffärerna, något som skapar en stor trängsel. 

Samtliga åtta respondenter nämner hur de undviker att handla under den tiden och tre av 

respondenterna yttrar likt rubriken till kapitlet ”Man undviker ju att handla i Åre, en högsäsong, 

en fredag vid 16 efter att liftarna stängt”. Flera respondenter nämner också att de, vissa gånger, 

väljer att istället åka ett par mil till en närliggande by för att handla i matbutiker. En bidragande 

effekt av den typ av trängsel är avsaknaden av tillräckligt många parkeringsplatser i centrum, 

något som ett par respondenter tar upp som en effekt som påverkar dem i deras vardag. Utöver 
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trängseln inne i byn så nämner en respondent hur vägen genom Åre, det vill säga E14, är en farlig 

väg då staten låtit höja farten. Vägen är hårt trafikerad med flera korsningar där det lätt kan ske 

olyckor. Det innebär svårigheter framförallt vid slutet av de större högsäsongshelgerna när alla 

turister ska ta sig ut från sina boenden och hem, då kan köerna i och runt Åre by vara långa. 

 

5.1.2 ”Levande by” 

Något som var genomgående för sju av de åtta respondenterna i studiens undersökning var 

användandet av orden levande by. På frågan kring huruvida turismen påverkar respondenterna 

samt hur de upplever att turismen påverkar byn så uppger alla utom en av respondenterna att 

turismen gör byn mer levande i form av ett större restaurangutbud och ett bredare nattliv. Det är 

något som flera av dem uppger att de nyttjar och styrks genom följande citat. ”Sen gör det ju 

också att nöjeslivet är ju också otroligt bra med tanke på vart vi bor. Så det försöker vi också 

utnyttja, ah men bara åka upp och ta ett glas vin på en krog” - Respondent F. 

 

En ökning av utbudet sker under sommaren, något som ger respondenterna större möjlighet att 

ta del av dessa faciliteter. Det är även något som flera respondenter uppger som något positivt 

och en respondent förklarar det i citatet nedan. 

Levande by på ett helt annat sätt än det var förut. Då fick man typ leta efter 

restauranger som var öppna på sommaren. Nu är det full fart, liknar vintern 

rätt mycket men det är inte lika mycket folk bara […] turism gör ju att man 

har tillgång till tillexempel sjukvård och allt som finns i en stad om man 

säger. Det finns apotek, sjukvård, systembolag och allt möjligt. Och det 

hade inte funnits utan turismen tror jag. Ett fungerande samhälle tack vare 

turismen - Respondent E. 

Dessutom anser en av de respondenterna att utan turismen hade de inte haft en så pass bra 

sjukvård som finns på platsen idag. Respondenten nämner även hur turismen innebär att byn har 

som ovan nämnt tillgång till all service som finns i en stad inklusive en variation av butiker, 

apotek och ett systembolag. Trots en stor turism med ett brett utbud nämner endast en 

respondent att priserna kan stiga något på grund av turismen. Det gäller dock framförallt för 

boendepriser enligt en av de andra respondenterna. Ytterligare en negativ aspekt som lyfts är från 

en av respondenterna som anser att turismen har en negativ inverkan på byn. Hen tar upp både 

stockholmare och den extrema fyllan som är på vintern för att styrka sitt argument kring att 

turismen påverkar byn negativt. Hen argumenterar för att turisterna är fulla samt saknar respekt 

när de besöker Åre och att det påverkar även hen negativt. 
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Ovanstående fråga följdes upp med en fråga angående hur mycket respondenterna utnyttjar 

turismrelaterade anläggningar i Åre. Här blev svaren något varierat men sex av respondenterna 

säger att de nyttjar skidåkningen på en hög basis vilket kan inkludera skidåkning flera dagar i 

veckan. Samtidigt säger lika många av respondenterna att de nyttjar restauranger på platsen. Två 

respondenter väljer även att ta upp hur turismen bidragit till kringaktiviteter som de kan ta del av. 

Det kan vara aktiviteter så som större evenemang, turridning, cykling, vandring eller 

kanotpaddling. Enligt de två respondenter ses ovanstående aktiviteter som en fördel som de kan 

nyttja på grund av att turismen finns etablerad på platsen. De två respondenterna nämner också 

hur året runt-satsningen skulle bidra till ytterligare kringaktiviteter som de skulle kunna ta del av. 

 

På en fråga kring hur lokalbefolkningen upplever att destinationens satsning på att bli en året 

runt-destination påverkar dem samt byn, uppger några respondenter att det innebär mer samt 

längre öppettider för dem som lokalbefolkning. Respondenterna tar även upp att satsningen är 

viktig på grund av att vintrarna blir allt mer ostabila klimatmässigt. Därför ser de satsningen på att 

bli en året runt destination som något välbehövligt. En respondent nämner också att 

destinationen borde ta i beaktande, i satsningen av byn, att det finns många olika målgrupper att 

rikta in sig mot och att det bör finnas ett utbud för alla. 

 

Sju av respondenterna anser att destinationens satsning på att bli en året runt-destination endast 

medför positiva effekter för Åre. Flera av respondenterna väljer att ta upp ett par av de positiva 

aspekterna som de upplevt. En aspekt är att det går att anställa personal som arbetar på 

destinationen året om istället för att endast befinna sig på platsen för att arbeta under en säsong. 

Det skulle i sin tur innebära fler boende i byn som då skulle generera i mer pengar för både Åre 

by och kommun tack vare ökade skatteintäkter.     

 

Samtidigt nämns ett par aspekter som ses mer eller mindre som negativa med året runt-

satsningen. En av respondenterna nämner att tjusningen med Åre kan vara de kontrasterna som 

idag finns mellan högsäsong gentemot ett helt stilla Åre.  

Dock tycker ju jag om jag får säga så att det är bra att trots att jag tycker om 

att Åre är en levande by med turister så tycker jag ju att dessa vårmånader 

och sommaren är så sköna när det inte är mycket folk här. Det är såklart 

positivt med ett levande samhälle men shit vad skönt det är när man kan 

springa in inom byn och det enda man ser är ett glasspapper som blåser och 

det är det enda som rör på sig - Respondent H. 
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Det är även något som den åttonde respondenten styrker genom att även hen nämner att lugnet 

som uppstår emellanåt vore skönt att bibehålla. 

 

5.1.3 ”Utan turismen, inga arbeten” 

Turismen i Åre har överlag gett mycket positivt till byn och lokalbefolkningen enligt sju av de åtta 

respondenter. De respondenterna är även överens om att turismen genererar mycket 

arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen genom den ovan nämnda ökningen av restauranger, 

butiker och andra utbud. ”Arbetsmöjligheterna är ju enorma […] du kan ju inte gå arbetslös, det 

finns ju hur mycket jobb som helst och det är ju tack vare turismen” - Respondent F samtidigt 

som respondent B nämner att ”utan turismen skulle det inte finnas några arbeten i Åre”. 

 

En av respondenterna nämner även att det knappt hade funnits några arbeten överhuvudtaget 

om inte turismen hade varit så stor och etablerad som den är idag i Åre. Flera av respondenterna 

uppger att de själva inte skulle ha något arbete om inte turismen fanns på destinationen. I den här 

frågan uteblev en respondents svar då hen inte diskuterar något kring arbeten samt de 

arbetsmöjligheter som finns på destinationen. Det går därför inte att avgöra vart respondentens 

åsikt ligger i frågan. Sex av respondenterna nämner hur året runt-satsningen skulle kunna leda till 

att fler skulle kunna anställas året om på destinationen. Idag har många av de som jobbar i Åre 

boenden genom de större företagen, dessa boenden är en form av kollektiv som de bor på över 

säsongen. En av respondenterna menar på att om personalen skulle kunna anställas året om 

skulle de kunna etablera sig samt trivas på platsen mer och kanske välja att stanna kvar. Det skulle 

i sin tur, enligt en av respondenterna, leda till fler helårsboende och därmed större skatteintäkter. 

Ökade skatteintäkter skulle kunna användas för att förbättra både vård och skola i Åre. 

 

5.2. Hantering alternativt nyttjande av effekterna 

Här avser studien att koppla an det empiriska materialet till studiens andra frågeställning. Den andra 

frågeställningen eftersträvar att få svar på hur lokalbefolkningen anser att de ovannämnda effekterna bör nyttjas 

alternativt hanteras. Även den här frågeställningen mynnar ut i tre temaord, de temaorden är boende, 

ambassadörer samt infrastruktur.  

 

Respondenterna är eniga om att de har idéer på saker som skulle kunna bidra till destinationens 

utveckling gentemot att bli en året runt-destination. De idéerna presenteras här nedan. 
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5.2.1 Boende 

Något som flera av respondenterna är eniga om är att Åre kommun framförallt borde satsa på att 

bygga mer boenden. En av respondenterna anser följande ”Så att boendefrågan är kanske den 

viktigaste, tycker jag.” - Respondent C. Vidare menar hen att det är Åre kommun som bör 

ansvara för att bygga bostäder. Det är framförallt hyreslägenheter och villaområden där det inte 

går att hyra veckovis, där människor istället bor på heltid, som bör byggas enligt respondenten. 

En respondent nämner att det idag inte finns boende för de unga i regionen och att de får bosätta 

sig i utkanten av kommunen eller rentav flyttar från kommunen. Respondenten menar att de inte 

kan bosätta sig centralt på grund av att priserna är för höga både när det kommer till att hyra, 

bygga eller köpa en bostad. Idag finns det enligt respondenten mycket mark där det inte får 

byggas på grund av att det är jordbruksmark. Hen menar på att det finns tillräckligt med mark för 

att både bygga nya bostäder samt för bete till djur då större delar av de områdena inte brukas 

idag. Respondenten nämner här hur de höga bostadspriserna spelar in för de unga och att genom 

ovanstående reglering så skulle det kunna skapa mer möjligheter för dem att bygga hus.  

Fastigheterna i centrala Åre är värderade högt och säljs gärna för stora belopp till någon som vill 

etablera till exempel boende för turisterna. Som nämns i delkapitlet ovan, så uppger en av 

respondenterna hur de stora turistföretagen på platsen har egna boenden till sina anställda. 

Respondenten tar upp att det borde byggas mer lägenheter på platsen och syftar framförallt på 

hyreslägenheter som personal skulle kunna hyra under en längre tid. Respondenten menar att om 

den personalen redan från början får hyra fasta och egna bostäder så skulle de kanske uppleva en 

större trivsel och därmed välja att bosätta sig på platsen under längre tid efter avslutad säsong.  

 

5.2.2 Ambassadörer  

Flera av respondenterna tar upp lokalbefolkningens roll i samhället samt hur det påverkar synen 

på destinationen. En respondent nämner hur Åre kommun ska se lokalbefolkningen som 

ambassadörer för platsen och därmed säkerställa att de får delta i besluten samt att de är tillfreds 

med de beslut som tas. ”Lite bättre erbjudanden och dealer, så att vi kan ta del av det mer. För då 

kan ju vi också bli mer ambassadörer och sprida det vidare liksom.” - Respondent F. Ett par 

respondenter menar även att aktörerna och kommunen borde ha vissa erbjudanden för 

lokalbefolkningen som kompensation för den påverkan som turismen kan bidra med för dem. En 

av respondenterna anser att det är viktigt att lokalbefolkningen är nöjda med destinationen samt 

turismen på platsen för att de ska kunna framställa en bra bild av destinationen för andra 

människor. Lokalbefolkning kan därmed ses som ambassadörer för destinationens varumärke 
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och flera av respondenterna anser att turismen i Åre är bra samt gynnar dem som 

lokalbefolkning.  

 

En av de åtta respondenterna är även noga med att påpeka att det framförallt är viktigt att 

bibehålla skolan centralt i Åre, något som är en het diskussion i byn just nu. Hen menar att skolan 

ger byn den själ den behöver och utan den skulle byn tappa lite av sin charm. Det kan även 

kopplas till ambassadörer då lokalbefolkningen även utgör en viktig del i turismupplevelsen för 

turisterna. Att bibehålla skolan skulle enligt hen innebära att turisterna skulle uppskatta platsen 

mer samt se dess genuinitet och gemenskap bättre och är något som Åre kommun behöver värna 

om. Respondenten nämner också hur det inte finns något äldreboende centralt i Åre, utan att de 

äldre som bott i byn hela sitt liv istället får flytta utanför byn. Det är svårt att få ett ålderdomshem 

centralt i byn då turismen är så pass etablerad att det råder brist på plats. Ålderdomshemmet ser 

respondenten även som en del av byns själ. Dessutom är de som bor på ålderdomshemmet också 

en del av lokalbefolkningen på platsen och det bör därför också tas hänsyn till dem i 

utvecklingen. Hen, precis som flera av respondenterna, lägger vikt vid att kommunen ska ta 

hänsyn till lokalbefolkningen och att lokalbefolkningen ska synas utåt som en del av Åre. Det vill 

säga att de kan ses som ambassadörer för Åre. 

 

5.2.3 Infrastruktur 

Ett par andra aspekter som Åre kommun bör ta i beaktande enligt respondenterna är 

infrastrukturen. Två av de åtta respondenterna nämnde hur bättre cykelvägar som är kopplade till 

de yttre kanterna samt centrala delar av byn ses som en möjlighet för att kunna underlätta för 

både turisterna och lokalbefolkningen. ”Något som alla kanske tänker på, som bor här, och om 

man jämför med kanske andra alpinorter så bygga ut cykelvägar skulle vara någonting som skulle 

till exempel gynna kommunen på sommaren” - Respondent C. Det styrks vidare av en annan av 

respondenterna.  

”Eftersom man satsar på folk som kommer hit med cyklar så borde man ha 

mer gång och cykelbanor och göra det tillgängligt för familjer. Det vill säga 

inte bara cyklande folket. Man ska kunna cykla in mot byn eller längs E14 

utan att bli överkörd och dö” - Respondent E. 

En av respondenterna jämför med andra alpina skidorter där uthyrning av cyklar är väletablerat. 

Där kan turisterna hyra cyklar för att ta sig runt på platsen samt ta del av den storslagna naturen 

och dess utsikter, något som hen tycker att Åre bör satsa mer på. Dessutom tar två respondenter 

upp vikten i att enkelt kunna transportera sig till Åre då det är relativt svårt att göra det idag. 

Samma sak gäller för lokaltrafiken, enligt två respondenter, där det är svårt att ta sig till 
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utkanterna samt närliggande byar. Enligt de respondenterna skulle en förbättrad lokaltrafik från 

Åre kommuns sida innebära att de själva samt andra inte skulle behöva använda bilen i samma 

utsträckning. Det skulle i sin tur kunna bidra till en minskad trängsel, framförallt inne i byn, som 

nämnts som en effekt i ett av de ovanstående kapitlen. En av respondenterna nämner också hur 

kollektivtrafiken till Åre behöver förbättras då den idag, enligt respondenten, är under all kritik. 

Ett exempel som respondenten tar upp är hur tågtrafiken till platsen har minskat och att det är 

Åre kommun som bör samarbeta med SJ (Statens Järnvägar) för att kunna utöka möjligheten för 

turister samt lokalbefolkningen att ta sig till och från platsen. En av respondenterna tar åter upp 

väg E14 som passerar genom byn. Hen tycker att den höga hastighet som staten valt att ha på 

vägen är alldeles för hög med tanke på den mängd trafik som passerar samt de farliga korsningar 

som finns. Hen anser att det är en del av infrastrukturen som bör ses över.  
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6. Analys 

Empirikapitlet kopplas härmed till tidigare nämnda teoretiska ramverk. Här analyseras de två delarna tillsammans för att 

kunna utläsa flera perspektiv utifrån respondenternas svar. För att skapa en röd tråd har studiens två frågeställningar 

använts som rubriker även i det här kapitlet. De temaord som speglade empirin följer även med in i analysen för att skapa 

en stark och enkel koppling mellan studiens olika delar. Kopplingen mellan det teoretiska ramverket samt det empiriska 

materialet kommer sedan kopplas vidare till nästa kapitel där studiens slutsatser presenteras.  

 

Som en återkoppling till empirins inledning där respondenternas syn på sommaren och dess 

utveckling beskrivs så kommer studien här presentera den delen tillsammans med det teoretiska 

ramverket. 

 

Att utöka sina säsonger är något som många destinationer tagit efter (Fernström 2005) och de 

flesta satsar på att bli en året runt-destination (Flagestad et al. 2004). Det gör de framförallt för att 

de ska kunna ha en ekonomisk hållbarhet (Bohlin & Böhn 2011). Respondenterna i studiens 

undersökning är alla medvetna om att Åre satsar på att bli en året runt-destination. En del av 

respondenterna uppger att de är mer insatta i satsningen medan andra respondenter uppger att de 

inte är lika insatta. De är dock alla överens om att det är något som inte går att undgå att 

satsningen finns och därmed kan det antas att destinationen har gjort ett bra arbete med att få 

lokalbefolkningen att se till satsningen.   

 

Studiens undersökning påvisar hur lokalbefolkningen som deltagit i undersökningen anser att 

vintern är den absoluta högsäsongen på platsen samtidigt som de anser att utvecklingen av 

sommarsäsongen kommit igång. Enligt Von Sydow (2007) var utvecklandet av sommarsäsongen 

något som Åre kommun inte ville utveckla först då vintersäsongen var deras stjärna. På senare tid 

har dock destinationen undersökt ytterligare hur de kan utveckla sommarsäsongen samt vad den 

har att erbjuda. Von Sydow (2007) nämner att satsningen på att bli en året runt-destination har 

lett till att besöksantalet för sommaren har ökat drastiskt, något som respondenterna håller med 

om. Trots att Von Sydow (2007) utgår från en undersökning som är gjord för drygt 10 år sedan så 

styrker ändå studiens respondenter den utveckling som Von Sydow (2007) såg redan då. 

Respondenterna har sett utvecklingen tydligt och samtidigt som en del anser att vintern 

fortfarande, utan tvekan, är Åres högsäsong så anser andra att sommarens turism nästan är ikapp. 

Flera respondenter lyfter även att utvecklingen av sommarsäsongen har lett till att fler ställen är 

öppet, så som till exempel restauranger som tidigare var ett tunt utbud under sommaren. Det 

kontrar på så vis det Bohlin och Böhn (2011) tar upp kring hur trycket som uppstår under 
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högsäsongen kan vara ett problem. Ett problem kan vara att det blir svårt att få anläggningar att 

gå runt under lågsäsong. Det är något som det blir en minskning av genom att många aktörer kan 

hålla öppet året om, enligt respondenterna. Det innebär en större omsättning samt fler arbeten på 

destinationen. 

 

En intressant aspekt som lyftes var hur turismen, i Åre, tidigare var stor under sommaren genom 

dess rekreationsvärde och att sommarsäsongen nu har blivit allt mer populär igen samt växer i 

stabil takt på destinationen. Utvecklingen genom tiden är det som nämns av Nilsson (1999) i 

inledningen av det här kapitlet. Att utöka en destination från en säsong till en året runt-

destination skulle på så vis innebära ett större besöksantal under hela året. Destinationen skulle då 

få ta i beaktande att det skulle leda till ytterligare transporter som i sin tur skulle innebära en 

större klimatpåverkan (Bohlin & Böhn 2011; Von Friedrich Grängsjö 2001). Destinationen har 

därmed flera aspekter som spelar in när det kommer till satsningar på turismen på platsen. 

 

6.1 Vilka effekter upplever lokalbefolkning i Åre av turismen på destinationen 

samt destinationens satsning på att bli en året runt-destination? Hur påverkas 

lokalbefolkningen av de effekterna? 

Rubriken kopplas samman med studiens första frågeställning, likt det empiriska kapitlet. Frågeställningen kommer 

analyseras utifrån de temaord som uppkommit ur empirin för att bibehålla den röda tråden.  

 

6.1.1 Trängsel 

Enligt Von Sydow (2007) kan turism leda till att en destination blir exploaterad genom att många 

turister kommer till platsen. Det är alla studiens respondenter eniga om då de upplever att 

turismen i Åre bidrar till en hög trängsel. Trängsel, i form av att ett stort antal turister som 

kommer till destinationen, kan uppfattas som ett problem för destinationens samhälle och 

lokalbefolkning (Von Sydow 2007; Aronsson 2000; Brunt & Courtney (1999), precis som även 

den här studien påvisar. Exploatering och trängsel kan även uppstå ifall destinationen har en 

högsäsong enligt Von Sydow (2007), vilket Åre har i form av en vintersäsong (Nilsson 1999). 

Enligt Möller (2009) har arbetet med satsningen på en året runt-turism i Åre dock kommit igång 

allt mer. Satsningen på en året runt-destination skulle därmed kunna minska den trängseln som 

finns på platsen. Trängseln kan kanske framförallt minska genom att destinationen då planerar 

för ett större flöde av turister samt ser till att resurserna finns. 
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Alla respondenterna påverkas av trängseln som uppstår på grund av turismen och de försöker 

undvika saker de annars gör i vardagen under den tid som turismen är allra störst i Åre. Det kan 

till exempel vara att handla på mataffärer i centrala Åre. Mataffärer och parkeringsplatser är två 

exempel på platser som ofta blir svårtillgängliga för lokalbefolkning vid intensiva perioder under 

året, som till exempel under en destinations högsäsong (Aronsson 2000). Enbart några av 

undersökningens respondenter tycker att det finns för lite parkeringsplatser, medan alla är eniga 

om att det definitivt är för trångt i mataffärerna i Åre. Enligt Archer och Cooper (1998) anpassas 

destinationer ofta efter turismen och de turister som besöker destinationen. Det är enligt Von 

Sydow (2007) vanligt att lokalbefolkningen får göra ändringar i sin vardag under den tid då det 

finns mycket turister på destinationen. Det är framförallt på fredagar efter att liftarna stängt för 

dagen som respondenterna ser till att inte handla i mataffärerna i Åre by på grund av trängseln.  

De uppger även att anpassningar i vardagen är något som det är vana att göra, genom att till 

exempel handla en annan tid eller i en närliggande by.  

 

En problematik kring väg E14 som går genom Åre tas upp i studiens undersökning. Vägen är 

trafikerad av ett stort antal bilar, speciellt vid högsäsonger då många turister ska åka in och ut ur 

Åre. Det bidrar till att det blir trångt och stressigt på grund av att köer lätt bildas när det är som 

flest bilar på vägen. Brunt och Courtney (1999) nämner att turism kan uppfattas som stressigt 

vilket det gjorde enligt respondenterna i deras studie, precis som respondenten i den här studiens 

undersökning. Lokalbefolkningen blir därmed ytterligare påverkade av trängseln som finns och 

även det är något som kan inverka på deras vardag eftersom de behöver anpassa sig efter 

turisterna som nämnt ovan.  

 

6.1.2 Levande by 

En etablerad turism på en plats kan innebära att fler nöjen och aktiviteter kan erbjudas enligt 

Brunt och Courtney (1999), något som respondenterna håller med om. De ser själva hur turismen 

bidrar till att de kan ta del av fler restauranger, nöjen och andra former av aktiviteter som inte 

hade funnits om turismen inte var en del av Åre. Åre liknas tillochmed med en stad på grund av 

dess alla faciliteter. Det går tydligt att utläsa att Åre upplevs som en by med mycket liv och 

intressant nog använder nästan alla respondenter samma ord; Levande by. De orden kopplar 

samman till det utökade utbudet som även gynnar lokalbefolkningen. Andereck et al. (2005) 

nämner att det är en av fördelarna som finns med turismen, att lokalbefolkningen också får ta del 

av ett större utbud och att turismen dessutom kan vara en ekonomisk fördel. Turismrelaterade 

aktiviteter i Åre är något som lokalbefolkningen tar del av och är positiva till. Aktiviteterna kan 
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vara alltifrån skidåkning, restauranger, cykling, evenemang och vandring som några exempel. 

Martnell och Tillberg (2009) nämner hur fjällen inte bara har vinteraktiviteter utan att naturen på 

platsen är något som innebär många varierande aktiviteter året om, något som styrker 

respondenternas utlåtanden. Respondenterna ser också hur utbudet ökar i takt med att 

destinationen satsar allt mer på utvecklingen av andra säsonger än vintern. Det kan ses som en 

effekt av satsningarna på att bli en året runt-destination. Det innebär att det blir ytterligare 

aktiviteter som gynnar lokalbefolkningen (Andereck et al. 2005).  

 

De flesta respondenterna nämner också hur de är positiva till att destinationen utvecklas mot en 

året runt-destination. De ser hur satsningen skulle gynna både byn och de själva. En anledning till 

att de är positiva till året runt-satsningen är på grund av att vintrarna blir allt mer ostabila genom 

rådande klimatförändringar. Dessutom nämner de att en året runt-destination skulle innebära att 

fler kan bosätta sig på platsen. Det bidrar till ökade skatteintäkter samt möjligheter för byn 

(Bohlin & Elbe 2011). En destinations utveckling av sommarsäsong skulle också kunna leda till 

att destinationen kan nå en bredare målgrupp då de kan skapa ett större utbud av aktiviteter (Pegg 

et al. 2011). Från studiens undersökning går det att utläsa hur det anses att en bredare målgrupp 

skulle vara en viktig del i året runt-satsningen. Att bredda sin målgrupp och synsätt innebär att 

destinationen skulle kunna attrahera olika samt fler målgrupper. 

 

Samtidigt tas även ett par effekter upp som kan uppfattas som negativa och som uppstått genom 

turismen och året runt-satsningen på destinationen. De nämner bland annat att det kan vara 

skönt när det är lugnt i byn för en stund och menar att de uppskattar kontrasterna mellan 

högsäsong och ett relativt stilla Åre. Det går att koppla till Vargas-Sánchez et al. (2013) som 

nämner hur lokalbefolkningen är mer positiva till en destinations lågsäsong än högsäsong. De 

respondenterna nämnde tidigare i intervjuerna orden levande by samt hur glada de är som får ta 

del av turismen och de aktiviteter som turismen bidrar med. De är också positiva till året runt-

satsningen men vill ändå behålla ett lugn på platsen. Kanske tycker de att satsningen är bra så 

länge den är någorlunda småskalig. De kanske också tänker de att det kommer finnas fördelar 

och nackdelar med satsningen hur destinationen än kommer göra. Det kan ha något att göra med 

vad Archer och Cooper (1998) nämner kring hur destinationer där turismen är etablerad gärna 

anpassar sig efter turisterna istället för att anpassa sig efter lokalbefolkningen. Det kan vara därför 

som de ovanstående respondenterna uppger att det är skönt med ett lugn emellanåt.  

När det uppstår en kultur för turismen på platsen så kallas det disneyfiering, vilket kan innebära 

att turismens kultur tar över samhället och kulturen på platsen som då kan påverka 
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lokalbefolkningen negativt (Selby 2004). När turismen skapar en egen kultur kan det innebära 

konflikt mellan lokalbefolkningen och turisterna på platsen, framförallt om turisterna anser att 

det är deras semester och att de kan släppa på sina värderingar. Samtidigt är det 

lokalbefolkningens hem och vardag (Von Sydow 2007).  

 

En annan aspekt som uppkom under undersökningen var hur turismen bidrog med fulla turister 

där turisterna saknade respekt samt var stökiga. Bohlin och Böhn (2011) nämner även de att om 

turismen ökar så ökar i många fall konflikterna mellan lokalbefolkningen och turismen. De menar 

även att det är viktigt för destination att kunna utvecklas hållbart genom att ha de ovan nämnda 

effekterna i åtanke. Den respondent som uppgav ovanstående aspekt uppgav även att de 

turismrelaterade aktiviteterna inte var något för hen. Kanske bidrar det till att respondentens syn 

på turismen blir annorlunda när hen inte gynnas av det som de andra respondenterna uppger som 

en av de positiva effekterna med turismen.   

 

6.1.3 Arbetsmöjligheter 

Brist på arbeten är något som respondenterna i den här studiens undersökning inte upplever i 

Åre idag. De ser snarare att det finns mycket arbetsmöjligheter för de som bor på platsen. Så har 

dock situationen inte alltid sett ut i Åre. Från 1950-talet till 1960-talet minskade Åres befolkning 

kraftigt på grund av brist på arbeten. Det var inte förrän turismen växte sig större i Åre som det 

för första gången på länge gick att se en positiv ökning befolkningsmässigt (Bodén 2011). 

Det kan kopplas samman med det både studiens respondenter samt Von Friedrichs Grängsjö 

(2001) nämner kring hur turismen bidrar med ökade arbetsmöjligheter. Det är något som gynnar 

lokalbefolkningen till stor del då det säkerställer att de har ett arbete. På grund av att en 

destination genomsyras av turism innebär det att fler företag startar upp på destinationen (Von 

Friedrichs Grängsjö 2001; Von Sydow 2007), företag som exempelvis butiker och restauranger. 

Det bidrar till fler arbetstillfällen samt fler möjligheter för inflyttning enligt den lokalbefolkning 

som deltagit i undersökningen. Fler inflyttande innebär även fler skatteintäkter, de intäkterna kan 

läggas på att förbättra vår och skola. Det gynnar på så vis lokalbefolkningen på platsen. 

 

Något som dock kan anses som problematiskt på en destination med högsäsong (Lee et al. 2008), 

som Åre med sin vintersäsong (Nilsson 1999), är att det ofta anställs personal för säsongen och 

inte inför hela året. Det beror på att resterande delar av året inte innehar samma turismflöde som 

högsäsongen (Lee et al. 2008). Det är något som den här studiens respondenter anser vara ett 

problem för samhället. Det påverkar inte respondenterna själva då de har fasta arbeten och inte 
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är anställda enbart under högsäsong. De uppger dock att det kan bli problematiskt för det stora 

antalet personal som är säsongsanställda. Det blir då svårt för personalen att stanna kvar i Åre 

och kunna bo kvar där då de ofta blir tilldelade boenden av det företag som de arbetar på. Det 

innebär att de inte har något boende när högsäsongen och deras arbetsperiod tar slut. När 

personalen inte stannar kvar på destinationen efter högsäsongens slut kan det bli svårt för företag 

att kunna utveckla sin personal ytterligare (Bohlin & Böhn 2011). Ur studiens undersökning går 

det att utläsa hur det skulle bli enklare med arbetsmöjligheter om Åre blir en etablerad året runt-

destination, enligt den lokalbefolkning som deltagit i studien. Om företagen skulle anställa 

personal året om istället för enbart under en säsong skulle det kanske bli lättare att få de anställda 

att vilja stanna kvar i Åre. Framförallt då de blir mer etablerade på destinationen om de är 

anställda året runt än om de bara är där under högsäsong, enligt en av respondenterna. Det går att 

utläsa hur respondenterna är positiva till hur fler året runt-arbeten skulle kunna innebära fler 

inflyttande på destinationen. Kan inte personal bli anställda året runt i Åre leder det vanligtvis till 

att personal istället väljer att åka till andra destinationer för att arbeta där under Åres lågsäsonger 

(Flagestad et al. 2004). 

 

6.2 Hur anser de att effekterna bör nyttjas alternativ hanteras? 

Nedan presenteras analysen för studiens andra frågeställning. Analyseringen av frågeställningen sker genom samma temaord 

som empirin byggdes upp av. Tanken var att undersöka hur eventuella positiva effekter skulle kunna nyttjas enligt 

lokalbefolkning samt hur eventuella negativa aspekter skulle kunna hanteras. Respondenterna för studiens undersökning 

valde att endast fokusera på hur effekter kunde hanteras och vilka förbättringar som skulle kunna göras.  

 

6.2.1 Boende  

Von Sydow (2007) tar upp den problematik som finns kring Åre och dess svårigheter i att kunna 

erbjuda boende samt arbete åt personal året om. Flera företag väljer att ta in personal utifrån för 

endast säsongsarbete. En aspekt kring möjligheterna för destinationens utveckling som uppkom 

under studiens undersökning var kring boende. Det syftade till att det är svårt att hitta boenden i 

Åre och att de stora företagen då skapar egna tillfälliga boenden åt sin personal, något som även 

Von Sydow (2007) styrker. Ett förslag för förbättring som uppkom var att bygga fler lägenheter 

som framförallt de arbetande kan bo i. Då kanske de arbetande blir mer lockade att stanna kvar 

efter avslutad säsong. Nu är det som byggs i byn framförallt uppbyggt för turisterna och ger 

mindre utrymme för både lokalbefolkning och de som arbetar på platsen (Von Sydow 2007). Det 

är något som Von Sydow (2007) tog upp för tio år sedan men styrks även av lokalbefolkning som 

blev intervjuad för den här studien. Det innebär att utvecklingen har fortsatt i samma takt under 
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de här åren. Det tas upp som ett problem då det leder till att byggnader och marker inne i byn 

värderas högt och många av de som vill bosätta sig på platsen har då inte råd att varken bygga, 

hyra eller köpa en bostad. Brunt och Courtney (1999) påvisar att turismen kan leda till att 

lokalbefolkningen får svårt att konsumera på platsen, i det här fallet kunna bygga eller köpa 

bostäder. Det kan framförallt bli problematiskt för de unga som vill bygga eller köpa något men 

som istället får röra sig mot ytterkanterna av Åre för att ha råd med det. Dessutom finns det en 

risk att bostäderna som byggs i byn för turisterna är veckoboenden som därmed står tomma 

under lågsäsong (Bohlin & Böhn 2011). Det är därför som en av respondenterna nämner att de 

lägenheter som bör byggas ska vara vanliga hyreslägenheter för att slippa uthyrningar veckovis. 

Om destinationen istället går samman för att göra en satsning på att bli en året runt-destination 

kan det leda till att det blir fler boende och på så vis mer intäkter för destinationen året om 

(Flagestad et al. 2004; Krippendorf 1999). Även Fernström (2005) nämner vikten av att det bör 

finnas bra boendemöjligheter på platsen. Det upplevs som en av de viktigaste frågorna bland den 

lokalbefolkning som deltagit i studiens undersökning. 

 

6.2.2 Ambassadörer  

Enligt Von Sydow (2007) och Hall (2000) är lokalbefolkningen en viktig del inom turismen. Om 

de själva känner ett stort intresse för att turismen ska fungera på destinationen kommer det gynna 

turismen och samhället. För att lokalbefolkningen ska vara intresserade krävs det dock att de 

själva tycker att turismen på destinationen är bra och att turismen bidrar med något för dem (Ek 

& Hultman 2007). Det går att utläsa hur lokalbefolkning i studiens undersökning anser att 

turismen bidrar med något bra för dem. Dessutom lägger de stor vikt vid de positiva aspekterna 

kring att låta lokalbefolkningen få delta i beslut som påverkar dem vilket Hall (2000) och Von 

Sydow (2007) håller med om. Det kan vara viktigt på grund av att lokalbefolkningens uppfattning 

av destinationen i vissa fall kan bidra till en stor inverkan på de som ska besöka destinationen. 

Lokalbefolkningens uppfattning av destinationen är i många fall mer trovärdig än den 

marknadsföring som exempelvis destinationsbolag gör (Ek & Hultman 2007).  

En respondent i den här studiens undersökning uppger att lokalbefolkningen kan ses som 

ambassadörer för destinationen. Det är de som sprider en form av marknadsföring till andra 

människor vilket även Ek och Hultman (2007) nämner. Därför kan det vara viktigt att 

destinationen fortsätter att hålla lokalbefolkningen uppdaterade och deltagande i året runt-

satsningen för att en bra bild ska kunna förmedlas. Von Sydow (2007) och Hall (2000) tycker att 

lokalbefolkningen behöver få vara delaktiga i planeringen av turismen och att deras åsikter 

behöver uppmärksammas.  
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Men vad är det lokalbefolkningen önskar? Ett exempel som tas upp i undersökningen är att det 

skulle uppskattas om lokalbefolkningen kan, som kompensation för turismens eventuella 

påverkningar på lokalbefolkningen, få nyttja olika turismrelaterade anläggningar samt förmåner 

till ett rabatterat pris. Frågan kring priser på varor var något som inte nämndes i studiens 

undersökning vilket kan ses som en intressant aspekt då turismen kan leda till dyrare priser 

(Krippendorf 1999). Kanske anser de att det är en underförstådd aspekt och att det kanske är 

därför som rabatterade priser känns relevant, som en form av lokala priser. 

Ett annat exempel är en form av förslag till förbättring som uppkom under undersökningen. 

Förslaget var att det borde etableras mer plats för lokalbefolkningen i centrala delarna av Åre. 

Det skulle kunna göras genom att till exempel bygga upp ett äldreboende i byn så de gamla inte 

behöver flytta utanför byn. Dessutom nämns det även att skolan borde få vara kvar i Åre istället 

för att flyttas någon annanstans på grund av turismen. Destinationer anpassas däremot vanligtvis 

efter turismen istället för lokalbefolkningen (Archer & Cooper 1998). 

 

6.2.3 Infrastruktur 

Infrastrukturen i Åre är en av de aspekterna som togs upp under studiens undersökning. Den 

ansågs vara bristfällig och det är framförallt Åre kommun som behöver göra en förändring enligt 

respondenterna. Åre utvecklade sin järnväg år 1882 (Nilsson 1999), vilket bidrog till att stora 

delar av Sverige lättare kunde nå Åre och fjällen överlag. Järnvägens uppkomst i Åre ledde till en 

ökad turism och därmed fler arbetsmöjligheter. Fjällvärlden anses numera som lättillgänglig 

(Bodén 2011), något som lokalbefolkning i studiens undersökning inte anser gäller i Åre idag. De 

menar att kollektivtrafiken till Åre rentav har minskat och att det är synd då de uppger att det är 

viktigt att enkelt kunna ta sig till Åre. Åre kommun behöver skapa ett bättre samarbete med SJ 

(Statens järnväg), det går att koppla till det Von Friedrichs Grängsjö (2001) nämner kring hur en 

ökad turism och en bättre infrastruktur är sammankopplat. Utöver det nämns även väg E14 i Åre 

som har en för hög hastighet enligt en av respondenterna. Det innebar att vägen blev farligare 

med tanke på hur mycket bilar som färdas på vägen vid högsäsong. Det finns ett flertal större 

korsningar på vägen. Det finns ett flertal problem med vägen som har uppstått på grund av 

turismen, enligt respondenten. Lokalbefolkning får därmed anpassa sig efter turismen, vilket Von 

Sydow (2007) nämner är vanligt på turistdestinationer och framförallt vid turistdestinationer som 

har en högsäsong. 
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Om turismen ökar bör den också ge möjligheter för lokalbefolkningen att utnyttja infrastrukturen 

på platsen i större utsträckning (Von Friedrichs Grängsjö 2001). Enligt den lokalbefolkning som 

deltagit i studiens undersökning är lokaltrafiken bristfällig och innebär svårigheter i deras 

vardagsliv. Det är framförallt svårt att ta sig till närliggande byar för att arbeta som ett exempel. 

Att få en möjlighet att ta sig till arbeta med hjälp av lokaltrafik skulle även innebära en minskad 

användning av bil och därmed bidra till en minskad trängsel.  

 

Cykel och cykelvägar är också en del av infrastrukturen på platsen. Enligt Fernström (2005) är det 

viktigt att satsa på infrastrukturen. Infrastruktur i form av bättre cykelvägar och lättillgängligheten 

till kringliggande delar av Åre är något som tas upp i studiens undersökning. Lokalbefolkningen 

som deltog i studiens undersökning anser att bättre cykelvägar skulle vara något positivt inte bara 

för turisterna utan också, kanske framförallt, för lokalbefolkningen på platsen. Precis som för 

ovanstående del kring en bättre lokaltrafik så skulle bättre cykelvägar kanske rentav leda till att 

bilanvändandet minskar och därmed även trängseln i Åre. I studiens undersökning nämns det hur 

andra skiddestinationer har satsat på cykeluthyrning och det kanske skulle kunna vara Åres nästa 

steg i satsningen mot att bli en året runt-destination 
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7. Slutsatser  

Slutligen kommer framställningen av de slutsatser som studien arbetat fram att presenteras i det här kapitlet. Studiens båda 

frågeställningar kommer även stå som rubriker i slutsatserna för att bibehålla ett liknande upplägg som tidigare genomsyrat 

studien. Däremot kommer det under det här kapitlet inte att delas upp efter de temaord som varit rubriker i tidigare kapitel. 

Frågeställningarna kommer istället att besvaras i en flytande text. 

 

7.1 Vilka effekter upplever lokalbefolkning i Åre av turismen på destinationen 

samt destinationens satsning på att bli en året runt-destination? Hur påverkas 

lokalbefolkningen av de effekterna? 

Om vi utgår från respondenterna som representanter för lokalbefolkningen så är majoritetens syn 

på turismen på destinationen positiv. En av anledningarna till det är för att de anser att turismen 

bidrar till fler arbetstillfällen. Genom de utökade arbetsmöjligheterna och behovet av personal så 

bidrar det till att fler flyttar till destinationen. Det är något som i sin tur genererar mer 

skatteintäkter vilket också Bohlin och Elbe (2011) tar upp. Det skulle kunna innebära fler resurser 

för samhället, som till exempel för skola och sjukvård. Från det empiriska materialet kan det även 

utläsas att lokalbefolkningen rentav kan se byn som en stad. Det är tack vare att byn innehar 

många aktiviteter, bra sjukvård och ett brett utbud av faciliteter. Vi kan också utläsa utifrån både 

det empiriska materialet samt det teoretiska ramverket att det rikliga utbudet av aktiviteter och 

dylikt är en av de positiva effekterna som turismen genererar i Åre. I det här fallet styrker både 

tidigare forskning samt studiens respondenter det ovannämnda.  

 

En effekt som däremot ses som något negativt för respondenterna är den trängsel som uppstår 

på grund av turismen i byn. Lokalbefolkning upplever att de undviker att röra sig i butiker och 

andra centrala delar i Åre under vissa tider. Det är på grund av att det finns dåligt med 

parkeringar i byn vid högsäsong och att både korsningar och vägar överlag är belastade med 

trängsel. Lokalbefolkningen får, på grund av det, anpassa sig samt sin vardag efter turismen. En 

del av lokalbefolkningen väljer att inte handla i mataffärerna vid en viss tidpunkt på grund av att 

det skulle ta flera timmar, medan andra väljer att åka till en närliggande by för att handla. 

Lokalbefolkningen påverkas negativt på grund av det även om majoriteten av respondenterna 

inte såg det som ett övergripande problem. En faktor som anses intressant är att studiens 

respondenter inte nämnt höga priser som ett problem. Endast en av respondenterna uppgav att 

priserna höjdes på grund av turismen men syftade då endast till bostadspriserna och hur det 

skapat en stor bostadsbrist i samhället. Höjda priser på varor på platsen är däremot något som 

Brunt och Courtney (1999) tar upp som en vanlig företeelse för turismen. Det är som ovan 
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nämnt inte något som lokalbefolkningen tagit upp. Däremot kan vi dra slutsatsen att det påverkar 

lokalbefolkningen framförallt genom bostadspriserna då det enligt flera respondenter är svårt för 

personer att ha råd att bygga, hyra eller köpa en bostad i de centrala delarna. Utifrån de svar som 

respondenterna uppgett så går det att utläsa att de värnar om att behålla byn och dess själ. 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att lokalbefolkningen upplever turismen som något positivt 

men att det finns effekter som både påverkar dem positivt och negativt. De positiva effekterna 

utläses väga upp de negativa.  

 

Eftersom syftet samt studiens frågeställningar även syftade till att undersöka inte endast 

lokalbefolkningens syn på turismen på platsen utan också destinationens satsning på att bli en 

året runt-destination, kommer det här att framställas de slutsatser som studiens forskare har 

dragit kring det. Det som är genomgående både för turismens del samt satsningen på att bli en 

året runt-destination är respondenternas fortsatta syn på att det genererar mer arbeten för hela 

samhället. En året runt-satsning skulle också innebära att fler skulle kunna arbeta på platsen året 

om, något som i längden även skulle generera fler invånare. Det är något lokalbefolkningen ser 

som positivt samt något som Åre kommun bör sträva efter. Lokalbefolkningen ser också hur 

satsningen skulle innebära ytterligare ett utbud av restauranger, aktiviteter och mer öppettider 

som tidigare nämnt som en positiv effekt av turismen (Brunt & Courtney 1999; Andereck et al. 

2005). Det ökade utbudet av aktiviteter samt längre öppettider är något som lokalbefolkningen 

redan upplever är en del av sommarhalvåret, något som de är starkt positiva till. Studiens forskare 

ser också att majoriteten av lokalbefolkningen i Åre är stolta över platsen.  

 

Det negativa som går att utläsa från studiens undersökning samt genom tidigare forskning är hur 

lokalbefolkningen kan, trots en positiv syn på en året runt-destination, tycka att det lugn som 

uppstår vid lågsäsong är något de vill behålla. Utifrån ovanstående effekter som 

lokalbefolkningen upplever genom året runt-satsningen kan dock en slutsats dras kring att de är 

positivt inställda till destinationens satsning på att bli en året runt-destination. 

 

7.2 Hur anser de att effekterna bör nyttjas alternativt hanteras? 

Nedan kommer vi som studiens forskare att redovisa de förslag och möjligheter som 

lokalbefolkningen ser för utvecklingen av Åres turism samt satsningen på att bli en året runt-

destination. Lokalbefolkningen som intervjuades för studiens undersökning var överlag positiva 

till de inblandade parternas insats för utvecklingen av Åre till en året runt-destination. Den största 

möjlighet till förbättring som lokalbefolkningen såg var, som tidigare nämnt, en lösning kring den 
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bostadsbrist som råder på platsen idag på grund av turismen. De hade olika förslag till hur 

framförallt kommunen skulle göra för att utveckla Åre ytterligare. Förslagen handlade om att 

bygga både nya hyreslägenheter där de boende får bo på fast basis. Dessutom syftade förslaget till 

uppbyggande av bostäder i utkanten av de centrala delarna i Åre by. Där finns det idag många 

områden som inte får bebyggas. Lokalbefolkningen ser även hur bostadsbristen kopplas samman 

med satsningen på att bli en året runt-destination där kommunen kommer behöva satsa på fler 

boende. Det behöver göras för att kunna bibehålla personal året runt samt för att locka nya 

invånare. De behöver även fokusera på boende för lokalbefolkningen i Åre och inte endast på 

boende för turister, vilket Von Sydow (2007) nämner som en vanlig företeelse för vissa 

destinationer. 

 

Utvecklingen av infrastruktur är en aspekt som lokalbefolkningen tar upp. Det är något som 

bland annat kommunen behöver satsa mer på, eller som kommunen i vissa fall behöver förhandla 

med andra aktörer kring. Utifrån studiens undersökning samt genom tidigare forskning kan vi dra 

en slutsats att det är tre huvudområden där utvecklingen bör ske inom destinationens 

infrastruktur. Först av allt bör infrastrukturen till Åre bli bättre genom att fler tåg avgår samt 

ankommer till Åre. Det bör utvecklas inte endast för turisternas skull utan också för 

lokalbefolkningens. Det finns även förslag för att utveckla den lokaltrafik som finns i och i 

omnejd med Åre by idag. Lokalbefolkningen skulle genom en sådan utveckling kunna ta sig till 

olika delar samt närliggande byar utan att behöva använda bilen. Det är något som skulle bidra till 

en minskad trängsel, som var en effekt som tagits upp tidigare i kapitlet, samt bidra till en 

minskad påverkan på klimatet. En faktor som lokalbefolkningen tar upp som skulle kunna 

minska klimatpåverkan ytterligare, samt underlätta för både lokalbefolkningen och turisterna, är 

utbyggnation av cykelvägar i samt kring byn. Det skulle även bidra med fler möjligheter för 

turister att kunna upptäcka större delar av destinationen på egen hand.  

 

För att destinationens turism ska kunna utvecklas samt för att destinationen ska kunna bli en året 

runt-destination behöver lokalbefolkningen tas i beaktande både inför samt i beslut som rör 

samhället. Både lokalbefolkningen samt Hall (2000) och Von Sydow (2007) nämner vikten av att 

se till lokalbefolkningens delaktighet samt syn på turismen. Det behöver tas i beaktande för att 

kunna skapa en bra relation mellan turisterna och lokalbefolkningen i Åre. Det är något som 

genererar i en bättre social miljö för alla parter. För att få en hållbarhet kring turismen i Åre 

behöver därför Åre kommun inte bara se ur en ekonomisk vinkel utan också fokusera samt ta till 

sig av de möjligheter, fördelar samt nackdelar som lokalbefolkningen kan se på platsen. Om 
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kommunen och destinationen överlag kan säkerställa att både lokalbefolkningen samt turisterna 

gynnas kan det generera i fler invånare och ökade skatteintäkter. Det skulle i sin tur kunna 

innebära en positiv möjlighet för utvecklandet av bland annat sjukvård och skola i hela Åre 

kommun.  

 

7.3 Framtida forskning  

Studien lämnar ett öppet utrymme för vidare forskning kring turismens effekter på 

lokalbefolkning. Då studien tagit fokus på en destination i form av ett case ges också utrymme 

för vidare forskning av andra geografiska områden där effekterna kan skilja sig. Studiens 

undersökning skulle även kunna göras djupare för att kunna ta fram en mer generaliserad bild av 

lokalbefolkningens upplevelser av turismens effekter, i bland annat, Åre. Det hade varit intressant 

att även göra utförligare intervjuer med de respondenter som finns för studien för att få en 

djupare förståelse för deras del i turismen på destinationen.  

 

Utifrån lokalbefolkningens syn på vem som ansvarar för hantering av effekter som kan uppstå, 

uppges framförallt Åre kommun. Det kan dock vara lätt att glömma sitt eget ansvar för framtida 

utveckling. Många har åsikter kring vad som bör göras men ser inte sitt eget ansvar i 

förändringen. Det är något som skulle kunna undersökas ytterligare kring i en framtida forskning.  

 

En intressant infallsvinkel som uppdagats under studiens gång är att en undersökning kring Åres 

värdskap av stora evenemang och dess påverkan på lokalbefolkning inför samt efter 

evenemangen vore intressants att göra. Det kan vara aktuellt i tid att genomföra en sådan 

undersökning då Åre kommer arrangera Världsmästerskapet i alpin skidåkning år 2019.  
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Intervjuguide, lokalbefolkning.  C-uppsats.  

-Godkänner du att vi spelar in den här intervjun? Samtalet kommer endast användas för 

uppsatsen. 

-Du kommer att vara anonym i uppsatsen. 

-Vi vill också informera om att du när som helst får avbryta intervjun samt hoppa över frågor 

om det är något du inte vill svara på.  

Vi vill kort sagt undersöka hur lokalbefolkning i Åre upplever turismen på platsen samt dess 

utveckling.  

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vart i Åre bor du? 

3. Hur länge har du bott i Åre? 

(Kommunen eller byn) 

4. Vilka består din familj av? Barn, vuxna? 

5. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

6. Verkar du inom turismen? 

 

Turismen i Åre 

7. Hur tycker du att turismen i Åre har påverkat dig samt hur det påverkat byn? 

(Yta, priser, arbetsmöjligheter, omsorg, miljö?)  

 

8. Hur mycket nyttjar du diverse turism relaterade delar i Åre? Tillexempel 

skidanläggningarna, restauranger, hotell.  

 

9. Vilka delar på året upplever du att flest turister rör sig i området? Är det något som 

påverkar ditt användande av till exempel butiker och service på platsen? 

 

Året runt-destination Åre. 

10. Är du insatt i Åres satsande på att bli en året runt-destination? 

 

11. I sådana fall, hur upplever du att satsandet på en året runt-destination påverkar dig?  

-Tror du att det skulle vara en positiv eller negativ utveckling för byn? 

 

12. Hur skulle dessa eventuella effekter kunna förbättras alternativt nyttjas enligt dig? 

(Det vill säga hur bör negativa effekter hanteras och av vem, och hur kan de positiva 

effekterna nyttjas på bästa sätt och vem ska se till det) 

-Kommunen, företagarna, Åre som destination. 


