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Sammanfattning:  
 
Sälen är en Nordens största vinterdestination men begreppet ”SommarSälen”, 
eller Gröna Sälen som det numera kallas är än så länge ganska okänt.  
 
Sälen ligger i Malungs kommun i norra Dalarna som sträcker sig till den norska 
gränsen. 
Kommunen har runt 10 500 invånare och historien går bakåt till 700-talet då de 
första människorna kom för att bo på platsen. Det var folk från byar söder om 
fjällen som upprättade sina fäbodar där. Ordet säl (eller sel) betyder fäbod på 
malungsmål. Det första hotellet invigdes 1937 och fick namnet Sälens kur- och 
högfjällshotell. 
 
Sommarturismen i Sälen är i ett utvecklingsskede. I Sälen har man skapat en 
projektgrupp vars uppgift är att utveckla sommarturismen i regionen. Syftet är 
även att locka besökare så Sälen kan hålla öppet sina anläggningar året om och 
skapa arbetstillfällen även på sommaren för dem som jobbar vinterhalvåret. 
Denna projektgrupp består av en styrgrupp med representanter från olika 
företag i Sälenområdet, från de lokala aktörerna, kommunen och Skistar. Skistar 
är de företaget som äger anläggningarna i Sälenfjällen. De arbetar tillsamman 
för ett gemensamt mål, nämligen att locka fler besökare till Sälen sommartid. 
Den nuvarande sommarturismen är till stor del naturbaserade aktiviteter såsom 
vandring, kanotpaddling, älgsafari och flugfiske. Nyligen har man anlagt en bike- 
park i Lindvallen där man har möjlighet att med cykel ta sig nerför fjället på olika 
leder med olika svårighetsgrad.   
 
Även Idre och Åre satsar på att få gäster sina anläggningar sommartid. Dessa 
satsar först och främst på aktiviteter i naturen. Åre satsar även lite mer av de 
sportiga slaget såsom drak och skärmflygning, segling och grottkrypning. I Idre 
har man haft besökare sedan 1968 då Idre Fjäll Gränjesvålens 
frilufsanläggningar invigdes. Åre har varit öppet för turism över 200 år och det 
första hotellet, Åreskutan, invigdes 1894.  
 
För att locka besökare till en destination krävs de öppna anläggningar, 
infrastruktur och faciliteter såsom boende, restauranger och aktiviteter. Och för 
att kunna hålla restaurangerna och anläggningarna öppna krävs det besökare. 
Detta kan vara ett av problemen i skapandet av en ny turismdestination. I Sälen 
finns redan alla de förutsättningar som behövs för att få en fungerande åretrunt- 
turism. Det som fattas är besökarna. Genom att använda sig av ett redan 
välkänt, etablerat varumärke kan Sälen skapa en helårsturism med olika 
förutsättningar vinter som sommar. 
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1. Inledning: 
 
I Sverige, och i övriga världen, så finns det platser som är säsongsbetonade, 
mycket på grund av klimatet som vi har. Vi åker skidor i fjällen på vintern när 
det finns snö och vi solar och badar på kusterna under sommaren. Men så finns 
de dem som har lyckats att bryta mönstret eller satsar på ”rätt turister” i ”rätt 
tid”. Exempel på detta kan vara Julmarknaden på Liseberg och svenskarnas 
semester till Gran Canaria på vintern. 
  
Sälen är ett välkänt namn för de flesta svenskar. Vi kopplar dock oftast ihop det 
namnet till vinter, snö, längdskidåkning och långa utförsbackar. I Sälen vill man 
dock gå steget längre och bli en besöksdestination med besökare året om och 
det är denna process som jag vill ta fasta på i denna uppsats. 
 
 
1.1 Syftet: 
 
Syftet med uppsatsen är att se och undersöka möjligheten för hur Sälen ska 
kunna utveckla sin turism på sommarhalvåret och att framöver fungera som en 
åretrunt- destination. Min ambition är därför att undersöka vad liknande 
vinterdestinationer har för funderingar och planer för sommarframtiden. Genom 
att se på vad som har gjorts hittills, de grundläggande förutsättningarna och vad 
som ligger i planeringsstadiet kan man få en bild av vad Sälen skulle kunna satsa 
på för att öka sin turismströmning sommartid. 
 
1.2 Frågeställning: 
 
De konkreta frågeställningarna jag arbetar med är:  
 

• Vilka möjligheter finns för att utveckla sommarturismen i Sälen? 
• Hur kan Sälen etablera sig som en åretrunt- destination?   
• Hur har andra orter arbetat för att gå från säsongsort till åretrunt- ort? 

 
 
  
1.3 Metod: 
 
Jag har i den teoretiska delen använt mig av den litteratur som vi har haft 
tillhjälp under den tid jag har studerat turism, men även annan litteratur som 
behandlar ämnet turism- och destinationsutveckling. Jag har sökt på ordet 
destinationsutveckling i bibliotekets databas och de är av dessa träffar jag har 
funnit litteratur att använda mig av i arbetet. Jag har även tagit del av 
turistbroschyrer som jag har fått vid mina besök i Sälen, och tidningsartiklar 
skrivna om Sälen som jag har sökt efter i arkiven på Dalarnas morgontidningars 
hemsidor.  
Gamla B och C uppsatser inom ämnet destinationsutveckling har varit till hjälp 
när de gällde att hitta teorier som kunde passa in på det som jag ville undersöka. 
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Redan tidigt när C-uppsatsen kom på tal så ville jag göra en studie om Sälen 
eftersom jag tycker att Sälen är en intressant destination och dessutom kommer 
jag själv från Malung så närheten till Sälen har alltid funnits. Jag fick information 
redan i våras om att en sommarsatsning skulle komma då de utlystes en tjänst 
som sommarutvecklare i Sälen.  
 
När jag sedan klart bestämt mig för att jag ville skriva om sommarsatsningar i 
Sälen så tog jag kontakt med den person som blev anställd som 
sommarutvecklare och den senaste tiden arbetat med dessa frågor från Malungs 
kommuns sida. Jag frågade om det var något speciellt som de ville undersöka 
och som de kunde använda sig av i framtida forskning. Vi kom överens om att 
jag skulle göra en studie och undersöka hur Sälen ska kunna utvecklas som 
sommarort och i framtiden fungera som en åretrunt- destination. Även om att en 
jämförelse skulle göras, gärna med andra europeiska vinterorter, för att se om 
de har något intresse för sommarturism och i sådana fall vad de har för planer 
att utvecklas?  
På grund av tidsbrist och kommunikations svårigheter så hade det blivit svårt att 
göra denna undersökning ute i Europa anser jag, och valde därför att göra en 
jämförelse mellan fem kända skidorter i Sverige och Norge.  
 
Eftersom jag själv inte åker skidor nerför så har jag dålig information om vilka 
olika skidorter som finns och jag gjorde urvalet efter att dessa var de fem som 
jag själv kände till: Sälen, Idre, Åre, Branäs och Hafjell.  
 
Tyvärr så har jag varit tvungen att även ta bort Branäs och Hafjell från 
undersökningen då de har varit svårt att få svar på de frågor jag sökte i tid av de 
personer jag blivit hänvisad till. Även tidpunkten för denna uppsats kan vara illa 
vald då de personer jag sökt har haft fullt upp med att starta upp 
vintersäsongen. Men tilläggas bör att de i Sälen, Åre och Idre under hela tiden 
varit hjälpsamma och svarat på de frågor som jag ställt.   
 
Jag har gjort en kvalitativ undersökning genom att jag har valt att använda mig 
av intervjuer och samtal med de personer jag talat med. Detta valde jag för att 
de jag ville få information av är de personer som på något sätt sitter i ledningen 
vid respektive ort och se deras syn på utveckling och satsningen mot 
sommarturism. Bäst resultat att få svar på dessa frågor anser jag är med hjälp 
av intervjuer. Jag har valt att ställa samma frågor till de personer jag talat med i 
Sälen, Åre, Idre och Vail. (Bilaga 1)  
Syftet var att kunna göra en viss jämförelse mellan dessa platser och eftersom 
de var lika frågor så är de enklare att analysera svaren på frågorna och kunna 
dra paralleller mellan dem. Därför är min studie även av viss kvantitativ metod. 
Till Skistar har jag valt att ställa andra frågor som är mer relaterade till deras 
egna anläggningar och planer i Sälen. (Bilaga 2)  
Det är endast Sälen som frågorna gäller och inte de andra områden som Skistar 
har sin verksamhet i såsom Åre, Trysil och Vemdalen. Jag valde att lägga lite 
extra energi vid att tala med Skistars sommarutvecklare, eftersom jag anser att 
Skistar har så stort inflytande över Sälen området att deras åsikt och medverkan 
står sig ganska stort. 
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De flesta intervjuer har gjorts som telefonintervjuer på grund av svårigheter 
ekonomiskt och tidsmässigt att kunna göra dem på plats. Med samtal menar jag 
att inga direkta frågor har ställts utan jag har presenterat mitt upplägg och så 
har vi haft en diskussion runt detta ämne.  
 
Uppe på besök i Sälen fick jag möjlighet att ha ett samtal med den projektgrupp 
som bildats inom projektet ”Gröna Sälen” där bl.a. representanter från 
näringslivet och hotellföretagen sitter tillsammans med turistchefen för Malung- 
Sälen. Dessa berättade lite om projektet, vad som hade hänt, vad man jobbade 
med nu och vad man hade för framtida mål.  
En intervju gjordes också med utvecklingsansvarig – Gröna Sälen för 2007 och 
en telefonintervju har gjorts med den tidigare projektledaren av det projektet 
som låg till grund för ”Gröna Sälen”, sommar i Sälen- projektet och hon delgav 
också mig sin slutrapport och utvärderingen som gjordes i projektets slut.   
 
För information från Idre och Åre har jag gjort telefonintervjuer med 
personalansvarig i Idre och turistbyrå i Åre. (Bilaga 1)  
Det är till dessa personer jag har blivit hänvisad när jag ringt de telefonnummer 
som står på hemsidor och marknadsföringsmaterial.   
 
Genom mitt besök i Sälen så fick jag uppgifter om en dam i Vail, USA. Hon 
härstammar från Sälen, och har också varit där och föreläst för något år sedan 
om Vails utveckling från vinterdestination till en fullt fungerande åretrunt- 
destination. Jag tog kontakt med henne genom mail för att få information om hur 
de hade gått tillväga där och hon delgav mig den presentation som hon använt 
sig av vid sitt besök i Sälen. Hon har även svarat på de frågor jag ställt via mail. 
(Bilaga 1)  
Jag valde att ta med denna information om Vail i arbetet för att visa på vad de 
har gjort för satsningar för att utveckla sommarturismen i deras område. Även 
visa på vad de har för satsningar i framtiden, och på de skillnader som är mellan 
Vail och Sälen.  
 
Jag har i arbetet använt mig av en deduktiv prägel genom att jag har haft 
frågeställningen klar och sökt fakta utifrån min egen frågeställning. Med 
deduktion menas att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om 
den är logiskt sammanhängande.1 Jag har i analysen och slutsatsen dragit 
slutsatser utifrån de teorier jag valt att applicera på Sälen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Hellevik, 1977: 65 
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1.3.1 Validitet och Reliabilitet 
Validitet handlar om att i vilken utsträckning metoderna och data anses riktiga, 
exakta och träffsäkra.2  
I denna uppsats anser jag att validiteten är hög. Jag har undersökt de jag har 
haft för avsikt att undersöka och ingenting annat. Mitt syfte med uppsatsen är 
att undersöka möjligheterna för hur Sälen ska kunna utveckla sin turism på 
sommarhalvåret och i framtiden kunna fungera som en utpräglad åretrunt- 
destination, och det är dessa frågor jag under arbetets gång har fått svar på. 
 
Reliabilitet menas med tillförlitlighet. Att mätinstrumentet ger samma data gång 
på gång och att eventuella variationer i resultaten helt beror på variationer i 
mätobjektet.3  
Tillförlitligheten i denna uppsats är hög, om samma frågor ställs till samma 
personer under samma tidpunkt. Dock kan tillförlitligheten vara lägre om samma 
frågor skulle ställas till andra personer, även inom samma företag eller bransch. 
Dessa intervjuer har skett ”direkt” och ingen av de tillfrågade har fått se frågorna 
innan och fått längre tid på sig att tänka ut ett svar. Svaren är då ”snabbsvar” 
och de första som intervjuobjekten tänkt på. Dessa svar kan skilja sig vid andra 
intervjuobjekt då eventuellt inte alla har liknande svar som ”snabbsvar”. Att 
samma första tanke inte slår alla likadant. Även tidsperspektivet kan försvaga 
reliabiliteten. Utveckling och planering sker hela tiden så det är inte omöjligt att 
svaren på frågorna kan variera dag för dag allteftersom utvecklingen sker, även 
vid samma intervjuobjekt som i denna uppsats. 
 
 
1.3.2 Avgränsningar 
Som jag tidigare nämnde så har jag varit tvungen att ta bort delar av de som 
uppsatsen var tänkt att innehålla från början. På grund av tidsbrist och 
kommunikations svårigheter så valde jag att inte göra denna uppsats som en 
jämförelse mellan skidorter i Europa, utan valde att koncentrera mig på Sverige 
och Norge i stället. 
 
Tyvärr var jag tvungen att ta bort även Norges bidrag, Hafjell tillsammans med 
Branäs ur uppsatsen då de har varit svårt att få svar på de frågor jag ställt efter 
att från början varit positiva. 
 
Jag har även i uppsatsen valt att inte, på grund av tidsbrist, göra någon 
undersökning bland de gäster som besöker Sälen. Både de som besöker 
sommartid, vad de tycker finns på plasten och vad de saknar. Men även de som 
är där vintertid, vad som skulle finnas på platsen sommartid för att de skulle vilja 
göra ett besök även då.  Jag har istället valt att enbar koncentrera mig på de 
aktörer som ingår i planeringen av sommarturismen.  
 
   
 
 
    
 
 

                                                 
2  Denscombe, 1998: 283 
3  Ibid: 282 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 
2.1 Destinationsutveckling: 
 
Denna teori har jag valt att använda för att kunna se på Sälen utifrån ett 
attraktions perspektiv.  
Dessa förutsättningar som tas upp kan man applicera på Sälen, och då 
framförallt som landskap, och genom detta få en inblick i hur attraktionskraften 
ligger i Sälen.  
Utifrån denna teori kan Sälen även mäta vilka förutsättningar finns idag och vad 
behöver kompletteras för att fortsätta utvecklingen.      
 
 
Genom att tala om utveckling av ett område så kan man mena olika saker. Det 
kan vara att utveckla, skapa eller att förändra synen på en turismprodukt. Det 
kan också betyda att man försöker att förbättra befintliga system som levererar, 
producerar och tillhandahåller produkterna. 4  
 
Vid utveckling av ett område så finns de oftast en hel del förutsättningar att utgå 
ifrån. Dessa förutsättningar kan man dela in i fyra olika kategorier5: 
 
Landskap 
Gemensamma nyttigheter 
Infrastruktur 
Övrigt näringsliv 
 
1, Landskap 
Neil Leipner har framställt ett attraktionssystem där man klassificerar 
attraktioner. De tre olika kategorierna han delar upp attraktionerna i är: Primära 
attraktioner, Sekundära attraktioner och Tertiära attraktioner6. 
 
En primärattraktion är när besökaren valt att besöka den valda platsen enbart för 
den specifika attraktionens skull. 
En sekundärattraktion är när det är attraktionen, i sällskap med andra faktorer 
som gör att man väljer att besöka platsen men den kan inte ensam locka turister 
till sig. 
Tertiärattraktion är från början inte känd av besökaren utan upptäcks under 
resans gång.7

 
Ofta när människor reser till en plats så är det attraktionerna där som lockar 
mest, men landskapet i sig kan också vara det huvudsakliga ändamålet för 
resan. Ett landskap kan dock bara fungera som en attraktion själv när de har 
landskapskvaliteter som relaterar till helhet, intensitet och mångfald, 
nyckelbegreppen när de handlar om attraktionskraft.8  
 
 
 
                                                 
4  Hallerfelt, 2000:53 
5  Kamfjord, 1999:187 
6  Blom- Nilsson, 2000:16 
7  Ibid  
8  Kamfjord,1999:188 
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Ett landskap kan vara svårt att se på som en primärattraktion. Även om de ofta 
händer att det är för en viss natur som man besöker platsen, så fungerar 
landskapet mest som en sekundär attraktion i kombination med andra 
aktiviteter. Exempel på dessa kan vara sol, stränder och skidbackar. Landskapet 
fungerar som en arena för aktiviteten man är ute efter.9  
 
 
2, Gemensamma nyttigheter 
Gemensamma nyttigheter betyder de produkter som både den lokala 
befolkningen och besökarna nyttjar som t.ex. kultur, parker, idrott och 
infrastruktur. Det är faktorer om turismindustrin är mycket beroende av i sitt 
attraktionsutbud. Man försöker, tillsammans med det kommersiella utbudet och 
själva landskapet, att komplettera de genensamma nyttigheterna för att skapa 
en attraktiv produkt.  
Gemensamma nyttigheter kan precis som landskap vara attraktioner av primär, 
sekundär eller tertiär sort. De kan handla om ting som från början inte var 
tänkta att användas i turismindustrin men som senare har kommit att användas i 
kommersiella ändamål. Exempel på detta kan vara de olympiska spelen.10  
 
3, Infrastruktur 
Samhällets infrastruktur såsom vägar, nybyggda flygplatser, järnvägar, hamnar, 
vattenslussar och elproduktioner kan även ses som viktiga delar i utvecklingen 
av för exempel ett resmål. Infrastruktur kan till och med bli huvudattraktionen, 
och locka till resa genom att tex. åka tåg eller bil över en specifik bro eller lyfta 
från en viss flygplats.11  
 
4, Övrigt näringsliv 
Man menar med de övriga näringslivet exempelvis större eller mindre industrier, 
tillverkningsverksamheter och andra typer av tjänster. Detta är aktörer som 
behövs i samhället och täcker det lokala behovet. Dessa kan inta olika roller som 
är viktiga för en eventuell turismutveckling. De fungerar som leverantörer av 
egna lokala produkter. Tillexempel kan de röra uppbyggnad av fritidshus eller 
annan entreprenad, eller att man erbjuder besökarna attraktioner genom ”sina 
egna” anläggningar som exempelvis tillverkning av vin, skinn och glas.12

 
Med hjälp av dessa fyra kategorier och förhållandena till dem kan man skapa sig 
en förståelse för vilka förutsättningar som behövs vid utvecklingen av en 
turistiskt produkt på en plats. 
Man kan även se förklaringar till varför man har utvecklat turism i ett område.13

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9   Kamfjord, 1999: 188 
10  Ibid:193 
11  Ibid:194 
12  Ibid:195 
13  Ibid:187 
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2.2 Butlers modell 
 
Hur en plats utvecklas till en turistdestination finns de flera olika teorier om.  
Jag har valt att använda mig av Butler och Burtons teorier om 
destinationsutveckling. 
Dessa teorier har jag valt då kan man utläsa utveckling i olika steg. Detta gör det 
enklare att se i vilken fas av utveckling som Sälen befinner sig i och utgå från 
denna fas när utvecklingen pågår.  
 
 
Vid en produkts livscykelkurva så går försäljningen sakta till en början för att 
sedan öka snabbt, stabiliseras och sedan avta. Samma sak händer med en 
turismdestination. Besökarna är få i början, för att sedan när området blir mer 
känt och infrastrukturen blir bättre, öka i antal. Efter de så kommer ökningen av 
besökare att minska och slutligen avta när mättnadsnivån är nådd. 
 
För att fortsätta locka besökare till platsen så krävs det att 
produkten/attraktionen ständigt utvecklas och även ibland att de tillkommer nya 
produkter. Eller så kan man välja att erbjuda den redan existerande produkten 
till ett reducerat pris. Det är den här processen som man kan kalla en produkts 
livscykel. Turismproducenternas ständiga dragkamp om nyare och bättre 
produkter kombinerat med turistens användning. 
 
Man kan dela in cykeln i fyra olika steg: 
 
Introduktionsstadiet 
Introduktionsstadiet är det första stadiet. Här presenterar man en produkt, ofta 
med relativt höga kostnader, både för konsumenten och producenten. I det här 
första stadiet så brukar konkurrensen vara ganska blygsam och tyvärr så gäller 
det också besökarna. 
 
Tillväxtstadiet 
Stadium nummer två kallas för tillväxtstadiet. Man lägger ner mycket pengar på 
marknadsföring för att höja omsättningen genom att få människor att lägga 
märke till produkten. Besöksantalet bli högre och det är troligtvis nu som andra 
liknande företag börjar dyka upp och etablera sig i närheten. Detta gör att 
konkurrensen blir tuffare och priserna sjunker. 
 
Mognadsstadiet 
Under stadium tre så krävs det att den stora massan av turister köper 
produkten, annars så blir de svårt att stanna på denna nivå. Priserna pressas och 
konkurrensen är mycket hård. Eftersom priserna pressas så minskar intäkterna 
och vinsten börjar minska. 
 
Nedgångsstadiet 
Det fjärde och sista stadiet för en produkts livscykel kännetecknas av nedgång. 
Produkten har blivit omodern och därför så går omsättningen nedför. 
Inkomsterna är låga och konkurrensen är på väg bort.14  
 
 

                                                 
14 Burton, 1995: 66 
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De slutsatser som man kan dra av detta är att man som producent hela tiden har 
en press på sig att komma på nya attraktioner på en destination för att behålla 
sin beläggning.15  
 
Butler har använt sig av en produkt livscykelkurva för att beskriva hur en plats 
över tid utvecklats till en turistdestination. Livscykeln visar de olika stadier 
produkten går igenom under utvecklingsprocessen. 
 
De olika stadierna kan kortfattat beskrivas enligt följande: 
 
Upptäckt 
Platsen är vid det första stadiet svårtåtkomlig, ingen infrastruktur, inga särskilda 
faciliteter och är helt opåverkad av turismen. Inga arrangerade resor till platsen 
utan de som varit där har högst troligen tagit sig dit på egen hand. 
 
Utveckling 
Bekvämligheter i alla olika former börjar finnas på platsen. Utomstående företag 
börjar investera i platsen och börjar bygga attraktioner och boende. 
 
Konsolidering 
Hastigheten i ökningen av antalet besökare minskar men de totala antalet 
besökare ökar fortfarande. 
 
Stagnation 
Destinationen är inte modern längre och tyvärr så ökar problemen på platsen. 
Platsen är därutöver i behov av ständig marknadsföring. 
 
Nedgång 
Turisterna börjar hitta till nyare och spännande destinationer, detta leder till en 
drastisk tillbakagång för den äldre destinationen. 
 
Förnyelse 
Genom att man gör stora förändringar på platsen, t.ex. skickligare 
marknadsföring, förbättrad miljö och/eller fler attraktioner så kan platsen få en 
uppgång igen.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15  Burton, 1995:66 
16  Aronsson, 1997: 129-130 
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I modellen visas på den lodräta axeln turistvolymen på platsen och på den 
vågräta axeln visas tiden. Man kan här utläsa att när platsen och dess utbud 
introduceras kommer de från början ganska få besökare. Men under tiden 
upptäcker fler och fler platsen och turisterna ökar till att bli mycket kraftig. Efter 
de så inträder det såkallade konsolideringen och stagnations faserna. Då stannar 
tillströmningen och man träder in i den sista fasen.17   
 
Butlers modell definierar varje stadium i form av antal besökare, förändringar i 
turismindustrin och även relationen med de lokala samhället. 
Om inte turismindustrin, planerare, politiker och de lokala samhället gör något 
under stagnations stadiet för att förändra och förbättra så blir de svårt att undgå 
en nergång för destinationen.18

  
Den här kurvan är mest applicerbar på områden som har bra förutsättningar för 
massturism. Man måste också tänkta på områdets kapacitetsgräns när man ser 
på en sådan här kurva. Med kapacitetsgräns menas den gräns för hur många 
besökare som platsen rimligen klarar av att hantera.19   
 
Med Butlers modell måste man tänka på att alla platser är unika och att de finns 
mängder av sätt att skapa turism och att alla dessa påverkar oss som besökare 
och även den omgivande miljön på olika sätt.20  
 
                                                 
17   Aronsson, 1997: 129-30 
18  Ibid 
19  Ibid 
20  Ibid 



 10

För att kunna utöka och förlänga livscykeln, och undvika att en turistdestination 
går tillbaka så finns de flera olika sätta att ta hjälp av.21

 
Som exempel kan man mer upprepande marknadsföra platsen, försöka få dem 
som redan är där att stanna kvar längre, uppmuntra dem som varit på besök en 
gång att komma tillbaka, men även förbättra skyltar och faciliteter runt 
attraktionerna så att besökarna kan förflytta sig runt omkring i området. Även 
att utveckla de tillgångar som finns i området, skapa nya attraktioner och hitta 
nya målgrupper är viktigt. 
I många fall kan äldre attraktioner i kombination med utvecklandet av nya göra 
ett område lönande igen.22

 
För att en livscykelmodell ska kunna användas i verkligheten måste man kunna 
veta hur man fastställer i vilket stadium av livscykeln som turismregionen 
befinner sig i, även när en region flyttar sig från ett stadium till ett annat. 
Som exempel kan man jämföra antalet besökare i olika perioder för att se om 
någon förändring skett. Om de skulle visa sig vara så kan man troligtvis tolka 
vart i cykeln området befinner sig i.23  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  Aronsson, 1997: 129-130 
22 Heineborn- Lövdahl, 2002: 6 
23 Ibid 
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2.3 Symboler och Image: 
 
Denna teori har jag valt därför att ofta så associerar man platser med bilder, 
känslor eller mentala kartor. Denna teori förklarar varför vi känner så och varför 
det är viktigt att ha en symbol, och en image, som människor känner igen. Det 
är också viktigt att ha en positivt laddad symbol så varumärket blir associerat 
med någonting positivt. 
 
 
När vi reser till en plats så har vi då ofta redan en förhandsuppfattning om vad vi 
kommer att uppleva på platsen, om vi tidigare aldrig varit där. Våra 
förväntningar baserar sig på vad andra har berättat och vad vi tagit del av i 
broschyrer och medias externa påverkan. Symboler är viktiga för en stads 
identitet. Men vilken roll spelar då dessa symbolen? 24  
 
Man använder sig mycket av symboler i dagens marknadsföring av platser, i 
broschyrer, resekataloger och vykort.  
 
Ordet ”symbol” kommer från grekiskans symbolon som betyder kännetecken, 
sinnebild och tecken för något. En symbol kan som exempel vara statyer, 
konstverk, byggnader eller en association.25

 
Genom att ofta visas i olika medier så skapar man en välkänd symbol, som växer 
fram genom att ständigt vara aktuell och alltid komma tillbaka. Ju fler som sett 
symbolen och känner den vet också var den är placerad och när en symbol har 
blivit nog känd så kan den börja användas i olika sammanhang. Med tiden 
utvecklas associationen och då kommer de att vara den och inte symbolen som 
är den viktiga. Då kan man säga att symbolen har blivit medlare av ett 
budskap.26

 
Symboler relaterar ofta geografiskt till en bestämd plats som ofta väcker 
igenkännande. På samma sätt som tiden hjälper oss att minnas när något ägde 
rum så påverkar platser vårat minne. Turister väljer att resa till en plats som vi 
mentalt uppskattar och dessa mentala bilder hjälps av symboler. 
 
Problemet med symboler ligger i att de tolkas individuellt av olika människor, och 
de kan ge en plats olika identiteter.27

 
Vår mentala bild byggs upp dels av extern påverkan och dels intern påverkan. 
Extern påverkan är den påverkan som vi tar till oss genom media etc., medan 
intern påverkan är våra egna minnen, upplevelser och erfarenheter. Allt detta 
tillsammans skapar vårt habitus. Habitus kan förklaras som ”en viss naturlig 
miljö” och det är i denna miljö som vi skapar vårt habitus. Habitus är inte ett 
statiskt tillstånd, utan vår omgivande miljö och möten med andra människor som 
påverkar hur vårt beteende förändras ständigt. 28

                                                 
24  Blom- Nilsson, 2000: 17-19 
25  Heineborn – Lövdahl, 2002: 7 
26  Ibid: 8 
27  Blom- Nilsson, 2000 :20-22 
28  Ibid 
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Vårt habitus och vår livsform är av betydelse när de handlar om hur vi mottager 
symboler. När vi sammanförs med en symbol deltar alla våra sinnen i en 
reaktion, symbolen behöver inte vara av visuell karaktär utan kan stimulera 
något annat av våra sinnen. Genom att ett eller ett par sinnen stimuleras 
påverkas resterande sinnen så att vi får en helhetsupplevelse.29  
 
Ur ekonomisk synvinkel så är symbolens geografiska räckvidd viktig. Här spelar 
marknadsföringen en stor roll. En välbekant symbol ger en känsla av 
igenkännande, vilket kan ge en positiv känsla till platsen.30

 
Det finns symboler med global räckvidd och symboler med regional och lokal 
räckvidd. Detta är centralt på grund av att symbolen har en livscykel kurva, ofta 
förlorar symboler gradvis betydelse samtidigt som nya kommer till. 
Man kan skilja på materiella och immateriella symboler. Immateriella symboler 
handlar om livsstil, tankesätt och handling och kan skapas av vår egen tolkning 
av en materiell symbol. Denna symbol kan inte avbildas eftersom den grundar 
sig på våra känslor och sinnen.31

 
Ett nära begrepp till symbol är image. Det är images av, tillsammans med 
symboler, för turistdestinationer som får folk intresserade av att besöka platsen.  
När de är på plats tar de fotografier och skickar vykort vilket gör att platsens 
image reproduceras och håller sig levande.32

 
För att skapa sig en image hos en produkt/plats så använder man sig ofta av 
känslobetonade ord och bilder för att förknippa produkten med en livsstil som 
riktar sig till den tänkta publiken. Familjer i annonser är alltid glada, hälsosamma 
och ser lyckliga ut efter att de har inhandlat en viss produkt. Annonseringar är 
alltid optimistiska och associerar produkter med bra smak och känslor.33

 
Kotler34 diskuterar runt sex olika images som inverkar på människors 
uppfattning av platser. 
 
Positive image: Är de platser som man ofta förknippar med en positiv känsla. 
 
Weak image: det är ofta små platser, som saknar symbol, och därför inte ger 
någon direkt association. Okända platser och ofta med dålig marknadsföring.  
 
Negative image: Platser som associeras med någonting negativt. 
 
Mixed image: Platser som kan ha både positiva och negativa associationer.35

 
 
 

                                                 
29  Blom- Nilsson, 2000: 20-22 
30  Ibid: 17-19 
31  Ibid: 29-34 
32  Morgan- Pritchard, 1998: 6-10 
33  Ibid: 30 
34  Blom, 1994: 8 
35  Ibid 
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Contradictory image: Platsen är oftast inte känt för någonting speciellt men är 
ändå en känd plats. Kan ge människor både positiva och negativa associationer. 
Har ofta inte någon speciell symbol.. 
 
Overly attractive image: Platser där de inte ”får plats” med några nya 
symboler för att det redan finns för många.36

 
All turism handlar om illusioner eller snarare om skapandet av atmosfär. 
Tonvikten som tidigare legat på produktionen i sig har idag skiftat till image, 
annonsering och konsumtion. Det finns idag ett stort intresse för imageskapande 
och turist destinationer lägger ner mycket tid och pengar på att skapa sig en 
fungerande image och ett vinnande varumärke.37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36  Blom, 1994: 8 
37  Ibid 
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2.4 Värdeperspektiv: 
 
Jag har valt att ta med dessa teorier i denna uppsats för att visa på hur mentala 
bilder är något som man måste ta med i utveckling av ett område. Vad som är 
viktigt skiftar mellan människor, och så även hur man ser på platser. Varumärket 
är precis som symboler och image något som måste tas med i utvecklandet av 
en destination. Även att se på en utvecklad plats som en mötesplats.   
 
 
Wahlström talar om bilder av platser, olika sätt att se dem på. Enligt Wahlström 
kan en plats ses utifrån ett mikro- eller ett makro perspektiv. I ett 
makroperspektiv så ser man platsen i förhållande till andra platser, medan man i 
mikroperspektivet ser platsen i sig. 
Olika värdeperspektiv kan läggas till en plats. Om man ser på en plats genom ett 
makro perspektivsvärde, så ses platsens nytta eller mening utifrån sin roll i ett 
ekonomisktgeografiskt system i förhållande till andra platser. Men ser man de 
utifrån ett mikroperspektivsvärde är det platsen ur den egna synpunkten som 
har betydelse. Det är värden som marknader, utbildning, service etc. Sådant 
som har mening på platsen i sig.38  
 
En plats bruksvärde är ett värde som ej är föremål för köp och försäljning på en 
marknad. Det kan vara saker som exempelvis att slippa köa för att komma ut ur 
stan osv. Platser har även symbolvärden som känslor, föreställningar och idéer 
om platsen. Med hjälp av värdeperspektiv kan man förklara en plats mening. 
Även detta skapar mentala bilder hos en människa.39

 
 
 2.5 Varumärke: 
 
Den huvudsakliga styrkan i ett varumärke sitter i betraktarens hjärna. Det är 
viktigt att förmedla på rätt sätt, de egenskaper som varumärket/platsen har till 
åskådaren. 
Byggnader och evenemang utgör ett slags signalement för en plats. De är viktigt 
med positiva signalement för att öka attraktionskraften och att framgångsrikt 
kunna sprida dem utåt. 
Det krävs också tur och skicklighet för att lyckas lyfta fram en ”bortglömd” plats 
tillbaka till rampljuset. 
För att kunna skapa en attraktiv mötesplats är de viktigt att få besökaren 
intresserad och även kunna erbjuda en upplevelse som inte är möjlig att få på 
närmare håll. Destinationer som varumärken är vanligtvis uppbyggda av flera 
lager av egenskaper, där natur och kultur spelar en mycket stor roll.40  
 
Vanligtvis definieras en destination som en produkt inom den turistvetenskapliga 
litteraturen. Det anses att en destination är satt samman av företags tjänster 
och varor vilka återfinns inom ett visst geografiskt område, och efterfrågas av en 
marknad utanför detta område.41

                                                 
38  Wahlström, 1994: 2-3 
39  Ibid 2-3 
40  Sahlberg, 2001: 94-96 
41  Ibid 
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Turistens skäl för att besöka en destination, eller en plats, är oftast kopplat till 
ett möte av något slag. Sahlberg menar att begreppet mötesplats ryms inom 
begreppet destination. Mötesplatsen består av tre dimensioner: rummet, tiden 
och interaktionen, vilka är anledningen till mötet. 
Mötesplatser har en relation till tiden som gör en plats mer eller mindre unik. 
Vissa destinationer är säsongsbetonade, och fungerar då om en mötesplats 
under en kortare tid.42  
 
En destination eller plats har möjligheten att förändra sin status som mötesplats 
under exempelvis ett evenemang, 
Det är självklart viktigt med funktionella nätverk, men man får inte glömma 
vikten av mentala nätverk. Ett starkt eller svagt mentalt nätverk kan vara 
slutgiltig beslutande för platsens dragningskraft som mötesplats.43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42  Sahlberg, 2001: 80-84 
43  Ibid 
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3. Fjällen 
 
Sälen är nordens största skidområde med ca 2 miljoner gästnätter per år och en 
omsättning på 2 miljarder kronor. Vintertid har Sälen ca 80 000 personer som 
dagligen rör sig i området, men sommartid står de flesta anläggningar tomma 
och restauranger och barer är stängda.44 Med detta avsnitt anges uppkomsten 
och historiken av turismen i Sälen, men även information om dåtid, nutid och 
framtid i Åre, Idre och Vail. Motivet till denna genomgång är att se till 
utvecklingen hos dessa fyra olika destinationer och få en förståelse för hur 
historien ser ut och hur man kan se tillbaka för att utveckla framtiden. Har man 
ett intresse för utveckling av sommarturismen, vad har gjorts och vad ligger i 
framtidens planering? 
 
3.1 Sälen 
 
Sälen ligger i Malungs kommun som är beläget i västra Dalarna och sträcker sig 
till den norska gränsen. Kommunen gränsar förutom till Norge, även till 
Värmland och till dalakommunerna Vansbro, Mora och Älvdalen.  
Från början fanns de tre kommuner/socknar: Malungs socken, Lima socken och 
Transtrands socken. Dessa tre slogs senare ihop och bildade Malungs kommun.45

 
3.1.1 Historik 
Tidpunkten för etableringen av Malung som ort är svår att fastställa, men 
ortnamnet nämns första gången i litteraturen i Isländska Sverres saga, historien 
om Kung Sverre nedtecknad av abbot Karl Jonsson ca 1185-1186. Sverre tågade 
med sina birkebeinare våren 1177 genom Malung, förbi österdalarna och så 
vidare genom Härjedalen och Jämtland upp till Tröndelag.46  
 
Sälens historia går tillbaka till 700-talet, redan då så kom de människor till 
trakten. 
Byar och socknar nerifrån runt Västerdalälven sökte sig upp till 
Transtrandsfjällen, som de egentligen heter, för att ha sina fäbodar där uppe. 
Ordet säl eller sel kommer från malungsmålet och de betyder just fäbod. Med 
tiden började människorna stanna där uppe längre och längre perioder, och 
tillslut så blev de bofasta där. Man hade jakt, fiske och boskapsnäring som 
huvudnäring. Under nyåret 1520-1521 var Gustav Eriksson Vasa på jakt undan 
den danska kungen. Han kom till Sälen och där sägs han ha övernattat på 
Olnispagården.47  
 
Där hanns han upp av de två Morakarlarna Lars och Engelbrekt som hade 
beslutat sig för att hjälpa Gustav att befria Sverige. Det ar kallats för ”den 
avgörande händelsen i Sveriges historia” och är en av de historiska händelser 
som fått störst turistisk attraktion i Sverige. Genom detta uppfanns Vasaloppet 
400 år efter händelsen. 1922 kördes de första Vasaloppet mellan Sälen och 
målet vid Gustav Vasa statyn i Mora.48

 
                                                 
44  www.salen.se 
45  Furuland, 1977: 226 
46  Ibid 
47  www.salen.se 
48  Ibid 
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Även Carl von Linné har varit på besök i Sälen området år 1734. Han sade: 
 
”Folket här i socknen är mycket fritaligt, språksamt och djärvt. 
Mansfolket ser väl ut, kvinnofolken äro fulare, alla hava mest raka och spetsiga 
näsor, och äro alltså tredje variationen av Dalkarla”49

 
Det var i slutet av 1800-talet som fjällturismen började komma igång. 
Järnvägen, som gick mellan Stockholm och Särna, kom till Sälens by år 1928 och 
det öppnade upp turismnäringen. När gästerna kom fram blev de hämtade med 
häst och vagn för att färdas dit de skulle bo.  
Man anordnade då en kurs för ungdomar från Stockholm uppe i Sälen, och 
mannen som höll i det evenemanget blev så upp över öronen förtjust i Sälen 
området att han började att arrangera resor till fjällen varje år. Den första stora 
resan ägde rum i årsskiftet 1933/34. Det var då skidfrämjandet tillsammans med 
Stockholmstidningen som skickade 175 skolungdomar att åka skidor.50

 
Norrmannen JW Clüver byggde Sälens kur och högfjällshotell, som invigdes 
1937. Där fanns tennisbanor, solgårdar och swimmingpool där Arne Borg var 
simlärare.  
Det blev allmän väg upp till Sälen 1939 och år 1959/60 slogs Röbäcksnäsvägen 
ihop med fjällvägen från Högfjällshotellet och det gjorde de möjligt för 
Hundfjället och Tandådalen att öppna liftanläggningar. Lindvallen stod klart år 
1967, Stöten år 1976 och Kläppen år 1982.51

 
 
 
3.1.2 Sälen idag 
Malungs kommun är 41 kvadratmil stort, och invånarantalet 2004 var: 
 
* Malungs kommun   10 538 st 
Av dessa hade: 
 
* Transtrands församling inkl Sälen     1 689 st 
 
* Lima församling        1 735 st 
* Malungs församling   7 114 st 
 
Sälen är de andra största besöksmålet i Sverige, efter Liseberg. Malungs 
kommun är Sveriges femte turistkommun efter Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Sigtuna med Arlanda som dragplåster.52

 
Dalarnas turistnäring omsätter ca 5 miljarder kronor, av dessa står Sälen för 1,6 
miljarder. Sälen har skapat skatteintäkter på över 100 miljoner kronor.53  
 
 
                                                 
49  www.salen.se 
50  Rosendal, 1990: 72 
51  www.salen.se 
52  Ibid 
53  Falukuriren, 20041023 
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Under 2004 uppgick övernattningar/besök till drygt 4,8 miljoner i Malungs 
kommun. I Sälen registrerades 2,067 miljoner skiddagar vilket innebär att vart 
tredje åk i Sverige görs i Sälen. Ca 80 000 rör sig dagligen i området under 
högsäsongen.  
Sälen som inkomstkälla är otroligt viktig för hela Dalarna. Restauranger, butiker 
och bensinstationer som är belägna längs de stora vägarna i södra och mellersta 
Dalarna tjänar massor på turisttrafiken till och från Sälen. Detta märks 
framförallt i Ludvika, Avesta och Borlänge. Det finns alltså många företag i 
Dalarna som överlever tack vare turisttrafiken till Sälen, utan att ligga i 
Sälenområdet.54

   
 
Sälen har vintertid:  

• ca 35 preparerade längdspår, ca 230 km längdspår 
• total pistlängd 155 km 
• ca 55-60 restauranger, caféer och våffelstugor 
• ca 6 500 restaurangplatser  
• 25 nattklubbar 
• 50 taxibilar 
• ca 1 000 års- sysselsatta 
• ca 1 500 säsongsanställda 
• 13 livsmedelsbutiker 
• 1 Systembolag        
• 3 fjällkyrkor 
• läkarstation 
• Tandläkare 
• Apotek 
• Förskola (dagis) 
• Grundskola 0-6 och fritids 
• Högskola sommar/höst55  
 
Under sommaren finns ca 8 matställen öppna att äta på, nattklubbarna är 
stängda och antalet taxibilar är begränsade.56

  
 

3.1.3 Sommarturism i Sälen 
Under sommaren så finns det en mängd aktiviteter att sysselsätta sig med. Man 
kan gå flugfiske kurs, paddla kanot och klättra, skärmflyga, sommar rodel, 
vandra, åka på älg och bäver safari och man har en 18-håls golfbana med 
fantastisk utsikt som normalt är öppen från 1 juni till 1 september. Man har även 
en rad olika, återkommande, evenemang såsom: Traditionellt midsommarfirande 
vid Olnispa gården, Sälendagen, och 3+3 i Sälen. 
3+3 i Sälen är ett orienteringsarrangemang med först tre dagars träning och 
sedan tre dagars tävling på fjället.57   
 
 

                                                 
54 Dalademokraten, 20050421 
55 www.salen.se 
56 Sälens turistbyrå, 20061214 
57 Broschyr, Sälen om sommaren, 2004 
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2008 så kommer nästa stora arrangemang då man ska arrangera O-ringen uppe 
i Sälen tillsammans med 12 andra orienteringsklubbar. C-ort kommer att vara 
Lindvallen och två av etapperna kommer att gå uppe på fjället vilket betyder att 
man måste ta liften upp, och på två etapper kommer starten att gå vid 
Vasaloppsstarten i Berga by.58  
 
Till evenemanget räknar men med upp till 18 000 besökare som stannar under 
fem dagar.59

Det unika med Sälen kommer under dessa dagar vara att vanligt vis vid detta 
arrangemang så bor man i husvagn eller liknande, men till O-ringen i Sälen 
uppmanas besökarna att lämna husvagnen hemma och bo i en utav de stugor 
som finns i Sälen området. Bara i och omkring C-orten Lindvallen så finns de 9 
000 sängplatser att tillgå, 60 000 i hela Sälen området.60    
 
Under intervjun med sommarutvecklaren för Skistar så berättade hon att de 
anläggningar som de på Skistar håller öppna sommartid är i första hand 
Lindvallen, och anledningen till de är att där finns de bästa butikerna, 
restaurangerna och sommaraktiviteter och så är de den anläggning som ligger 
närmast Sälens by så det underlättar med kommunikationen. Det är även i 
Lindvallen som de har startat Sälen Bike- Park som invigdes midsommaren 
2006.61   
Där har man byggt upp ”utförsåkningsbanor” för cyklar. Man får låna cyklar 
nedanför backen och sedan tar man liften upp och där väljer man svårighetsgrad 
på sin nerfart och i banorna finns bikevärdar som gärna svarar på frågor.62  
 
Sommaren 2006 hade man premiär för ännu en ny aktivitet, Idrott och äventyr 
och riktar sig till barnfamiljer med barn mellan 7-15. I priset ingår boende och 
även alla aktiviteter som erbjuds. Medan barnen tränar tillsammans med någon 
av de kända idrottsprofilerna så har även föräldrarna aktiviteter att sysselsätta 
sig med såsom rida islandshäst, spela golf eller flugfiska. Skistar marknadsför 
sina sommaraktiviteter aktivt genom annonsering i tidningar runt om i landet, 
broschyrer, inslag i TV-Sälen, via sin hemsida och i Välkomst pärmen som finns i 
varje stuga.63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Broschyr, O-ringen i Dalarna 
59 Falukuriren, 20050722 
60 Broschyr, O-ringen i Dalarna 
61  Intervju, Sommarutvecklare Skistar. 20061212. Bilaga 2  
62  Sälenrevyn, Hösten 2006 
63  Intervju, Sommarutvecklare Skistar, 20061212, Bilaga 2 
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3.1.4 Gröna Sälen 
Ett projekt vars syfte är att är att öka sommarturismen i Sälen genom 
samordning och samverkan.  
Sälen är Nordens största vintersport område men de har även mycket att 
erbjuda sommartid. Detta är dock mindre känt. Det har varit många olika 
satsningar genom åren för att öka sommarturismen. 
Gröna Sälen är en unik gemensam satsning mellan offentliga, privata och ideella 
aktörer i Sälen och Malungs kommun, och vars mål är att stärka 
sommarturismen i Sälen området.64

 
Det var från början ett Eu-projekt som startade 2003, som en förlängning på 
Olnispa projektet som pågick 1997-2000, och hette Sommar i Sälen. Efter 
projektets avslut så startade man upp ”Gröna Sälen” 2006. 
Styrgruppen består av representanter från: Turismintressenter, Sälens by, 
Skistar, Topeja och Malung- Sälen turism AB och som finansiärer för ”Gröna 
Sälen” står Turismintressenter i Sälen, Malungs kommun, SkiStar och Topeja. 
Projektägare är Malung- Sälen Turism AB.65

 
Syftet med projektet är att öka och förbättra sommarturismen och detta ska 
göras mellan samverkan och samordning. Man fokuserar framför allt på Sälens 
by och man har skapat fyra ”ben” som sammanfattar de gjorda målen. 
Dessa är: 
 

• Samverkan och samordning 
• Ett vackrare Sälen 
• Utveckling av stora och små evenemang 
• Skapa och marknadsföra upplevelser och aktiviteter66 

 
 
Gröna Sälen har många projekt på gång, bl.a. så är man med och anordnar O-
ringen, man planerar att starta en cykeluthyrning sommartid, man ska köra 
marknadskampanjer i närområdet och arbeta med små och stora evenemang 
såsom Diggiloo och midsommarfirandet.67

 
 
3.2 Åre 
 
Åre kommun ligger i Jämtlands län, och är beläget mellan Östersund och den 
norska gränsen. 2005 bodde det 9 821 personer i Åre kommun där central orten 
heter Järpen. 
Åre besöks varje år av över 300 000 turister, och de är mest besökare under 
vinter halvåret. Ca 30 % av kommunens förvärvsarbetare jobbar inom turism 
som är den klart dominerande näringsgrenen. Det finns över 1000 företag i 
kommunen och antalet nystartade är mycket högt.68

 
 
                                                 
64  www.salen.se/gronasalen 
65  Ibid 
66  Ibid 
67  Ibid 
68  Hansson- Hägglund, 2005:12 
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Åre har flygförbindelse med Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Man landar 
då på Frösön som ligger ca en timmes bilfärd från Åre. Kommunen genomkorsas 
av E 14, och även järnvägen som sträcker sig mellan Östersund- Trondheim.69

 
 
3.2.1 Historik 
Åre har varit ett turistmål för svenskar de senaste 200 åren. Från början var de 
såkallade ”brunnsdrickare”, ”luftgäster” och ”blomsterherrar” som besökte 
området för att ta del utav någon av de spa- anläggningarna som fanns, den 
friska luften uppe i fjällen eller för de sällsynta blommor och örter som växte på 
platsen. 
Även brittiska adelsmän besökte jämtland när konkurrensen om de norska fiske 
vattnen blev för stor. 
1882 blev järnvägen genom Åredalen klar, och detta var en mycket viktig del av 
utvecklingen för att kunna fortsätta ta emot fler besökare och göra området mer 
lättillgängligt. Efter detta började området att expandera och ett större centrum 
började att bildas runt stationshuset.70

 
Till en början så bodde turisterna som besökte Åre på gårdar runtomkring i 
dalgångarna, men 1881 så inrättade Albin F. Wettergren, till yrket stins, den 
första restaurangen och fick titeln byns första entreprenör. Åres första hotell 
byggdes 1894-95 av Kristina Hansson och fick namnet Hotell Åreskutan, detta 
hotell heter numera Åregården. 
1910 så upprättade Carl Olof Rahm en stadsplan gör Åre. Han var en känd 
civilingenjör från Stockholm och hans mål var att göra Åre till ett nytt Davos, en 
känd skidort som ligger i alperna.71  
 
Som resultat av detta började med att bygga bergbanan som börjar på Åres torg 
och sträcker sig ända upp på berget. Detta bygge gynnade verkligen 
vinterturismen. 1940 byggdes Sveriges första skidlift i Åre, detta efter en del 
olyckliga år med krig som medförde att många bybor utvandrade till Amerika, 
och höga dödssiffror efter spanska sjukans intåg i dalarna efter kriget.72

 
Åre blev värd för alpina VM 1954 och i och med detta byggdes en ny lift. Detta 
gjorde att Åre övergick från att vara en huvudsakligen sommardestination till en 
vinterdestination.  
1971 så satte staten igång med Åreprojektet, man investerade 127,3 miljoner 
kronor och syftet var att bygga upp bättre infrastruktur, liftar, logi och 
kabinbana, men det enda som hände var just kabinbanan, några liftar och en 
utbyggnad av kloaksystemet i det centrala Åre. 
1999 köptes Åreliftarna upp av Sälenstjärnan, numera Skistar och de påbörjade 
en stor investering med att bygga ut hela Åres liftsystem.73  
 
 
 
                                                 
69  Hansson- Hägglund, 2005: 12 
70  Ibid: 12-13 
71  Ibid 
72  Ibid 
73  Ibid 
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3.2.2 Åre idag 
Det totala antalet gästnätter var 2004: 488 898, men detta är bara registrerade 
gästnätter och till den siffran tillkommer okänt antal gästnätter som sker i privat 
regi, och av dessa var ca 150 000 under sommarsäsongen.74  
 
Under början av 2000-talet började man i Åre att bygga Holiday club och det var 
då man på allvar började satsa på sommarturismen igen.  
Totalt kommer man att investera över tre miljarder kronor i Åre under de 
närmsta 10 åren. Och detta gäller både för sommar och vinter turismen.75

 
 
3.2.3 Sommarturism i Åre 
I Åre under sommaren erbjuds bl.a. skärm – drakflygning, segling och 
grottkrypning. Holiday club erbjuder sina gäster bowling och äventyrsbad med 
saunaworld och spa. Åreskutan har bra förutsättningar för mountainbike turer 
och de erbjuds allt från enkla nybörjarleder till mer avancerade down hill -banor. 
Man har även olika evenemang sommartid i Åre och de flesta är inriktade mot 
äventyr och sport. Några exempel är: Åre Äventyrsfestival, Åre Extreme 
Challenge och Åre Mountain Mayhem.76  
 
De anordnar även musikfestival i Duved, bilutställningar, höstmarknad och 
filmfestival. Enligt personalen på turistbyrån i Åre så ligger de främsta sommar 
satsningarna på upplevelsehotellet Holiday Club där man har en året runt 
satsning. Som sin huvudmålgrupp ser man familjerna med här är det även 
evenemangen som styr vilka man riktar sin marknadsföring mot. Man har ”en år 
till år- vision” i planeringen för sommarturismen och man marknadsför sin 
sommarsatsning främst i närområdet, mellan Norrland och Norge. Just nu har 
man ingen som arbetar med bara utvecklingen av sommarturismen, förutom 
personal som arbetar med Åre bike- park, som är en liknande den som numera 
finns i Sälen.77   
 
 
3.3 Idre: 
 
Idre fjäll ligger i Älvdalens kommun i norra Dalarna och kommunen gränsar till 
Norge. Församlingen Idre har ca 1 300 (2005) och i hela kommunen bor de ca 7 
550 personer (2005).78

 
Idre Fjäll är den tredje största turistorten i den svenska fjällvärlden efter Sälen 
och Åre. 
Där bedriver såkallad åretrunt- turism men gäster både vinter och sommar tid, 
antalet gästnätter var 2003: 584 348 st, varav 143 069 st var sommartid.79

 
 
                                                 
74  Hansson- Hägglund, 2005: 12-13 
75  Ibid: 13-14 
76  Ibid: 14 
77  Intervju, Personal på Åre Turistbyrå, 20061214, Bilaga 1 
78  www.scb.se 
79  www.idrefjall.se 
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Idre har 42 nerfarter med 34 liftar och den totala pistlängden är 29 km. 
Dit kan flyga eller åka tåg till Mora, och där tar man sig vidare med buss upp till 
Idre Fjäll om man väljer att inte ta bilen. Det finns även färdiga busspaket från 
Stockholm, Göteborg och Köpenhamn att ta del av. 
I kommunen ligger Fulufjällets Nationalpark med helt orörd vildmark och 
Sveriges högsta vattenfall, Njupeskär.80

 
 
3.3.1 Historik 
Man startade redan 1965 genom ett samarbete, frilufsfrämjandet och dåvarande 
Idre kommun, bildade en stiftelse som skulle hjälpa till att skapa arbeten, liv i 
bygden och öka tillfällena till ett aktivt friluftsliv. 1968 så invigdes, som de då 
hette Idre Fjäll Gränjesvålens Friluftsanläggningar, utav landshövding Gösta 
Elfving och på plats fanns då två liftar, två kaffestugor och 20 stugor för 
uthyrning.81

 
1971 så byggde man det första Wärdshuset, och där fanns det en utomhus pool 
med barnpool och en minigolfbana. I mitten av 70-talet hade utförsåkarna 
upptäckt Idre och antalet liftar dubblerades och även stugorna ökade, nu fanns 
de över 100 stycken på plats. Man hade även byggt en livsmedelshall och byggt 
ut Wärdshuset med ännu en pool, denna gång inomhus. 
Också fjällvärldens första snökanonanläggning byggdes och detta gav Idre Fjäll 
ett enormt lyft.82

 
I början på 80-talet byggdes Europas första fyrstolslift och senare byggdes även 
världens första tunnellift. Man fortsatte byggandet med vattenrutschbanor vid 
utomhusbadet och skapade 1985 en genuin fäbod där barnen kan gå runt och 
klappa djuren och man får en inblick i den gångna kulturen. Där bredvid 
uppfördes något senare ett litet kapell av trä. 
Året efter byggdes ett helt nytt konferenscenter, en sporthall och man 
kompletterade inomhusbadet med en äventyrsdel. Även boendebyggandet ökade 
i rask takt.    
Under 90-talet bara fortsatte expanderingen, och nya attraktioner tillkom varje 
år, ett exempel som var populärt för sommarturisten var BMX bana, skateboard- 
ramp och ett äventyrsområde.83  
 
 
1995 hölls alpina SM i Idre och man byggde en toppmodernverkstad för 6 mkr. 
Idres nybyggda golfbana når 8.600 greenfee på sin korta säsong. Man fick även 
en ny maskot, Aske. 
2002 tillkommer 500 nya bäddar i Björn Dählibyn, och 2003 invigs Pernilla 
Wiberg Hotel med 42 rum.84

 
 
 
                                                 
80  www.idrefjall.se 
81  Hansson- Hägglund, 2005: 15 
82  Ibid 
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Sommaren 2003 så firar Idre Fjäll 35 år och detta firades med en 
beachvollybana, Streetbasketbana och en äventyrsgolfbana i mini format. 
Under hösten inriktar man sig på avkoppling och nöjen med pianobarer, 
dansband, tema afton med olika bufféer och disco. 
Under mitten av 2000-talet så har de byggts fler liftar, man har förbättrat It 
verksamheten och även gjort en förbättring av sitt snökanonssystem.85  
 
 
3.3.2 Sommarturism i Idre 
Nästan 25% av de totala antalet gästnätter i Idre är under sommaren, och det är 
en hög siffra om man jämför med andra skidorter, men tyvärr så har man haft 
en nedgång under sommaren de senaste åren. 
Man började redan 1971 att satsa på sommargäster och detta har gjort att det 
under sommaren finns ett stort antal aktiviteter, det är till och med så att man 
har fler aktiviteter att erbjuda sommartid än vintertid då utförsåkningen är så 
dominerande.86  
 
Även fast Idres största målgrupp är barnfamiljer så är man också inriktade på 
idrott och sport. Idre ger goda förutsättningar för träningsmöjligheter för olika 
idrottare inom olika sporter och anordnar träningsläger för handbolls och fotbolls 
spelare. Multisporttävlingen Idrechocken äger rum där varje år och man har ett 
riksläger för orienterande ungdomar med nationella tävlingar.  
250 fasta orienteringskontroller finns utplacerade, 30 mil cykelleder för 
mountainbike och sporthall finns i området. För familjerna erbjuder man 
sommartid bl.a. fäboden med de levande djuren, Askeloppet och höjhöjdsbanan. 
Man kan även passa på att fiska, åka på bäversafari, överlevnadsvandra och 
paddla kanot.87

 
Tillsammans med Fjätervålens skidanläggning arbetar man med ett projekt som 
heter Idre tre toppar. Med tre toppar syftar man att bygga samman Idre Fjälls 
och Fjätervålens liftsystem och skapa nya skidområden på fjället Städjans ost 
och väst sluttning. Resultatet av detta projekt kommer främst att vara en resurs 
för turismen vintertid, men även ge en bred satsning på barmarksturism.88  
 
Under intervjun med personalansvarige i Idre så berättade han att ju fler 
vinteranläggningar som satsade på sommarturism ju bättre. Man har idag alltför 
stor konkurrens mot andra sommar aktiviteter såsom sommarstugan, sol och 
bad och ”parkturismen” som exempel Lisaberg och Gröna Lund och att med fler 
satsningar sommartid i fjällen skulle man kunna utveckla ett begrepp, ett 
varumärke som inkluderade sommarfjällen. Man ville också skapa en tydligare 
marknadsföring.89  
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Idag är de många som associerar en sommar i fjällen med regn, mygg och 
skavsår. Men man vill förmedla en känsla av någonting annat, en enkelhet som 
bara finns i vildmarken. 
Man vände sig till sina besökare som man hade under året med marknadsföring 
om sommaren och man uppskattade att ca 38 % av vinterturisterna kom tillbaka 
för ett besök på sommaren. 
Man riktade sig främst till familjer men även till idrottsgrupper och 
företagsgrupper.   
Man hade vd anläggningarna i Idre ingen anställd personal som arbetade enbart 
med sommarutvecklingen men de hjälptes alla åt att hålla utvecklingen igång. 
Nu håller de på att skapa ett aktivitetscamp där div. aktiviteter ska kunna 
inkluderas i boendepriset.90  
  
 
3.4 Vail: 
 
Vail ligger i USA, ca 17 mil från Denver i delstaten Colorado. Det tar ca 2,5 
timmar att ta sig till Vail från Denvers flygplats, men bara 30 min från Vail ligger 
Eagle flygplats som har dagligt direktflyg från flera städer i USA. Man skiljer på 
Vail och Vail Valley. Vail ligger på 2 475 m höjd och själva toppen är 3 527m. 
Vail Valley är en fem mil lång dalgång som har haft en befolknings ökning på 450 
% den 1970. Mellan 1970 och 2000 ökade befolkningen men 37 200 personer 
och i dag bor där omkring 41 659 personer. Vail har omkring 4530 invånare och 
även 3000 som bor där på del tid. Hela Eagle County som 9 800 deltids 
invånare.91

 
 
3.4.1 Historik 
Indianerna använde Vail som sommar- jaktmarker fram till 1860 talet. Man fick 
järnväg till staden Minturn 1888 och 1962 öppnade Vail skidort. Året- runt turism 
har funnits sedan 1980- talet.92

 
3.4.2 Vail idag 
Man har 64 hotell med 3 899 bäddar, 3 071 stycken uthyrningslägenheter med 
13 092 bäddar så sammanlagt har man 16 990 bäddar året om att erbjuda sina 
gäster.  
På plats finns också 73 restauranger, 16 barer och 136 affärer som alla har öppet 
året om. 
Det totala antalet skidåkare 2003-2004 var 1, 555,513. Det sägs att de går en 
icke skidåkare på varje skidåkare så eventuellt har Vail närmare 3 miljoner 
besökare varje vinter. 
Man har 34 liftar som förflyttar 53 381 personer per timme. Skidområdet är mätt 
till 3000 kvadratkilometer.93
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Under slutet av 90-talen så började hotell- aktörerna till gå till aktion. Man ville 
komma på ett sätt att utnyttja de sängplatser som fanns året runt. 
Genom införandet av en 1,4 % local marketing tax så fick man in 1,7 miljoner 
dollar som oavkortat gick att marknadsföra Vail summer och mellansäsongerna. 
Man använde sig av direkt marknadsföring till de gäster som varit i Vail vintertid, 
och detta sköter hotellen om själva. Man har även marknadsfört sig på billbords i 
Denver och Dallas.94

 
Man startade att lansera Vail som en lyxig Rocky Mountain semester där man 
kunde bo i Vail och åka ut på dagsutflykter till områdena runt omkring. Som 
exempel besöka Buffalo Bills grav, åka jeep eller hummer på gamla grusvägar, 
rida eller besöka olika rancher.95  
 
 
3.4.3 Sommarturism i Vail 
Nu mer under sommaren så har man ca 500 000 natt gäster under sommaren 
och mellan 350 000 – 500 000 gäster som kommer över dagen. 
De man erbjuder sina gäster sommartid är bl.a. vandring, ridning, klättring, 
mountainbike, kajaking, forsränning, shopping, tennis, flugfiske och simning. 
Man har även 14 golf banor öppna. 
50 % av alla gäster kommer från Colorado.96

 
Man har mängder av evenemang att erbjuda på sommaren, några av dessa är: 
 
Sedan ett 10-tal år tillbaka anordnar Vail Valley Foundation Vail International 
Dance festival. Där kommer balettkompanier från hela världen och dansar under 
10 dagar i augusti. Det började med att ryska dansare kom för att träna och nu 
är dansare från Ryssland, Spanien, Frankrike och Österrike med.97

 
Gerald Ford Amphi Theatre, Villar Pavillion byggdes av Vail Valley Foundation och 
Town of Vail som en utomhusarena för olika evenemang. Exempelvis skulle 
organisationen Bravo ha någonstans att hålla sina stora konserter. Bravo är den 
organisation som ordnar så att Dallas, New York och Rochesters symfoni- 
orkestrar kommer till Vail och håller konserter under sommar- månaderna. I 
denna Amfiteater har man också sålt ut vissa av stolarna till ”permanenta 
gäster”.  
Betty Ford Alphin Gardens, en botanisk trädgård som kom till för att göra Vail 
mer lockande på sommaren. Denna trädgård har som uppgift att underhålla, 
utveckla och bevara alpina växter från hela världen.98
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Hot summer nights, åtta gratis konserter varje tisdag i juni till augusti. 
Art and Wine festivals varje lördag hela sommaren. 
Farmers Market varje söndag långt in i september. 
4th of July drar ungefär lika många besökare som en riktigt stor dag på vintern. 
Jazz Festival under Labor day. 
Oktoberfest har man i slutet av september som drar folk för att se på 
höstfärgerna. 
Rodeo nio torsdagar från juni till augusti, plus en hel vecka i augusti.99

 
 
3.4.4 Vails framtid  
Inför framtiden så planerar man väl. År 2004 satsar Vail 1 miljard dollar på 
ombyggnader varvat med nybyggnationer.  
Man har lagt om alla gator så de är uppvärmda så att folk ska kunna gå utan att 
halka. 
Ett konferenscenter för 46 miljoner som delvis ska betalas av en hotellskatt från 
2003 på ytterligare 1,5 % på allt boende.100

 
Vail fokuserar också på att: 
Locka större grupper till Vail. 
Att få större del av marknaden i Denver. 
Att locka Dallas och Mexico City med direktflyg och svala sommar dagar. 
Att locka New York med Rockey Mountains och The Wild West.101

 
Skillnader som finns mellan Vail och Sälen: 
Vail har ca 300 soldagar med en temperatur på 25C på dagen och 7C på natten. 
Vail har ett mycket större infångningsområde. 
Vail har bättre inflygningsmöjligheter. 
Vail består av större orter och med en större befolkning. 
Vail har 500 000 övernattningar med en medelinkomst på 75 000 dollar.102  
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4. Analys 
 
Malungs kommun och Sälen som by har jobbat hårt för att kunna skapa en 
destination som ska kunna liknas en åretrunt- destination. De vill kunna använda 
och utveckla de ”gröna månaderna” både för att locka turister att använda de 
faciliteter som redan finns på platsen men även få personer att bosätta sig i 
området året runt genom att kunna erbjuda arbete inom turismnäringen vinter 
såsom sommar. Sälen befinner sig fortfarande i en utvecklings- fas gällande 
sommarturismen men man planerar nya satsningar för framtiden.  
Sälen har sin styrka inom destinationsutvecklingen att de redan är en stark, 
välkänd symbol för turism och glädje. Sälen är förknippat med utförsåkning, 
semester och glada dagar på fjället. Men så är också Sälen förknippat med 
vintern, och tanken på vad man kan göra där sommartid har kanske inte slagit 
många. Jag anser att man vintertid kan säga att Sälen vintertid har en positive 
image, det är en plats som nästan helt ger positiva associationer medan man 
sommartid kanske mer ligger vid en weak image dvs., en plats som inte ger 
någon direkt association då den inte är så välkänd och saknar symbol. Det är 
detta man arbetar med i Sälen, dvs. att få dessa två att komma i linje med 
varandra.  
 
I Sälen finns redan förutsättning och faciliteter för att bli en stor 
sommardestination. Det finns anläggningar med boende, restauranger och 
butiker och ingenting nytt behöver egentligen byggas upp utan bara fyllas. Man 
har naturen utanför dörren och fördelen med liftsystem som tar en direkt upp på 
fjället. Det enda som saknas är besökarna. 
Om man tittar på Butlers produkt livscykelkurva så har utvecklingen av 
sommarturismen inte börjat från början som kanske en ”vanlig” etablering av en 
”ny” plats måste göra utan genom att Sälen redan från början är en etablerad 
turistort så sommar mässigt kan man säga att Sälen trädde in i 
utvecklingsstadiet och fortfarande befinner sig där eftersom platsen redan är 
upptäckt, företag och bekvämligheter finns redan på platsen.  
 
Sälen vintertid klassas som en primär attraktion, vilket betyder att Sälen är 
själva huvudmålet för resan och att det är där man spenderar det mesta av sin 
tid. Sälen på sommaren kan man se som en primär attraktion men lika gärna 
som en sekundär attraktion eftersom det är en plats som många besöker över en 
dag eller två när man är på rundresa i länet och besöker något av de 
dagsevenemang som äger rum under sommaren såsom Diggiloo eller 
Sälendagen. För att fånga besökare en längre tid så måste kanske fler 
evenemang som pågår en längre tid skapas.  
 
Sälens geografiska placering är både positiv och negativ. Det negativa kan vara 
att de ligger ganska nära andra stora anläggningar med liknande utbud såsom 
Idre och Trysil under vintertid. Läget kan vara positivt att de ligger så pass långt 
söderut och nära till storstäderna att de lockar att bara kunna köra fyra-fem 
timmar och sedan vara i fjällen sommartid och har nära till rekreations 
möjligheter. Frågan om saknaden av järnväg till Sälen och om det ger Åre en 
fördel kommer att fortsätta att diskuteras.  
 
De tre olika destinationerna som jag har tittat på: Sälen, Åre och Idre har alla 
liknade aktiviteter att erbjuda på sommaren och de riktar sig alla till naturen.  
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Både Sälen och Åre har en bike- park och alla tre erbjuder vandringar, 
kanotpaddling, fiske mm. De satsar alla tre på sport- och idrottsgrupper och på 
barnfamiljer. Både Åre och Idre har, precis som Sälen, från början varit en ort 
som besökts för att komma ut i naturen. När de först började komma besökare 
så var de sommartid för att njuta av den friska fjäll luften eller för praktiska skäl 
som fäbodar. Men de tre har efterhand kommit att bli utpräglade 
vinterdestinationer.  
 
Idre är den av dessa anläggningar som jag anser har den främsta 
sommarturismen, men de kan nog även förklaras genom att Idre är den minsta 
av dessa skidorter och de har även haft besökare sommartid sedan början av 
1970- talet. Detta gör att de har mängder av sommaraktiviteter som har pågått 
en längre tid och de är väl etablerade i området. Idre satsar sommartid på 
mycket sport evenemang för ungdomar såsom läger med kända sportprofiler 
osv. vilket ger ungdomarna tidigt en association med Idre som en rolig plats att 
vistas på. 
Åre erbjuder en aktiv sommarsemester med skärm- drakflygning och segling. 
2000 byggde man Holiday club och de var då som man på allvar började satsa 
på sommarturismen igen och de förklarar att man tar ett år i taget när de gäller 
planering och utveckling. Åre är precis som Sälen ett varumärke med främsta 
association med snö, upplevelse och glädje. 
  
 Jag har tagit upp Vail i min uppsats för att visa på att man kan lyckas att gå från 
säsongsturism till åretrunt- turism. Nu har Vail och Sälen helt olika 
förutsättningar, främst geografiskt och invånarmässigt men de hade samma 
engagemang som Sälen har idag. Där var det hotellaktörerna som gick till aktion 
för att få något att hända och genom en local marketing tax fick man in pengar 
att marknadsföra sin sommarturism med. Det var just marknadsföringen och 
uppvisandet av sitt varumärke för en större publik som fick Vail att expandera. I 
Vail anordnar man många olika evenemang för olika målgrupper sommartid 
såsom dans uppvisningar, teater och musikevenemang, och hemligheten med 
dessa evenemang är nog att rikta sin marknadsföring mot ”rätt” målgrupp.  
 
Vail planerar också inför framtiden med att locka ännu fler besökare genom att 
få ett större infångningsområde och man lägger ner stora summor för att 
förbättra och utöka. Vail kan fungera som en utmärkt inspiration för Sälen, men 
även för andra destinationer som vill utvecklas.   
 
Sälen är ett lugnt ställe, som är lagom stort och där man känner samhörighet 
med dem som bor och verkar på platsen. Så tror jag att den mentala bilden av 
Sälen är och att det är den som de ska fortsätta jobba på.  
 
Sälen är allt de som inte finns i storstadsregionerna, men samtidigt finns även 
det för att kunna tillgodose dem som inte vill lämna hemma bara för att de är 
borta, men även för de som njuter av att se någonting mer.  
Saker tar man i sin egen takt och få ut de man vill av sitt besök och man kan se 
ett bruksvärde i platsen. I Sälen finns en fäbod som står öppen att besökas där 
man gärna vill visa upp sitt arv och de traditioner som finns. Också 
midsommarfirandet lockar en stor publik, men man kanske skulle kunna göra 
detta till ett ännu större evenemang med en del kringaktiviteter.  
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Problem som kan uppstå mellan vinter och sommarturism är att man börjar 
jämföra dessa två med varandra och när man gör de kan de bli problem. Man 
måste tänkta på att vinter och sommar i Sälen har helt olika förutsättningar och 
att det skulle bli väldigt svårt att komma upp i samma siffror sommar som 
vinter.  
 
Sälen är ett väl etablerat varumärke för den som är intresserad av längd- men 
framför allt utförsåkning medan man sommartid inte har något ”känt” varumärke 
att luta sig tillbaka mot.  Man kan inte bara anta att namnet Sälen ska locka en 
lika stor besöksgrupp på sommaren som på vintern bara genom att använda sig 
namnet Sälen som varumärke. Och då framför allt inte till de besökare som 
redan gästar Sälen på vintern. För dem är namnet associerat med snö och alla 
de faciliteter som finns där vintertid och för dem kan de bli svårt att få en rättvis 
bild av ”SommarSälen”.  
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5. Slutsats 
 
Jag har som syfte för den här uppsatsen haft utgångspunkten att titta på Sälen 
och vad de har för förutsättningar för att skapa en eftertraktad sommarturism för 
att kunna utnyttja de anläggningar som redan finns på plats året runt. Men också 
titta på de anläggningar som konkurrerar med Sälen vintertid och vad de gör 
sommartid.  
Frågeställningen har varit:  
 

• Vilka möjligheter finns för att utveckla sommarturismen i Sälen? 
• Hur kan Sälen etablera sig som en året- runt destination?  
• Hur har andra orter arbetat för att gå från säsongsort till året- runt ort?   

 
 

 Som svar på den frågeställningen vill jag säga att jag anser att Sälen har alla 
förutsättningar som behövs för att kunna locka fler besökare till platsen och få 
igång en ökad sommarturism. Man har engagemanget framför allt, att vilja göra 
det och man har satsat både tid och pengar på att skapa de främsta 
förutsättningarna. Bildandet av ”Gröna Sälen” visar mycket på att bygden vill att 
något ska hända och utvecklas. Där har man samlat de aktörer som vill satsa, 
från de lokala företagarna och kommunen till Skistar och de arbetar gemensamt 
mot samma mål. Man har arbetat bra med att ta fram en handlingsplan för vad 
som ska komma att hända framöver. 
Sälen satsar först och främst på de resurser som redan finns på platsen såsom 
natur genom vandringar och fiske. Men de tar även de resurser som finns i 
naturen och anläggningarna och hittar nya forum för dessa som exempelvis 
arrangerandet av O-ringen 2008 där målet är att få så många av dem som 
besöker tävlingarna att bo i alla de stugor och hotell som står tomma under 
sommaren, istället för i husvagn eller tält som är brukligt under dessa tävlingar. 
 
Om man ser lite längre fram och de planer att skapa en fungerande åretrunt- 
turism så tror jag även där att Sälen är på god väg men att det kan komma att 
ta ett tag innan ruljansen kommer igång med att få fler besökare och kunna 
öppna upp mer boendemöjligheter och restauranger. Men finns de inga 
restauranger och boende kommer inte heller gästerna, så där är det alltid en 
viktig balans.  
 
På anläggningarna i Åre och Idre arbetar man också med utvecklingen av 
sommarturismen, men de har inte samma sammansättning i arbetet som Sälen 
har med sin projektgrupp ”Gröna Sälen” utan de arbetar mer utifrån den 
styrgrupp som har hand om vintern, har hand om sommaren också.  
 
Jag tycker att jag har uppnått mitt syfte med uppsatsen. Jag har fått svar på min 
frågeställning och svaret blev som jag hade väntat mig. Det svar som jag 
kommit fram till är de svar som jag förväntade mig från starten av denna 
uppsats. Jag har hela tiden haft förväntningar om att Sälen hade de 
förutsättningar för att kunna utveckla sin sommarturism, men att engagemanget 
var så stort visste jag inte. Men det gör mig bara mer nyfiken på hur de kommer 
att gå och de skulle vara roligt och intressant att göra en uppföljning på denna 
studie om ett par år.  
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6. Egna reflektioner 
 
Jag skulle vilja se att man satsade på något mer unikt som lockar besökare och 
även skapa evenemang med riktning mot en specifik målgrupp. Sälen ligger 
ganska långt söderut så man har alla möjligheter att locka de som bor i mellan- 
och södra Sverige med budskapet om Sveriges sydligaste fjäll där man kan 
andas frisk luft. 
 
En grupp man skulle försöka fånga är dem som inte själva är intresserade av 
skidåkning men som har vänner och bekanta som besöker Sälen under vintern 
och som har gett dem bilden av en trevlig plats. De har en positiv association 
med platsen. En plats som sommartid har mycket annat att erbjuda 
naturmässigt men utan att behöva ta ett par skidor på fötterna. 
 
Jag håller med vad representanten för Idre sa, att ”ju fler vinteranläggningar 
som satsar på sommarturismen desto bättre, så att man kan skapa ett begrepp 
som känns igen: Sommar turism i fjällen”. För även om de konkurrerar om 
besökarna så måste de ändå samarbeta med konceptet för att göra det känt. 
Men jag anser att det ändå kan bli ett problem på grund av deras liknande 
utbud.  
 
Någon måste kanske våga satsa på någonting som man inte kombinerar med 
fjällen så som konst och kultur och kombinera detta med budskapet om att 
andas ut på fjället och rekreation tillsammans med god mat och gott vin. 
 
Som jag nämnde tidigare så tror jag att det skulle vara bra att göra någon 
satsning åt något nytt håll. Vad de skulle kunna vara krävs självklart 
undersökningar och planering för att kunna genomföras, men det känns som att 
det sprudlar av idéer i Sälen. 
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Bilaga 1,Intervju frågor till Sälen, Idre, Vail och Åre 

 
1. Vad har ni för sommarturism? 

 
2. Vad är era huvudsatsningar? 

 
3. Har ni långt framdragna utvecklingsplaner för Sommarturismen? 

 
4. Har ni personer som arbetar enbart med sommarutvecklingen? 

 
5. Vilken är er huvudmålgrupp? 

 
      6.   Hur marknadsför ni er? Är de mot gäster som besöker er vintertid eller nya grupper?   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bilaga 2, Intervju frågor till Skistar. 
 

1. Vad har ni för anläggningar öppna under sommaren? 
 

2. Hur involverade är Skistar i utvecklingen av sommarturismen? 
 

3. Vilka projekt har Skistar bidragit med till sommarutvecklingen? 
 

4. Personal för sommarutveckling? 
 
      5.   Samarbete med O-ringen 2008? 
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