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Förord 
Säsongsvariationer är en grundläggande utmaning för turistnäringen. Denna rapport fokuserar 
på utveckling av barmarksturism på destinationer som domineras av vintersportturism. Ämnet 
är aktuellt just nu eftersom så många stora investeringar görs runtom i de svenska 
vintersportorterna. Framförallt i Åre investeras stora pengar inför det stundande alpina VM 
2007. En viktig fråga att besvara i det sammanhanget är hur man kan förlänga säsongerna för 
att få bättre avkastning på satsat kapital. 
  
Rapporten kommer i två delar. Denna rapport (Del 1) är skriven på ett populärvetenskapligt 
sätt för turistnäringen. Del 2 är bearbetad och utformad mer utifrån ett akademiskt perspektiv. 
ETOUR ser detta projekt som ett pilotprojekt till en mer omfattande innovations- och 
klusterforskning till stöd för utvecklingen av turistnäringen i de svenska fjällen. 
 
Initiativet till rapporten kom från Holiday Club, Åreföretagarna och Åre kommun. De har 
finansierat rapporten tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län, Turistdelegationen, 
Inlandsdelegationen och ETOUR. 
 
Från början hade projektet det sloganartade namnet ”Åre – året runt”. Eftersom de 
observationer som gjordes under arbetets gång har ett mer generellt användningsområde än så 
har projektet döpts om till ”Vintersportorten - året runt”. Vi hoppas att våra Årevänner har 
överseende med det. 
 
ETOUR vill tacka Åres aktörer, representanter från näringen och kommunerna i Whistler, 
Stowe, Scuol och Ischgl samt representanter från ”Opplev Oppdal” i Norge. Dessutom tackas 
universiteten i Calgary, Vancouver, St Gallen, Innsbruck och Bolzano för deras akademiska 
stöd. Till sist vill vi också tacka Mitthögskolan och de uppsatsstudenter därifrån bidragit till 
projektet (Gabriella Fredriksson, Karin Henriksson, Maria Westin, Helena W Göransson och 
Ingela Fast) 
 
De medarbetare på ETOUR som varit involverade är Göran Svensk, Sara Nordin, Maria 
Lexhagen, Christina Frimodig, Örjan Carlbring, Per Lindahl och Andreas Holmström alla 
ledda av projektledaren Arvid Flagestad. 
 
ETOUR 12 maj 2004 
 
Bo Svensson 
Institutschef 
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Inledning och sammanfattning 
Nästan alla vintersportorter runtom i världen är upptagna av frågan om hur man skall förlänga 
säsongerna och kanske i synnerhet hur man skall få barmarkssäsongen till att bidra till att ge 
avkastning på de stora investeringar som görs för vinterturismen. 
 
Säsongsvariationer är en grundproblematik i turistnäringen. En kort säsong gör det svårt för 
företagarna att få lönsamhet i verksamheten, personalen blir svår att behålla från år till år och 
den sociala strukturen på orten blir instabil. Hur säsongsproblematiken skall minskas har 
länge varit föremål för forskning och utredningar. Tyvärr finns ändå inga enkla lösningar att 
finna i litteraturen. Först under senare år har forskningen i någon mån börjat se på 
säsongsproblematiken även på vintersportorter. De intervjuer som inom ramen för detta 
projekt har utförts i Canada, USA, Schweiz, Österrike, Italien och Norge vittnar om hur 
komplex säsongsproblematiken är på vintersportorten. Ett fåtal orter har lyckats bra med 
säsongsförlängning och åretruntturism, men de allra flesta har svårt att lösa problemet. Vissa 
orter ser sig helt och hållet som vinterdestinationer och stänger helt enkelt på sommaren. 
 
ETOUR ser studien ”Vintersportorter – året runt” som en förstudie inför en mer omfattande 
insats inom innovationsforskning. En insats som syftar till att underlätta utvecklingen av 
barmarksturismen på vintersportorterna i de svenska fjällen. 
 
ETOUR avrapporterar detta projekt i två rapporter. Denna rapport, Del 1, är utformad på ett 
sätt som riktar sig mer till turistnäringen och vintersportorterna. Del 2 kommer att ha en mer 
akademisk prägel. 
 
Här dras inga generella slutsatser kring hur svenska vintersportorter bör förhålla sig till de 
framgångsfaktorer, för att utveckla barkmarksturism, som kommer fram i fallstudierna. 
Framgångsfaktorerna är i stället tänkta att ligga som underlag för diskussioner kring vilken 
strategi som bör tillämpas på olika destinationer. Alla vintersportorterna har olika 
förutsättningar för att utveckla barmarksturism och därför måste framgångsfaktorerna sättas i 
relation till varje enskild destinations specifika möjligheter. 
 
ETOUR hoppas kunna fortsätta dessa studier av framgångsfaktorer för utveckling av 
barmarksturism. Detta skulle innebära grundligare studier av framgångsfaktorerna och hur 
dessa bör implementeras för att uppnå tillväxt på vintersportorterna. 
 

Innehållet i Del 1. 
Den här rapporten, Del 1 i ”Vintersportorter året runt”, som riktar sig till näringsföreträdare är 
fullständig när det gäller redovisning av det material som samlats in under fallstudierna.  
 
Rapporten fokuserar på att redovisa och sammanfatta de intervjuer och observationer som 
gjorts på destinationerna Whistler, Stowe, Scuol, Ischgl och Oppdal. I synnerhet fokuseras på 
fallstudierna i Whistler och Scuol. Varje fallstudie belyser barmarkstemat utifrån sina egna 
specifika förutsättningar. I sammanfattningen av fallstudierna samlas erfarenheterna från de 
mest centrala frågeområdena.  
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Dessa områden är: 
 

• Visionen för barmarksturism 
• Destinationens organisation för att utveckla barmarksturism 
• Speciella investeringar och finansiering för barmarksutveckling 
• Marknader 
• Aktiviteter  
• Varumärkeseffekter 
• Kommunikationer och tillgänglighet 
• Dynamiken för barmarksutveckling 

 
När informationen om dessa frågeområden från de olika fallstudierna kopplas samman 
framkommer att: 
 

• många intressanta observationer görs på de olika destinationerna. 
• det är svårt att generalisera. 
• framgången är destinationsspecifik i stor utsträckning.  

 
I ett eget avsnitt presenteras även en analys av säsongsvariationen på några av de största 
svenska vintersportorterna. I denna analys bekräftas att barmarkssäsongen är mycket svag på 
de flesta orterna. 
 

Innehållet i Del 2 
I den kommande bearbetningen av det material som samlats in i fallstudierna kommer 
ETOUR att ha en mer akademisk ansats. Del 2 kommer därför ha en genomgång av den 
litteratur som finns om temat, utveckla en teoretisk plattform för att kunna studera 
destinationen ur ett innovationsperspektiv. Där kommer även en mer ingående diskussion om 
vintersportorten som ett kluster att ingå. Även i den delen kommer de viktigaste 
observationerna från fallstudierna att finnas. Del 2 kommer dessutom att innehålla förslag till 
lämpliga uppgifter att fokusera på i kommande forskning om barmarksturism på 
fjälldestinationer. 
 

Genomförande av studien 

Vad vill näringen veta om barmarkstemat? 
Närningen vill ha benchmarkkunskap om flera teman som är kopplade till utvecklingen av 
barmarkssäsongen. För att ta reda på vilka frågor näringen är mest intresserade av 
genomfördes en liten explorativ studie. Resultatet av denna låg till grund för skapandet av en 
intervjuguide som, så långt den var relevant, användes i alla intervjuer. 

Val av fallstudieorter – destinationer som i någon mån lyckats med barmarkssäsongen. 
Syftet med studien är att ta reda på vad vi kan lära från vintersportorter som har lyckats med 
att utveckla bra barmarksturism. 
 
Fyra destinationer och ett framgångsrikt aktivitetsföretag på en femte destination valdes ut för 
att samla in kunskap om detta.  
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Dessa blev de undersökta destinationerna: 
 
Primära fallstudier 

• Whistler, Kanada  
• Scuol, Schweiz 

Sekundära fallstudier 
• Stowe, USA  
• Ischgl, Österrike 
• Oppdal, Norge 

 
Whistler och Scuol valdes eftersom de båda under de senaste 20 åren arbetat medvetet med att 
utveckla barmarkssäsongen - och gjort det framgångsrikt. Stowe har redan en strategi som 
fokuserar på fyra årstider och Ischgl är just i början av en satsning på barmarksturism, men 
har en stark strategisk ansats. Även Oppdal har en stark barmarkssäsong och 
aktivitetsföretaget som studerats har haft stor framgång under den. I valet av fallstudier har 
ETOUR konsulterat Sam Fraser University i Vancouver (Kanada), University of Calgary 
(Kanada), Universität St Gallen (Schweiz), Universität Innsbruck (Österrike), EURAC 
Instituto Bolzano (Italien) och Vermont Ski Areas Association (USA). 
 

Framgångsfaktorer - en sammanfattning 
I tabellen nedan ges i kortfattad form en översikt av de faktorer som verkar vara viktiga för att 
nå framgång i utvecklandet av barmarksturism på vintersportorter. 
 

Framgångsfaktorer i utvecklandet av barmarksturism på vintersportorter. 
 Sammanfattning från fallstudierna 

 
Frågeområde 

 
Framgångsfaktorer 

Vision • En åretruntvision/vision om fyra säsonger (Whistler, Scuol, Stowe) 
• “365 dagar om året – 7 dagar i veckan - 24 timmar om dygnet” 

(Intrawest/Whistler) 
• Visionen skall vara förankrad bland destinationens företagare och 

bofasta. (Whistler, Scuol) 
Organisation • Destinationens ledande organisation bör vara inriktad på 

åretruntverksamhet. Utveckling för barmarks- och vintersäsongen måste 
gå hand i hand. (Whistler, Scuol, Stowe, Ischgl) 

• Organisationsstrukturen bör tillåta hård styrning. (obligatoriskt 
medlemskap för alla företag på orten, stark ekonomi tack vara intäkter 
från “turistskatt”, etc) (Whistler, Scuol, Ischgl) 

• Partnerskap mellan kommunen och dominerande aktörer (Whistler, 
Scuol, Ischgl) 

Ägarskapsstruktur • Liftbolag äger även sommarverksamheter vilket motiverar drift av 
liftarna, som är en viktig del av infrastrukturen och attraktionskraften, 
även sommartid trots dålig lönsamhet.  

• Partnerskap mellan kommunen och operatörer av viktiga anläggningar. 
Investeringar • Offentliga investeringar och driftsansvar för några infrastrukturellt 

viktiga anläggningar som konferensanläggning, SPA, cykelleder, 
golfbanor o dyl. 

• Yield management – Fokus på intäkter. 
Marknad • Fokus på regional marknad snarare än på långväga gäster som på vintern. 

(Whistler, Stowe) 
• Bilburna gäster (Whistler, Stowe, Scuol, Ischgl) 
• Evenemangsmarknaden (Stowe, Ischgl) 

Aktiviteter • Dela upp aktiviteter i strategiska affärsområden. (Scuol, Whistler) 
• Kritisk massa av kunder på destinationen för att attrahera 

aktivitetsentreprenörer. (Whistler, Oppdal) 
• Ett brett utbud av aktiviteter. 
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• Entreprenörer som produktifierar natur- och kulturresurser (Scuol, 
Whistler, Stowe) 

• Entreprenörer som arrangerar stora evenemang. (Stowe, Whistler) 
Varumärke • Starkt vintervarumärke bidrar effektivt till igenkännande (Whistler) 

• Destinationsvarumärke som bygger på fyra tydliga säsonger eller året 
runt. (Stowe, Scuol) 

• Barmarksvarumärket anses inte ha någon negative effekt på det starkare 
vintervarumärket. (Whistler, Scuol, Ischgl) 

Destinationens 
“företagskultur” 

• En samarbetskultur som främjar destinationens framgång på lång sikt. 
(Stowe, Scuol, Ischgl, Whistler) 

• Starka inslag av familjeföretag (Stowe, Scuol, Ischgl) 
Naturresurser • Som spektakulära skönhetsinslag eller som infrastruktur för aktiviteter. 

(Lövens höstfärger i Stowe eller Nationalparken i Scuol) 
Kulturarv • Förmågan att omvandla kulturarvet till efterfrågade aktiviteter utan att 

förstöra det genuina. (Byn, språket, gastronomin etc) (Scuol, Stowe) 
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Säsongsvariationer i de svenska Fjällen 
 
Idén till att genomföra det arbete som lett fram till denna rapport kom från några aktörer i 
Åre. Anledningen var att barmarkssäsongen där behöver få fart för att de mål och visioner 
man satt upp för byns framtida utveckling skall kunna uppnås. Just nu utgör 
barmarkssäsongen endast en liten del av hela årets gästnätter och omsättning. Detta är på inget 
sätt unikt för Åre utan snarare en problematik som är aktuell i så gott som varje skidort i 
världen. Att det är en problematik som gäller i hela den svenska fjällkedjan syns tydligt i den 
statistik över övernattningar som finns tillgänglig.  
 
En mer kvalitativ undersökning av hur barmarkssatsningen ser ut på våra svenska 
fjälldestinationer har gjorts inom ramen för projektet i samarbete med några C-
uppsatsstudenter från Mitthögskolan. En sammanfattning av resultatet av deras intervjuer 
redovisas i bilagan ”Barmarkssatsningen på fyra svenska vintersportorter” 

Utvecklingen av övernattningar sommar- respektive vintertid 
Ett mått på hur väl en skidort lyckats med att få en åretruntverksamhet till stånd kan vara att 
se hur stor andel av övernattningarna på orten som görs under sommaren. Som sommarperiod 
har i diagrammen nedan juni – augusti (3 månader) räknats, medan vintern sträcker sig från 
november till april (6 månader). 

Sommarövernattningarnas (jun - aug) andel  av hela årets 
övernattningar 
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Andelen övernattningar som görs på sommaren skiljer sig markant åt mellan våra skidorter. I 
Sälen har t ex gästerna de senaste åren gjort strax under 10 % av sina övernattningar 
sommartid. Idre/Särna däremot har omkring 25 % av sina övernattningar på sommaren.  
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Trenden för andelen sommarövernattningar de senaste tolv åren har varit allt annat än positiv. 
Alla orter som analyseras visar upp en mer eller mindre tydlig negativ trend. Det största raset 
gäller början av perioden. De senaste nio åren har de flesta haft en mycket stabil utveckling. 
Endast Åre/Duved och Tärnaby/Hemavan har fortsatt tappat andelar sommarövernattningar. 
Under 2003 var Åre/Duveds sommarandel av övernattningarna ända nere på ca 8 %. 
 
Andelen sommarövernattningar är en intressant indikator på hur viktig sommarsäsongen är på 
de olika orterna. Men det som egentligen är viktigast i sammanhanget är i vilken mån man 
lyckats öka antalet övernattningar och hur väl man utnyttjar sin bäddkapacitet. 
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Vid en jämförelse mellan antalet sommarövernattningar på de olika orterna är det återigen 
Idre/Särna som utmärker sig. Där görs sommartid i princip dubbelt så många övernattningar 
som i någon av de andra orterna. Den långa trenden de senaste tolv åren är nedåtgående för de 
flesta orterna. Sälen är den enda ort som utmärker sig med en positiv trend i detta långa 
perspektiv, medan Åre och Tärnaby/Hemavan är de orter vars trender är mest negativa. I det 
kortare femårsperspektivet är det Idre/Särna som skiljer sig och visar upp en positiv trend som 
accelererat de senaste tre åren. Åre/Duved och Tärnaby/Hemavan har negativa trender även i 
detta kortare perspektiv medan övriga orter är stabila. Möjligen kan en positiv trend skönjas 
även i Sälen. 
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För att ge en rättvisande bild av varför trenderna för andelen sommarövernattningar ser ut 
som de gör redovisas även trenden för antalet övernattningar vintertid. Om nu trenden för 
antalet sommarövernattningar var nedåtgående för de flesta är bilden över trenden vintertid en 
helt annan. 
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Sälen har haft en mycket positiv utveckling de senaste tolv åren då man mer än fördubblat 
antalet övernattningar vintertid. Utvecklingen har varit särskilt tydligt de senaste fyra åren och 
nu har man nästan dubbelt så många övernattningar per vinter som Åre/Duved eller 
Idre/Särna. Även dessa har dock haft en mycket positiv utveckling över perioden med en 
ökning av antalet övernattningar med ungefär 70 %. Åre/Duveds ökning gjordes främst under 
90-talets första hälft medan Idre/Särnas haft ett lyft även under 2000-talet. 
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Beläggning sommar respektive vinter 
Att lyckas med att hålla en hög beläggningsgrad även sommartid är en kombination av att 
locka många gäster och att ha en rätt mängd rum till förfogande. Till viss del lyckas orterna 
parera sommarens lägre efterfrågan genom att stänga vissa anläggningar under sommaren. 
Några orter gör detta i större utsträckning än andra. Att detta inte räcker helt för att hålla 
beläggningsgraden uppe syns tydligt vid en närmare analys av rumsbeläggningen. 

Kapacitetsutnyttjandet Sommaren (jun - aug 2003) respektive 
vintern (nov 2002 - apr 2003) 
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Sett över hela den senaste vinterperioden (nov 2002 – apr 2003) lyckas flera av orterna att 
hålla beläggningsgraden över 50 %. Bäst var Åre/Duved och Idre/Särna med över 60%. 
Sommartid var det bara Idre/Särna som lyckas hålla en beläggning på 50 %. Sämst beläggning 
sommartid hade Sälen med cirka 15 %. Klövsjö/Vemdalen och Västra Härjedalen klarar sig 
hyfsat med mellan 30 och 40 %. I Åre/Duved och Sälen är glappet mellan vinterbeläggning 
och sommarbeläggning störst. 
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För att få en tydligare bild av hur stor inverkan stängning av vissa anläggningar har på 
beläggningsgraden sommartid görs en jämförelse där sommarens gästnätter ställs i relation 
dels till den genomsnittskapacitet orten har sommartid och dels till genomsnittskapaciteten 
orten har vintertid.  

Övernattningarna sommaren (jun - aug 2003) i relation till kapaciteten 
vintern (nov 2002 - apr 2003)  respektive sommaren (jun - aug 2003)
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Här syns tydligt att framförallt Klövsjö/Vemdalen, men även Åre/Duved och Sälen håller sin 
beläggningsgrad uppe genom att ställa färre rum till förfogande på sommaren. Idre/Särna 
utmärker sig genom att tvärtom ha en högre genomsnittskapacitet på sommaren än sett till 
hela vinterperioden. Anmärkningsvärt är att Åre/Duved och Sälen alltså fyller mindre än 10 % 
av sin genomsnittliga vinterkapacitet under sommaren. 

 

Källinformation och kritik 
Den statistik som redovisas i graferna ovan kommer ursprungligen från SCBs inkvarteringsstatistik. Bearbetningar är 
sedan gjorda först av Resurs AB och sedan av ETOUR.Övernattningarna som redovisas har skett i hotell, stugbyar och 
vandrarhem. De områden som omnämns har definierats enligt följande:  
 
• Tärnaby/Hemavan Del av Storumans kommun • Idre/Särna Idre, Särna, Grövelsjön 
• Klövsjö/Vemdalen Pnr 840 32 + 92 • Sälen Pnr 780 67 
• Åre/Duved  Centrala Åre och Duved 

(Pnr 830 13, 830 15) 
• Västra Härjedalen Bruksvallarna, Tänndalen, 

Funäsdalen (Pnr 840 94-98) 
 
En kritik som ofta riktas mot inkvarteringsstatistiken från fjällvärlden är att andelen anläggningar som faktiskt lämnar in 
statistik är för låg. I den redovisade statistiken har vi helt bortsett från siffrorna för maj, september och oktober, dels för 
att en stor andel av fjällanläggningarna är stängda under dessa perioder och dels för att inrapporteringen från dem som 
har öppet då är särskilt dålig. Andelen som rapporterar in ligger på ungefär samma nivå under vintern och under 
sommaren.   
 
Ingen närmare analys har inom detta projekt gjorts av i vilken utsträckning anläggningar har tillkommit, lagts ned eller 
bytt kategori. Detta har emellertid till viss del gjorts av Resurs AB inom ramen för deras bearbetningar. Justeringar är 
därmed gjorda för att kompensera för de anläggningar som idag redovisas i SoL databasen. Kraftiga svängningar i korta 
perspektiv kan ändå bero på förändringar i inrapporteringen till SCB. En bedömning har ändå gjorts att nivåerna på 
antalet övernattningar, relationen orterna emellan och säsonger emellan samt den långsiktiga utvecklingen i 
sammanhanget är relevant 
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Barmarksturism i fyra utländska destinationer; Whistler, Stowe, Scuol och 
Ischgl 
 
I denna del lyfts de viktigaste observationerna som gjorts i fallstudierna fram. Det handlar om 
de observationer som gjorts när det gäller vision, organisation, investeringar för 
barmarkssäsongen, marknader, aktiviteter, varumärket och de dynamiska krafterna bakom 
barmarksutvecklingen. 

Vision 

Generellt  

 
 
Forskning visar att framgångsrika destinationer har en klar och allmänt hållen vision 
kombinerat med en stark ledning. Ingen av fallstudierna i denna rapport har en separat vision 
för barmarkssäsongen. Det verkar närmast självklart för ledningen för dessa destinationer att 
det ska finnas endast en vision för destinationen; en åretruntvision. (Ischgl faller inte helt in i 
denna bild.) Whistler är ett framträdande exempel på hur en destination kan fokusera på en 
vision. Whistler lägger ner mycket möda på att utveckla och göra destinationens vision och 
etik allmänt hållen för alla intressegrupper och speciellt för befolkningen i Whistler.  
 

Några aspekter observerade i fallstudierna 
 
Whistler 
Whistlers framgång är kopplad till den allmänna åretruntvisionen som är gemensam för 
invånare, företagare, skidanläggningar, kommun och provins. Whistler har därför ingen 
speciell vision för utveckling av barmarkssäsongen.  
 
Whistlers visionsprocess kan troligen tjäna som modell för andra destinationer. Visionen 
handlar om livskvalitet för invånarna, tillväxtprogram som är kopplade till ekologisk 
hållbarhet, finansiell stabilitet och en förstklassig upplevelse för besökaren. (Se bilaga, 
fallstudie Whistler.) Visionen, som revideras och uppdateras vart tredje år, involverar alla 
destinationens intressenter.   
 
Whistlers kommun sköter visionsprocessen. En av nyckelfaktorerna för Whistlers framgång är 
det medvetna och avsiktliga fokus på att utveckla en allmän bild av framtiden (vision) för 
destinationens samhälle (Design workshop, BBC Consulting and Brent Harley, 2002). 
Whistlers by ska vara befolkad och levande 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. 
 
Stowe 
Stowe fokuserar på “fyra säsonger”. Sommarsäsongen var stark redan från början och här har 
man fokuserat mer på att uppgradera kvaliteten på sommarprodukten än att införliva 
sommarutvecklingen i visionen. 
 
 

Den centrala frågan: 
I vilken utsträckning är en speciell vision för barmarkssäsongen skapad och förankrad hos destinationens 
intressenter? 
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Scuol 
Scuol har fokus på turism under fyra säsonger. Den genomgående och allmänt accepterade 
åretruntinställningen är viktig eftersom hela byns försörjning är förändrad från en 
jordbruksekonomi till en ekonomi baserad nästan enbart på turism. 
 
Ischgl 
Ischgl är det enda fallet som har en uttalad utvecklingstanke för sommaren under devisen 
“Ischgl är sommar”, som tillägg till vinterdevisen ”Ischgl är vinter” Sommaren ska 
komplettera vintersäsongen som har en extrem intensitet. Men, någon klar vision för 
sommaren eller barmarkssäsongen kan inte definieras. 
 

Organisation 

Generellt 

 
 
Ingen av fallstudierna har en destinationsorganisation skapad med det specifik syftet att 
utveckla barmarkssäsongen. Barmarkssäsongen anses vara en del av det generella ansvaret för 
destinationens turismorganisation parallellt med vintersäsongen.  
 
En speciellt intressant observation i studien är att de stora intressenternas ägande i de 
studerade destinationerna är avsiktligt strukturerade på ett sådant sätt att alla har intresse av 
att utveckla barmarkssäsongen. I fallstudierna antingen ägde liftföretagen 
sommarturismanläggningar eller var liftarna delvis ägda av intressenter som ville 
marknadsföra sommarsäsongsaktiviteter med berget som en attraktion. 
 
När man tittar på organisatoriska strukturer kan både Whistler och Scuol användas som ett 
slags benchmarking organisationer. Tre observationer var speciellt intressanta:  
 

• Partnerskap mellan kommuner och privata företag för att driva stora anläggningar 
(liftar etc).  

• Korsvis ägande av anläggningar och organisationer skapar motivation bland alla ägare 
att marknadsföra både vinter- och barmarkssäsong.  

• Strukturer som tillåter starkt ledarskap 
 
Fallstudierna innehåller organisationskartor som beskriver destinationernas strukturer mer 
noggrant. 
 
 
 
 

Centrala frågor: 
• Vilka är skillnaderna i att organisera för vintersäsong och barmarkssäsong? 
• Vilka är de största intressenterna i de två säsongerna? 
• I vilken position finns de mest dynamiska individerna på destinationen? 
• Är intressegruppernas organisation annorlunda från vintersäsongen?  
• Är strategiska intressenter för vintersäsongen (liftbolag etc) delaktiga i att utveckla 

barmarkssäsongen? 
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Några aspekter observerade i fallstudierna 
 
Whistler 
De största intressenterna i Whistler är Intrawest (ägare av “berget”), kommunen, flera 
kommersiella aktörer organiserade inom Handelskammaren och fastighetsbolag. Alla 
intressenter i Whistler är organiserade – enligt lag – i turistorganisationen Tourism Whistler 
(varumärkesbyggnad, centralbokning, ägare av konferensanläggningar etc).  
 
Det är ingen skillnad i hur man organiserar för barmarkssäsongen jämfört med 
vintersäsongen. Intressenterna är de samma, men det kan vara skillnader i vart intressenterna 
lägger tonvikten. Liftägarna lägger definitivt mer vikt vid vintern, men ser tillväxtpotential i 
sommarturismen och är delaktiga i den gemensamma ansträngningen att utveckla 
barmarksturismen.  
 
One-Whistler-Partners – ett informellt, gemensamt forum med 15-20 intressenter arbetar med 
produktutveckling, servicekvalité, försäljning, marknadsföring och finansiering. One-
Whistler-Partners – som lägger vikt vid att vara proaktiva har en viktig roll i att skapa 
överenskommelser och problemlösningar.  
 
De olika organisationerna inom Whistler ser på barmarkssäsongen med samma seriositet och 
satsning som vintersäsongen.  
 
Whistlers hela livsutveckling är dokumenterad av de mycket professionella lokala aktörna – 
kommunen och Tourism Whistler med stöd av Sam Frasers Universitet. 
 
Stowe 
The Stowe Area Association (SAA) utvecklar och marknadsför fyra tydliga säsonger. 
Destinationen har växt organiskt (naturligt) i mer än hundra år. Stowe har skapat en 
organisationskultur med harmoniserande samarbete mellan de många entreprenöriella 
företagsintressenter, ägaren av liftanläggningen som även driver golfbanan SAA och 
kommunen. Företagarna är de samma både vinter och sommar. 
 
Scuol 
Scuol är en professionellt organiserad destination för åretruntturism och har en stark och 
kompetent ledning. Samma organisationsstruktur utvecklar och marknadsför vinter- och 
barmarkssäsongen. Organisationen för utveckling och marknadsföring av Scuol är ett 
aktiebolag (Scuol Tourismus AG) med alla intressenterna och kommunen som ägare. 
Ytterligare en organisation – ägd av kommunen – är ansvarig för den lokala servicen. 
Kommunen verkar vara ”partner” till de strategiska anläggningarna och organisationerna på 
destinationen. De stora anläggningarna har ett slags balanserat ägande mellan privata ägare 
och kommunen. Bergsanläggningen (liftar etc) är ägd av olika intressenter i byn gemensamt 
med kommunen. Den spektakulära och attraktiva SPA-anläggningen i Scoul ägs av 
kommunen som i den investerat ca SEK 300 miljoner. 
 
Liftföretaget och Scuol Turism AB har en gemensam organisation för utveckling av de två 
strategiska affärsområdena ”Snöupplevelser” och ”Mountainbike”. 
 
Liftföretaget och SPA-anläggningen arbetar tillsammans med ett program för att utveckla 
barmarkssäsongen.  
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Ischgl 
Tourismus Verband (TV) i Ischgl har stor makt och inflytande på destinationen. Detta har 
organisationen byggt upp genom ett professionellt ledarskap och en stark finansiell position 
skapad av medlemmarnas bidrag, turistskatt, delägarskap i stora och lönsamma 
fjällanläggningar. TV sköter barmarkssäsongens utveckling. Ischgl har en väl utvecklad kultur 
för samarbete genom de många familjeföretagen som har blivit sammansvetsade i 
generationer. Kommunen spelar en roll primärt som den största ägaren av TV. Ischgl har 
byggt allianser med granndestinationer (t ex Samnaun) för att utveckla vissa 
sommarprodukter (t ex cykling).  
 

Investeringar/finansiering 

Generellt 

 
 
De mest betydelsefulla investeringarna som gjorts med speciellt fokus på barmarkssäsongen i 
fallstudierna är finansierade av offentliga eller privata källor tillsammans eller var för sig. Hur 
sättet att finansiera de stora anläggningarna ser ut varierar förstås mellan destinationerna. 
 
Det är intressant att notera de vanligt förekommande partnerskapen mellan offentliga och 
privata källor.  
 
De mest betydelsefulla investeringarna som gjorts för att stärka barmarkssäsongen är: 

• Stora konferensanläggningar 
• SPA-anläggningar 
• Cykelområden (parker, cykelleder) 
• Golfbanor 

 
Stora investeringar för barmarkssäsongen Finansiering offentlig/privat 
Stora konferensanläggningar Privata (Whistler) – infrastruktur 
SPA-anläggningar Stora anläggningar (Scuol): offentlig finansiering 

Mindre hotell, SPA: privat finansiering 
Cykelområden Leder: offentlig finansiering, infrastruktur 

Cykelpark (Whistler): privat finansiering 
Golfbanor Mestadels privat finansiering 
 
Säsongsvariationer skapar tydliga problem när det gäller att driva en anläggning med vinst 
under alla säsonger. Att tillämpa Yield Management eller Revenue Management verkar vara 
en accepterad princip på de undersökta destinationerna för att driva en anläggning när 
kapacitetsutnyttjandet varierar beroende av säsong. (Med Yield Management menas principen 
att maximera intäkterna i de olika säsongerna oavsett kostnaderna.) Speciellt liftföretagen är 
påverkade av låg efterfrågan under sommaren jämfört med vintern. 

Centrala frågor: 
• Vilka är de mest betydelsefulla investeringarna i mjuk- och hårdvara för barmarkssäsongen? 
• Hur finansierades dessa investeringar? 
• Privata och offentliga finasieringskällors roll? 
• Är avkastningskraven de samma under barmarkssäsongen som under vintersäsongen? 
• Skulle en lägre avkastning vara accepterad under barmarkssäsongen för att den ses som ett 

täckningsbidrag som ökar tillgångens värde? 
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Att driva en del av liftsystemet under sommaren ses dock som en del av infrastrukturen för att 
kunna erbjuda aktiviteter som vandring, cykling och att njuta av bergets natur. Dessa 
aktiviteter är alla integrerade i barmarkssäsongens attraktivitet. 

Några aspekter observerade i fallstudierna 
 
Whistler 
Den mest betydelsefulla investeringen gjord för barmarkssäsongen är ett konferenscentrum 
(offentlig anläggning driven av Tourism Whistler), cykellederna (byggda och drivna av 
kommunen), cykelparken (byggd och driven av Intrawest) och golfbanan (privat).  
 
Whistler är karaktäriserat av ett starkt partnerskap mellan företagen och kommunen när det 
gäller investeringar och finansiering av anläggningar likväl som destinationens 
ledningsorganisation.  
 
Stowe 
Leder och stigar för barmarksturismen – cykling, rollerblades och lugna leder – är viktiga 
attraktioner utvecklade och drivna av kommunen. Golfbanan är en annan. Skidanläggningarna 
(liftar etc) och golfbanan är ägda av samma företag. Detta korsvisa ägande skapar motivation 
att hålla vissa liftar öppna även för sommargäster.  
 
Stowe är en naturlig och välutvecklad destination med en lång historia. Destinationen har 
intresse av att upprätthålla och uppgradera snarare än att utöka kapaciteten. 
 
Scuol 
Scuol är en destination som har investerat stort för att stärka barmarksturismens företag. Detta 
är också gjort i ett försök att transformera den lokala ekonomin från att ha varit helt beroende 
av jordbruket till att vara en ekonomi baserad på turism.  
 
Kommunen är starkt involverad i denna process. Kommunens roll att utveckla 
barmarkssäsongens anläggningar kan exemplifieras av de stora investeringar kommunen har 
gjort i ett spektakulärt SPA som är en stor finansiell risk för kommunen. (SEK 300 miljoner) 
Dessutom har kommunen investerat i cykelleder och har ansvar för turistbyrån.  
 
Många av de traditionella gamla hotellen har renoverats. Det har betonats att företagen håller 
öppet på sommaren i syfte att hålla destinationen levande. En levande destination ses som en 
nödvändighet för en långsiktig utveckling av sommarturismen. 
 
Ischgl 
Tourismus Verein AG (TV) spelar en viktig roll som en gemensam organisation för 
kommunen och destinationens intressenter, i att utveckla barmarkssäsongen. TV har en stark 
finansiell position genom delägandet i liftföretaget. Därför är TV väl anpassat för att 
strategiskt utveckla och skapa en barmarkssäsong, särskilt i partnerskap med kommunen och 
företagen.  
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Marknader 

Generellt 

 
 
Information om vinterturistdestinationers marknader för barmarkssäsong är tillgänglig endast 
på ett begränsat sätt.  
 
Huvuddragen av den insamlade informationen kan sammanfattas enligt följande: 
 

• Sommarmarknaden är en växande marknad med tanke på den trend som går mot 
fjällresor. 

• Sommarmarknaden är mer regional än vintermarknaden. 
• Marknaden för destinationsgäster är mindre omfattande på sommaren än på vintern 

(Whistler bara tio procent men ökande). 
• I huvudsak karaktäriseras marknaden av familjer. 
• Marknaden är en stark ”bilmarknad”. 
• Besöket på destinationen är en integrerad del i familjens bilsemester. 
• Vistelsen är kortare än under vintern; 3-4 dagar. 
• Besökarna spenderar mycket mindre pengar per dag än under vintern. 
• Cykling i olika former är ansedd som en växande marknad i alla fallstudierna. 
• Man tror att snowboardåkare även är intresserade av äventyrscykling. 
• Äldre konsumenter kräver stor variation av aktiviteter. 
• Gäster tenderar att bestämma sig för aktiviteter allt senare och boka dessa på plats, allt 

beroende på väder, barnens humör etc. 
• Boende i egna lägenheter ökar. 
• Pensionärer som blir invånare är ett intressant marknadssegment (Stowe, Whistler). 
• Kongressmarknaden är viktig, särskilt i under skuldersäsongerna. 

 
Information om vinterbesökare också besöker destinationen på sommarsäsongen är 
knapphändig. Den generella synpunkten är att segmentet är annorlunda bortsett från på den 
regionala marknaden, där besökarna kan tänka sig besöka båda säsongerna. I samtliga 
fallstudier marknadsför man sommarsäsongen aktivt mot sina vintergäster.  
 
När det gäller frågan om transporter från olika marknader är destinationerna mest intresserade 
av att ha bra vägförbindelser för sommarsäsongen. Flygtransporter är i kontrast till 
vintersäsongen – nästan obetydliga. Stowe har samarbete med ett lågprisflyg i att sälja 
paketresor.  
 

Centrala frågor: 
• Är marknadssegmentet identiskt med vintermarknaden (är det samma målgrupp)? 
• I vilken utsträckning har vintergäster varit målgrupp för marknadsföring om andra säsonger och 

vilket har resultatet blivit? 
• Vilka skillnader finns i marknadssegmentet demografiskt och geografiskt i vinter- och 

barmarksäsong? 
• Vilka skillnader finns mellan vintergäster och barmarksgäster i konsumtion, längd på vistelse och 

räckvidd i rörelsemönstret inom destinationen? 
• Vilka skillnader finns i produktpaketering, distributionskanaler och bokningssystem? 
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Några aspekter observerade i fallstudierna 
 
Whistler 
Antalet sommarbesökare är fler än vinterbesökare i Whistler. Marknadssegmentet skiljer sig 
åt på sommaren och vintern. Sommaren lockar fler familjer och en mer regional marknad 
(Vancouver, Seattle etc). Typiska gäster stannar kortare tid än på vintern. Men det finns en 
ökande andel långdistansresande. 
 
Whistler menar att mountainbikemarknaden under barmarkssäsongen till viss del är 
densamma som snowboardmarknaden på vintern. 
 
I skuldersäsongen är konferenser & kongresser viktiga. Whistler marknadsför 
sommarprodukten aktivt till sina vintergäster.  
 
Whistler spenderar 40 procent av sin marknadsföringsbudget på marknadsföring av 
sommarturismen och 60 procent på vinter. (90 procent av Intrawests affärer genereras 
vintertid, bara 10 procent på sommaren.) 
 
Stowe 
Barmarksmarknaden är annorlunda jämfört med vintermarknaden förutom när det gäller 
fritidshusägarna och permanentboende pensionärer. Pensionärer som slår sig ner i 
Stoweområdet är åretruntkonsumenter.  
 
Den bilburna turismen är en stark marknad under barmarkssäsongen.  
 
Scuol 
Vintersäsongen och barmarkssäsongen är ungefär lika stor när det gäller antal besökare. 
Marknaden är olika men, vintermarknaden och cykelmarknaden har vissa likheter. 
 
Scuol har inga närmarknader för barmarksturism. Men de stora städerna som finns inom 3-8 
timmars resa med bil eller tåg är de huvudsakliga gästförsörjarna (Milano, Torino, Zürich, 
München etc). Scuol ser dessa städer som destinationens marknader. 
 
Ischgl 
Ischgl menar generellt att sommarmarknaden skiljer sig från vintermarknaden. 
Sommarmarknaden växer fort (30 procent per år) men från en låg utgångspunkt (10 procent 
av hela antalet besökare). Ischgl marknadsför sin sommarprodukt aktivt mot sina vintergäster.  

Aktiviteter 

Generellt 
 
Centrala frågor: 

• Hur ser konsumtionsmönstret för gästerna ut när det gäller tid? 
• Vilka utvecklingssteg kan man se när det gäller aktiviteter? 
• Hur paketeras, säljs och bokas aktiviteterna? 
• Vilka aktiviteter är mest lönsamma i relation till gjorda investeringar? 

 
När det gäller aktiviteter är det två dimensioner som är intressanta: 

• Hur organiserar man aktiviteterna? 
• Vilka sorts aktiviteter är viktiga för barmarkssäsong? 
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De fyra fallstudierna visar olika mönster när det gäller hur aktiviteter är organiserade och 
skötta. En speciell fallstudie ”Upplev Oppdal” presenteras i rapporten. ”Upplev Oppdal” ska 
ses som ett framgångsexempel som i stor utsträckning bidragit till att öka sommarturismen i 
området. Turismen sommartid överstiger nu vinterturismen när det gäller antal besökare i 
Oppdal. En poäng med fallstudien är också att rikta uppmärksamhet mot att det krävs en lång 
entreprenöriell process för att bygga upp ett framgångsrikt aktivitetsföretag.  
 
I rapporten finns exempel på olika typer av aktiviteter. Antalet potentiella aktiviteter för 
barmarkssäsongen är närmast oändliga. Men i en del fall har man som ett led i utvecklingen 
av specifika aktiviteter samlat olika aktiviteter i strategiska affärsområden. 
 

Organisering av aktiviteter 
 
Fallstudierna visar två olika strukturer när det gäller att organisera aktiviteter. Whistler och 
Stowe har huvudsakligen många små privata företag som tillhandahåller aktiviteter. I Scuol 
och Oppdal är aktiviteterna mer koncentrerade till en operatör. I Scuol ägs operatören av de 
största intressenterna inklusive kommunen, medan ägandet i Oppdal är koncentrerat till en 
stor operatör.  
 
I Whistlerfallet har initiativet till att utveckla barmarksaktiviteter kommit från sanna 
entreprenörer. Destinationens organisation har varit mer av en stödorganisation än en som 
driver på nystartade företag (se figuren i Whistler fallet). Stödet är av strategisk karaktär, 
vilket innebär att man fokuserar hjälpen till företag som är i stånd att utveckla aktiviteter som 
destinationsorganisationen anses behövs i byn. De stöttar bl a med marknadsföring och 
förpackning av produkten. Idag är det ca 60 till 80 aktivitetsföretag i Whistler. 
Entreprenörerna kommer ursprungligen från olika delar av Nordamerika. Många är 
livsstilsföretagare som har bestämt sig för att starta ett företag i Whistler efter en semesterresa 
dit. 
 
Aktivitetsoperatörer tenderar att utveckla åretruntföretag och har alltså både vinter- och 
sommaraktiviteter. Över tiden har ett stort antal företag gått i konkurs. Bilden av Stowe är 
väldigt lik Whistlers. 
 
I Oppdal har aktivitetsföretaget ”Upplev Oppdal” startats av en visionär entreprenör med 
varierande stöd från destinationens intressenter och offentliga myndigheter.  
 
I Scuol har den lokala turistbyrån utvecklats av destinationens intressenter med gemensamma 
krafter för att organisera och sköta aktiviteterna. Den lokala turistbyrån har ansvar för att ta 
hand om gästerna medan Scuol Tourismus AG sköter markandsföringen. 
 
En observation som gäller för många aktiviteter är att gäster verkar motvilliga mot att boka 
aktiviteter före ankomst. Beslut om att delta i aktiviteter beror på väder, barnens humör etc 
vilket i viss utsträckning komplicerar paketering av aktiviteter.  
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Aktivitetstyper 
 
Barmarksaktiviteterna är i stor utsträckning baserade på: 

• Lokal natur 
• Lokal kultur 
• Evenemang och underhållning av olika slag 

 
Scuol har fem strategiska utvecklingsområden. Fyra av dessa fem har relevans för 
barmarksturism. Dessa områden kan vara intressanta exempel för andra destinationer. 

• Hälsa 
• Sommarnatur 
• Cykling 
• Kulturarv 
• Snöupplevelser 

 
Dessutom är sommaraktiviteterna grupperade i: 
 

Klassisk sommar  – vandring, naturupplevelser (nationalparken), golf 
Äventyrssommar  – mountainbike, forsränning, klättring etc 
Kulturarv   – produkter kring genuinitet 

 
En generell slutsats i alla fallstudierna är att de största och huvudsakliga aktiviteterna när det 
gäller delaktighet i barmarkssäsongen kretsar kring nedanstående huvudaktivitetsområden och 
specialaktiviteter: 
 
Huvudsakligt aktivitetsområde 
Aktivitetstyp Viktiga frågor 
Golf Land 
Cykling (äventyr, free riding, cross country,  
lugn cykling) 

Infrastruktur som leder och guider 

Vandring Ordentligt organiserade och markerade leder, guider 
Evenemang Professionell organisation för att genomföra och 

marknadsföra evenemanget 
Konferenser Konferenscentrum visar sig vara en huvudattraktion 

för skuldersäsongen. Professionellt utrustade 
konferenscenter ska ses som en stor 
infrastruktursatsning i barmarksturismutveckling. 

 
 
Aktiviteter/specialintresse (exempel) 
Aktiviteter Viktiga frågor 
Hälsa Stora investeringar, medicinsk kompetens 
Fiske Bra vatten, organisation 
Kanot/kajak Behöver organiseras, säkerhet, guider 
Forsränning Behöver vara insiktsfullt organiserat, säkerhet, guider 
Ridning Behövs hästcenter, instruktörer, guider 
Klättring Instruktörer, guider 
Terrängkörning Miljö 
Hang gliding Miljö, resurser, instruktörer, säkerhet etc 
Bungy-jump Behöver organiseras, säkerhet 
Flyg sightseeing Behöver organiseras med stora investeringar 
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Äventyrssommar
På de närmaste sidorna visar vi exempel på 
sommaraktiviteter. Vi har valt att samla akti-
viteterna i fyra strategiska grupper.

Flottfärd i Ischgl.

Mountainbike i Whistler.

Forsränning.

Bergsklättring i Ischgl.
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Foto: Al Crawford.
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Klassisk sommar

F
jä

llv
an

dr
in

g 
i W

hi
st

le
r.

Va
nd

ri
ng

 i 
Id

re
.

Cykling på fjället i Idre.

Strandpromenad i Whistler.

Fiske i Härjedalen.

Foto: Toshi Kawano.

Foto: Jocke Lagercrantz.

Foto: Guillaume Tessier.
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Kultursommar

Jazzfestival i Colorado, USA.

Jämtländska delikatesser.

Samisk hemslöjd. Fäbodmiljö i Jämtlands  län.

Ridning i Idre.
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Foto: Jocke Lagercrantz.

Foto: Stefan Linnerhag.

Foto: Robert Toma.
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Må Bra-sommar

Motion i Ischgl.

Må bra i Åre.

Spaanläggning, Engadin Bad Scuol.
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Lugn och ro, Ischgl.

Foto: Luke MacMillan.
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Cykling – sommarens snowboard- och längdåkningsaktivitet 
 
En av de intressanta observationerna i fallstudierna, är det snabbt växande intresset i 
Nordamerika och de europeiska alperna för cykling som en barmarksaktivitet. Man bedömer 
att cykling är den snabbast växande sommaraktiviteten i bergsdestinationerna. Cykling som 
en aktivitet på sommaren har likheter med snowboard och längdskidåkning på vintern. I våra 
intervjuer sa man ofta att deltagarna i cykelturer hade likheter med deltagarna i dessa 
vinteraktiviteter. I Whistler, som har utbyggd cykelturism, sköts cykelaktiviteterna av 
Intrawest och dess skidskola. Många av skidlärarna är cykelguider på sommaren. 
Skiduthyrningen hyr ut cyklar på sommaren.  
 
Cykling är en krävande aktivitet när det gäller infrastruktur. Väl preparerade leder är ett krav 
från såväl de extrema äventyrscyklisterna som familjebesökarna. Kommunerna tar delvis eller 
helt hand om att utveckla och underhålla cykelleder i destinationerna. (Se avsnittet om 
mountainbike i fallstudien om Whistler.) 
 

Några aspekter observerade i fallstudierna 
 
Whistler 
Barmarkssäsongen kräver att gästerna erbjuds ett stort antal varierande aktiviteter.  
 
Basen besår at aktiviteter som kräver stora investeringar i infrastruktur, anläggningar och 
professionella organisationer. Sådana är ex vis golf, cykling och kongresser. Cykling är 
ansedd som en aktivitet med stor utvecklingspotential i en destination med övervägande delen 
vinteraktiviteter. Därför är Whistler intresserade av cykling på ett sofistikerat sätt. Utöver 
cykling finns där ett stort antal specialiserade aktiviteter (som fiske, fågelskådning, ridning, 
paddling, forsränning etc). Dessa erbjuds av små entreprenörer (50-60 företag) som ser 
Whistler som en marknadsplats för sina erbjudanden. Dessa entreprenörer som kommer från 
olika delar av Nordamerika, har startat utan någon speciell hjälp från de lokala 
myndigheterna. Man kan se att många aktivitetsföretag går i konkurs tidigt i sin utveckling. 
 
Stowe 
Evenemang är den dominerande aktiviteten. Utöver golf och att beskåda vacker natur finns 
där lugna leder, cykling, ridning och rollerbladeåkning. Lokal mat är viktigt. 
 
Scuol 
Strategiska insatsområden: Cykling – kultur – hälsa – sommarnatur – mat ”lyckliga hönor och 
kött från orten”. 
 
Snöupplevelser är bara ett av de strategiska utvecklingsområdena. Fyra av de fem strategiska 
utvecklingsområdena är barmarksanknutna. Utbildning i till exempel natur och kultur ingår 
som en produkt i dessa strategiska utvecklingsområden. Scuol ser en strategisk och 
produktmässig potential i det genuina byn har att erbjuda. 
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Ischgl 
Strategiska insatsområden: 
Cykling i naturen (back to nature), hälsa, kultur och tradition, incentiveturism (konferenser, 
produktintroduktioner – ex nya bilmärken). Produktkonceptet för barmarksaktiviteter är inte 
färdigutvecklat. 

Varumärke 

Generellt 
 
Centrala frågor 

• Stödjer vintervarumärket barmarksvarumärkets utveckling? 
• Vilken inverkan har vintervarumärket på barmarksvarumärket? 
• Vilken inverkan har barmarksvarumärket på vintervarumärket? 

 
Effekten av att ha ett varumärke för både vinter- och barmarkssäsong kan sammanfattas som 
följer: 
 

• Barmarkssäsongen har fördel av ett starkt vintervarumärke, speciellt när det gäller 
kännedom. 

• Barmarksvarumärken tros inte ha några märkbara negativa effekter på starka 
vintervarumärken. 

• Det gemensamma (destinations-) varumärket i Stowe och Scuol är byggt utifrån en 
plattform med respektive fyra säsonger och året runt turism. 

• Ingen av destinationerna ansåg det nödvändigt att bygga ett helt nytt varumärke. 
• En organisation inom varje destination är ansvarig för att bygga destinationens 

varumärke. 
 
Några kommentarer till destinationsvarumärken är samlade nedan. 
 

Några aspekter observerade i fallstudierna 
 
Whistler 
Barmarkssäsongen drar fördel av den starka kännedom som finns om Whistlers varumärke 
som vintersportort. Varumärket för barmarkssäsongen – huvudsakligen sommarvarumärket – 
är byggt på samma plattform som vintervarumärket. Sommarvarumärket har inga märkbara 
negativa effekter på Whistlers vintervarumärke. 
 
Tourism Whistler är ansvarig för att bygga Whistlers varumärke. Tourism Whistlers stora 
utmaning vid byggandet av ett sommarvarumärke är marknadens medvetenhet, inte produkten 
i sig 
 
Stowe 
Varumärket är byggt utifrån en plattform som lyder ”fyra spektakulära säsonger”. Dessa fyra 
kompletterar varandra och stödjer Stowes varumärke. SAA är ansvarig för att bygga 
varumärket och har lojal uppbackning från alla medlemmar. 
 
Scuol 
Scuol har en anmärkningsvärt professionell strategi för varumärkesbyggande baserat på en 
åretruntplattform. Scuol har involverat tio grannbyar eller samhällen i sin 
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varumärkesbyggnad. Scuol länkar destinationens varumärke till det starka regionala 
varumärket Engadin. Scuol Turism AB är ansvarigt för att bygga Scuols varumärke.  
 
Ischgl 
Ischgl har en medveten strategi för att bygga sitt varumärke. Ischgl försöker att dra nytta av de 
positiva associationerna och den stora medvetenhet som finns om vintervarumärket (”Ischgl 
är vinter”) när man bygger sommarvarumärket (”Ischgl är sommar”). 
 
Ischgl har antagligen en av de starkaste varumärkena för vinterdestinationer i Europa. 
Incentiveturismen (konferens mm) är ett sätt att bygga varumärken till exempel i samarbete 
med Coca Cola, BMV, VW Golf. Artister som Elton John, Tina Turner används för att bygga 
varumärket. Tourismus Verein (TV) är ansvarig för att bygga varumärket. 
 

Dynamiska faktorer 

Generellt 
En speciellt intressant fråga i denna studie är ”Vilka är de dynamiska faktorerna för 
utveckling av barmarkssäsong?” Denna studie ger inte något klart svar på frågan. Men i andra 
delen av studien (Del 2), som har en mer akademisk infallsvinkel, diskuteras frågan ur ett 
innovationsperspektiv. 
 
Baserat på information från fallstudierna kan man få fram en hypotes som säger att 
dynamiken i utveckling av barmarksturismen varierar från destination till destination. Att 
generalisera baserat på denna studie är inte möjligt. I Whistlerfallet, som är väl dokumenterat, 
ser vi en utvecklingsmodell där dynamiken kommer ur människors efterfrågan på fastigheter 
och fritidshus. (se modell i fallstudie Whistler)   
I fallstudien om aktivitetsföretaget ”Upplev Oppdal” visar vi hur dynamiken där uppstod 
utifrån en stark marknad på destinationen som efterfrågade spännande aktiviteter. 
 
Några av faktorerna som ökar dynamiken i utvecklingen av barmarksturism presenteras 
nedan: 
 
Exempel på faktorer som influerar dynamiken för utveckling av barmarksturism 
Faktorer Varför är dessa faktorer relevanta för utvecklingen av barmarksturism? 
Fastighetsmarknaden Skapar en intern marknad genom samspelet mellan den kritiska massan bäddar, 

investeringar i infrastruktur och entreprenörer som attraheras av dessa 
förhållanden. (Whistler) 

Anläggningarnas 
ägandestrukturer 

Korsvis ägande i liftanläggningar och boende eller anläggningar för 
sommaraktiviteter skapar motivation för att köra transportsystemet även på 
sommaren. En viss liftkapacitet under barmarkssäsong är nödvändigt för 
utvecklingen. (Stowe, Whistler, Scuol, Ischgl) 

Stark lokal 
turistorganisation 

En professionell organisation med stora destinatiosnsspecifika resurser. (Ischgl, 
Scuol, Whistler) 

Destinationsföretagens 
kultur 

En kultur av samarbete utvecklas och framhäver behovet av långsiktig 
överlevnad (destinationen domineras av familjeföretag). (Ischgl) 

 
Starkt vintervarumärke 

Barmarkssäsongen kan dra fördel av ett starkt vintervarumärke. 
Vintervarumärket ger fart åt utvecklingen av barmarkssäsongen. 
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Några aspekter observerade i fallstudierna 
 
Whistler 
Följande faktorer influerar destinationsdynamik i Whistler: 

• Källan till dynamiken är fastighetsmarknaden som skapas av en efterfrågan på 
fritidsboende bl a av babyboomgenerationen. 

• En allmänt hållen vision bland intressenter om en levande by hela året. 
• En ansvarstagande och professionell ägare av liftbolaget (Intrawest) med ett 

helhetsperspektiv för destinationen. 
• En lämplig organisationsstruktur för destinationsmarknadsföring och ledning. 
• En stark regional marknad som bidrar till att skapa en kritisk kundmassa att utveckla 

aktiviteter för. 
 
Stowe 
Evenemang och ”romantisk natur” är de huvudsakliga drivkrafterna i utvecklingen av 
barmarksturismen.  
En samarbetskultur inom destinationen som utvecklats under mer än hundra år påverkar 
dynamiken för en åretruntdestination.  
Det korsvisa ägande av liftarna (mestadels vinter) och golfanläggningen (sommar) påverkar 
dynamiken positivt. 
 
Scuol 
I Scuol bidrar följande faktorer till dynamiken: 

• Investeringen i en spektakulär SPA-anläggning har blivit en stark drivkraft. 
• Ett professionellt sätt att mobilisera destinationsspecifika resurser som mineralvatten, 

genuinitet (kultur, arkitektur), språk, natur, Nationalpark, 300 dagar sol om året etc.  
• Ett sofistikerat boknings- och informationssystem. 
• Ett professionellt designat ägande och organisering av destinationen inklusive en stark 

organisation för destinationsutveckling.  
• En analytisk och strategisk inställning till företagsutveckling. 

 
Ischgl 
Tourismus Verein AG (TV) spelar en viktig roll som en gemensam organisation för 
kommunen och destinationens intressenter, i utvecklingen av barmarkssäsongen. TV har en 
stark finansiell position bl a genom turistskatten och delägandet av liftföretaget. Därför är TV 
väl anpassat för att strategiskt utveckla och skapa en barmarkssäsong. Partnerskap med 
kommunen och företagen stärker TV:s roll. 
 
Destinationens företagskultur för samarbete har skapats av familjeföretag under generationer. 
Detta ger en stark dynamisk kraft för att utveckla barmarkssäsongen. 
 
Det starka vintervarumärket ger barmarksutvecklingen fart. 
 
Allianser med granndestinationerna ger också stöd åt dynamiken. 
 



Vintersportorten – året runt 

 30



Vintersportorten – året runt 

 31

Bilagor 

Fallstudie Whistler (British Columbia, Kanada) 

Introduktion 
Whistler visar på ett intressant sätt hur man kan lyckas med övergången från att i princip 
endast vara en vintersportort till att bli en åretruntdestination. Whistler är en av de väldigt få 
orter som faktiskt har lyckats med denna förvandling.  
 
Whistler, som vid ett flertal tillfällen rankats som Nordamerikas bästa skidort, ligger i British 
Columbia i sydvästra hörnet av Kanada endast ca en och en halv timmes bilresa från 
Vancouver. Ett genomsnittligt år har Whistler ca två miljoner besökare varav drygt hälften på 
sommaren. 
 
Whistler karaktäriseras av affärsmässighet och god organisation. Detta har lett till att man 
kunnat bygga en vision om åretruntturism och en struktur som främjar arbetet med att uppnå 
denna vision. Ett arbete som omfattar mycket professionell marknadsbearbetning och en 
strategi för hur man får till stånd investeringar i faciliteter såväl på berget som i det 
omgivande området och i byn. Resort Municipality of Whistler (Whistlers kommun) är en 
aktiv och investeringsvillig part som är involverad bl a genom att bygga infrastruktur för 
barmarkssäsongen. Allt detta sammantaget gör att orten blir högintressant för flera seriösa 
investerare vilket i sin tur gör att man kan sålla bland dessa och ställa höga krav på dem. 
 
Whistlers utveckling är väl dokumenterad av Whistlers kommun och andra institutioner i 
Whistler. Dessutom har Samuel Fraser University i Vancouver genomfört ett antal studier av 
utvecklingen i Whistler. 
 

Vision 
Från början var det ingen som såg visionen om åretruntturism. Liftsystemet utvecklades 
emellertid successivt och både liftföretag och fastighetsägare hade investerat stora pengar i 
området. Kapaciteten att ta emot ett stort antal gäster även på sommaren fanns alltså där och 
det var flera intressenter som var motiverade ur ett strikt affärsmässigt perspektiv. Ur denna 
situation föddes drivkraften för en gemensam vision.  
 
Nu skulle visionsutvecklingsprocessen i Whistler kunna fungera som modell för andra 
destinationer. Visionen handlar om livskvalitet för invånarna, tillväxtprogram som är 
kopplade till ekologisk hållbarhet, finansiell stabilitet och en förstklassig upplevelse för 
besökaren. När visionen revideras och uppdateras vart tredje år är ett flertal intressenter 
involverade. Whistlers kommun driver visionsprocessen. Fokusen på processen för att 
utveckla en gemensam syn på destinationens framtid anses vara en av de huvudsakliga 
anledningarna till Whistlers framgång. (Design workshop, BBC Consulting och Brent Harley 
2002). Det skall vara människor och full aktivitet i Whistler 24 timmar om dygnet och 365 
dagar om året. 
 
Intervjupersoner har idag en tydlig bild av att Whistler skall förbli en åretruntdestination. 
Denna gemensamma mentala bild är en av de tydliga framgångsfaktorerna för orten. Den 
delas av såväl liftägare som övriga företagare, kommunen och regionen. 
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Organisering 
Whistler känns som en allt igenom välorganiserad destination som är organiserad på samma 
sätt under hela året. Man gör alltså ingen skillnad mellan vinter och sommar. Det som skiljer 
sommaren från vintern är att antalet små entreprenörer som är aktiva är betydligt större på 
sommaren. Intrawest som har en väldigt framträdande roll på vintern är inte fullt lika 
betydelsefulla på sommaren.  
 
De viktigaste spelarna i Whistler är: (se även figur på nästa sida) 
 

• Whistlers kommun 
De står för destinationens långsiktiga planering och hanterar tillstånd för 
markanvändning både för byggande och företagande i olika form. 
De står för stora delar av samhällsservicen och håller Whistler i god ordning med allt 
vad det innebär i form av sophantering, vatten & avlopp, renhållning o s v. De 
finansieras helt och hållet med hjälp av fastighetsskatt. Eftersom värdet på 
fastigheterna i Whistler är höga har man en stor budget att röra sig med. 
 

• Tourism Whistler:  
De sköter den övergripande marknadsföringen av destinationen, driver golfbanan och 
konferenscentret samt arrangerar ett flertal festivaler och evenemang. De finansieras 
av medlemsavgifter1, hotellskatter och årliga inbetalningar från restauranger och andra 
företag.  
 
De har en budget på ca 35 miljoner kronor per år. Av dessa används ca 23 miljoner till 
marknadsföring. Antalet anställda uppgår till ca 100. 
I styrelsen sitter 13 ledamöter - bl a två från Intrawest, två från kommunen, tre eller 
fyra från olika boendeanläggningar och två från butikerna. 
 

• Intrawest:  
De sköter allt som har med berget och upplevelser där att göra - sommar som vinter. 
De har dessutom byggt stora komplex med andelslägenheter och time share. De driver 
ett flertal sportbutiker med skiduthyrning och andra butiker samt ett antal restauranger.  
Intrawest äger inte marken på berget. De leasar den. Delar av den omgivande marken i 
närheten av berget har de däremot köpt och kan göra vad de vill med t ex sälja eller 
leasa ut.  
 

• Handelskammaren:  
De tar hand om företagarsamhället, sköter serviceutbildningar, tar dit gästtalare o s v. 

                                                 
1 För att få tillgång till mark inom bestämda delar av Whistler måste man enligt lag vara medlem. Äger 
man land utanför detta specifika område måste man inte delta men man får om man vill. Denna modell 
har gjorts till standard och lagstiftats även inom andra destinationer i British Columbia. 
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Dynamik 
I Whistler finns många goda förutsättningar för att lyckas med åretruntturism. Man har de 
rätta naturliga förutsättningarna, en stark gemensam vision som sträcker sig över 
säsongsgränserna, god organisation och en stark vinterprodukt som attraherar besökare till 
destinationen. Dessutom har man en aktiv engagerad kommun som är drivande i 
utvecklingen. 
 
Nya hotell och boendekomplex som säljs med hjälp av olika finansieringsformer växer upp i 
snabb takt i och i närheten av Whistler. Många av de intervjuade nämner just detta byggande 
och fastighetsmarknaden som den starkaste drivkraften bakom destinationens utveckling. 
”It’s all real estate driven” 
 
Fastighetsmarknaden karaktäriseras både av en efterfrågan på fritidsboende och på fastigheter 
för näringsutövande. En efterfrågan som besvaras med utvecklandet av en rad olika 
erbjudanden i form av hus eller lägenheter, time share, hotell o s v. Även för näringsidkare 
finns ett brett utbud. Detta lockar såväl professionella investerare som familjer som investerar 
i fritidsboende vilket i sin tur ökar suget efter en förlängning av säsongerna. Utvecklingen av 
fritidsboendet och antalet bäddar det genererar, idag omkring 6 000, skapar en kritisk massa 
av rum och kunder.  
 
De personer som har investerat stora pengar i fritidshus eller -lägenheter vill nyttja dem under 
så stor del av året som möjligt vilket leder till att man efterfrågar något att göra även under 
barmarkssäsongen. Investerare och entreprenörer ser i denna efterfrågan möjligheten att tjäna 
pengar även under barmarkssäsongen. Några företag utökar sin vinterverksamhet med ett 
sommarutbud och andra företag startas enbart för att tillgodose marknadens barmarksbehov. 
Allt detta resulterar i en bredd av aktiviteter och evenemang även under barmarkssäsongen. 
 
Med hjälp av den kritiska massan av bäddkapacitet, kommunens investeringar i infrastruktur 
samt entreprenörerna och investerarna som attraheras av detta skapas en dynamisk zon för 
utveckling av barmarkssäsongen. Värdet på fastigheterna ökar i takt med att säsongen 
förlängs. Ju längre säsongen är desto större är nämligen möjligheterna att få avkastning på 
investeringen, oavsett om fastigheten inrymmer butiker, restauranger, hotell eller lägenheter. 
Åretruntverksamheten bidrar sedan till ett ännu större tryck på fastighetsmarknaden.  
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Denna drivkraft beskrivs på ett lite annorlunda sätt med företaget i fokus, med hjälp av 
Intrawests eget framgångsrecept. 
 

Our mission  
"Create memories for our guests and staff as the best mountain, 
 beach and resort experience...again and again." 
 
Our Success Formula 

1. We start with a resort and enhance the experience.  
2. Then build an animated village so people stay longer.  
3. All this attracts more visitors who come more often, spend more  

money and bring their friends.  
4. More real estate is built and attractions are added, drawing yet  

more people.  
5. More people, more often, leads to the expansion of year-round facilities, 

 maximizing use of shops, hotels, convention facilities and restaurants.  
6. As occupancy and room rates climb, so does demand for resort real 

estate, creating a surge in real estate sales.  
7. All this results in a total resort experience which brings year-round 

destination visitors, generating financial critical mass which...  
8. Leads to more resorts. Network synergy results in a compounding 

effect on the company's revenue streams and growth through time. 
Intrawest 

 

 

Investeringar och finansiering  
I fallet Whistler råder det ingen brist på privat kapital. Få investeringar är finansierade med 
offentliga medel. Några exempel är dock en arena för amerikansk fotboll och baseboll som 
finansierats m h a offentliga medel. Även i cykelleder har kommunen lagt en del pengar. De 
mest betydande investeringar som gjorts för barmarkssäsongen är annars konferenscentret 
som drivs av Tourism Whistler. Den finansierades med hjälp av såväl statliga som regionala 
och kommunala offentliga medel. Exempel på större privata investeringar är mountainbike 
parken på berget (Intrawest) och några av golfbanorna. 
 
Flera säger att hela destinationen drivs av fastighetsmarknaden. Aktiviteterna skapas mest för 
att öka möjligheterna till att sälja fastigheter och olika typer av boende. För att få tillgång till 
mark och tillstånd att bygga boendekomplex krävs ofta att man utvecklar olika aktiviteter eller 
anläggningar som kan användas till aktiviteter. ”Om man bygger liftar får man även tillgång 
till mark att bygga fastigheter på.” 
 
Babyboomgeneration köper fritidshus/lägenheter och hus att nyttja efter pensionen i en 
ökande takt. För att få baby boomers att göra dessa investeringar är det viktigt att kunna 
erbjuda en destination som lever året runt.  
 
Intrawest är tydliga med att de “är” vinter, men de vill utnyttja sin utrustning och låta sina 
investeringar arbeta hela året. Skidåkning är deras huvudverksamhet men de vill få ut mer av 
sina tillgångar. Intäkterna är fortfarande små på sommaren. Deras räkenskapsår börjar i juli 
och fram till december handlar det mest om kostnader. De stora intäkterna kommer under 
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vintersäsongen, men sommarintäkterna täcker redan de extra kostnader som 
sommaraktiviteterna genererar och ger även ett bidrag till att täcka de fasta kostnaderna. Tack 
vare de intäkter som nu ändå genereras under sommarsäsongen ligger de inte lika mycket 
minus när vintern kommer. Målet är att sommarintäkterna skall se till att man börjar 
vintersäsongen på ett nollresultat. På vintern har man ca 4 500 anställda och på sommaren ca 
1 000. Även om de inte hade någon direkt verksamhet på sommaren skulle de vara tvungna att 
ha ca 800 anställda.  
 
När det gäller sommaraktiviteter utanför liftsystemet och i närheten av berget ger Intrawest till 
stor del andra mindre entreprenörer tillstånd att driva dessa verksamheter. De skulle själva 
inte kunna driva dem med vinst, men de mindre företagarna som till viss del är att se som 
livsstilsföretagare kan klara sig på den verksamheten. Det fastighetsaffärerna som drar in 
pengarna till Intrawest. Och då är det så att man tjänar mycket på att orten blir en 
helårsdestination eftersom priserna på fastigheterna då stiger. 
 

Marknader 
Whistler har fler gäster på sommaren än på vintern men de stannar färre antal nätter och 
spenderar dessutom mindre pengar per dygn. 85 % av gästerna stannar tre nätter. De flesta 
gästerna är familjer. En tendens som märkts på senare tid är att familjerna börjar stanna allt 
längre. De får bra valuta för pengarna på sommaren och det finns något att göra för alla. 
Sommaren präglas även i mycket större utsträckning än vintern av dagsresor. Det finns många 
i regionen som är nyfikna på Whistler och som föredrar att göra en biltur dit en solig 
sommardag istället för en kall och snöig vinterdag. 
 
Trots färre besökare på vintern är rumsbeläggningen då 63% tack vare de längre stanntiderna. 
På sommaren är den endast 41%. Under sommaren fördelar sig besökarna jämnt mellan män 
och kvinnor. En trend är att sommarbesökarna som är äldre än vinterbesökarna kräver ett 
vidare utbud av aktiviteter. 27% av besökarna är idag mellan 33 och 44 år och snittet ökar. 
Även på vintern är andelen familjer ganska stor regionalt. De långväga gästerna består mer av 
par och kompisgäng.  
 
Det framgår inte i vilken utsträckning vintergästerna även besöker Whistler under 
barmarkssäsongen. Det man vet är dock att många fritidshusägare besöker orten året runt. 
Detta gäller i synnerhet de som bor i regionen. Såväl på sommaren som på vintern får man 
fler besök än väntat från de som äger sitt boende i Whistler. 48% av skidåkarna kommer från 
närmarknader. Många av dem kommer även upp och åker mountainbike på sommaren 
 
Utvecklingen av de geografiska marknaderna för barmarksprodukten liknar just nu de tidiga 
stadierna av utvecklingen av marknaderna för vinterprodukten. När det gäller vinterprodukten 
utgjordes marknaden till en början av Vancouver och andra delar av British Columbia samt av 
Seattle. Sen nådde man även resten av Kanada, och senare andra delar av USA. Japan var 
också en tidig marknad. Sedan växte det successivt till en allt mer internationell marknad.  
 
För sommaren började det på samma sätt under slutet av åttio- och början av nittiotalet som 
en getaway för gäster från Vancouver, Seattle, och övrig närmarknader. Efter det blev det en 
nationell sommarort och så småningom en Nordamerikansk. Under senare delen av nittiotalet 
har man fokuserat på mer internationell marknadsföring. Den typiska sommargästen är dock 
fortfarande regional. Det är många som bilar runt i British Colombia och stannar några nätter 
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på det ena eller andra stället. Visst kommer det en del långväga gäster även på sommaren men 
de är fortfarande betydligt färre än under vintern. 

Marknadsföring 
Tourism Whistler skapades i mitten av åttiotalet för att marknadsföra Whistler året runt. Man 
kände att det behövdes en oberoende association för att sköta marknadsföringen, istället för 
att liftoperatören skulle vara ansvarig för marknadsföringen av helheten. Tourism Whistler 
lägger ca 60 % av sin marknadsföringsbudget på vintern och 40 % på sommaren. 
 
Även Intrawest marknadsför aktivt, framförallt vinter men även sommaren till viss del. 
Tourism Whistler och Intrawest har ett gott samarbete. Tidigare hade båda en egen central 
bokning. Nu har man ett gemensamt boknings- och call center. Tourism Whistler är ansvarigt 
för varumärket. Intrawest fokuserar på taktisk marknadsföring snarare än på att öka 
kännedomen om varumärket som sådant. 
 
Tourism Whistler marknadsför alltså både mot marknader där varumärket redan är bekant och 
mot marknader som ännu inte känner till Whistler. Det är de som försöker finna nya kunder. 
Intrawest fokuserar främst på de marknader som är bekanta med Whistler. Tourism Whistler 
jobbar även en del med paketering. Man försöker bl a att paketera skidåkning och golf med 
andra aktiviteter. 
 
Även om Intrawests huvudprodukt är skidåkning tycker de nu att de lägger för mycket krut på 
vintern. De borde lägga mer tid och energi på sommaren. De får inte tillräckligt stor del av 
besökarna i Whistler på sommaren till berget. På vintern dras 90 % av gästerna till berget men 
på sommar kanske så lite som 10%. Man har inte sett någon tillväxt i sin del av 
sommarmarknaden de senaste tre åren och vet fortfarande inte riktigt vad gästerna vill ha ut 
av berget på sommaren. 
 
Det görs en hel del korsmarknadsföring. Överallt i byn – på hotell och i affärer ligger förutom 
material om vintern även information om och reklam för sommaren. Även via Internet och e-
post bearbetar de sina vintergäster med sommarreklam. 
 

Varumärket 
Man försöker att bygga barmarksvarumärket på samma plattform som vintervarumärket. Att 
ha ett starkt varumärke på vintern är en fördel inför en sommarlansering på så vis att 
åtminstone skidåkarna känner till varumärket. Men på ett sätt kan det också vara en viss 
belastning. Det kan vara svårt att fylla ett varumärke med nytt innehåll (barmark) när det 
redan är så starkt förknippat med vinter. När man på Tourism of Whistler insåg detta 
lanserade man en stor sommarkampanj på TV. Man ville nå fram visuellt för att ge en 
uppfattning om hur vackert det verkligen är i Whistler även på sommaren. Den feed back de 
fick var precis den de hade hoppats på – ”It’s so beautiful”. De anser sig inte ha nått ända 
fram ännu, möjligen på den regionala marknaden, men inte utanför den. 
 
“The winter carries the name, but summer brand changes awareness.” 
 

Aktiviteter  
En av de dynamiska krafterna bakom utvecklingen av barmarkssäsongen var entreprenörerna 
som såg de nya affärsmöjligheterna. Dessa bestod dels av besökare som bestämde sig för att 
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de ville leva och verka i Whistler och var villiga att satsa på att starta egna företag för att 
kunna göra detta. Bofasta som såg möjligheten att tjäna pengar på sommaraktiviteter är ett 
annat exempel. Ytterligare en kategori av entreprenörer är sådana som redan var i branschen 
på andra ställen och som startade nya liknande verksamheter i Whistler.  
 
Enligt British Columbia Tourist Authority har det regionala styret inte tagit något initiativ till 
att utveckla sommaraktiviteterna. Initiativen har kommit från de enskilda entreprenörerna 
själva. Man har dock hanterat intressenterna väl och försökt göra så gott man kunnat för att 
undanröja administrativa hinder. Från lokalt håll berättar Tourism Whistler att man stöttar 
entreprenörerna genom att dela med sig av marknadsinformation och att man hjälper dem med 
marknadsföring samt med paketering. Den hjälp de bidrar med är strategisk. De fokuserar 
därför på att hjälpa de företag som satsar på de aktiviteter byn behöver. Man berättar även att 
antalet entreprenörer som misslyckats varit stort. 
  
Idag är ca 60 – 80 aktivitetsföretag verksamma i området. De flesta är sanna entreprenörer 
och kommer från olika håll i landet och världen. Många av dem har kommit de senaste tio 
åren. Flera av företagen har aktiviteter både sommar och vinter och många anställda har 
därför två olika sexmånaders anställningar.  
 
Juli och augusti är de viktigaste sommarmånaderna. Även i juni och september kommer gäster 
men inte i samma utsträckning. Konferenscentret bidrar starkt till beläggningen på våren och 
hösten. Evenemang är viktiga för hela barmarkssäsongen, men särskilt för början och slutet av 
den. De fyller också en viktig funktion när det gäller att stärka varumärket. 
 

Exempel på sommaraktiviteter: 
 

• Vandring 
• Golf 
• Mountaibike 
• Turcykling 
• Fyrhjulingsturer 
• Forsränning 
• Kanotpaddling  
• Forskajak 

• Fiske  
• Ziptrek 
• Trolley tours 
• Riding 
• Flyg sight seeing 
• Bungee Jump 
• Evenemang 

 
 
För vandring finns dels en lång vandringsled i dalen som är asfalterad och går runt hela 
området. Den är väldigt vacker, populär och gratis. På den kan man både vandra och cykla. 
Sen finns det förstås andra leder som lämpar sig för vandring såväl för nybörjare som för 
avancerade vandrare. 
 
Mountain bike downhill är stort och har förmodligen dubblats under den senaste 
femårsperioden. En utveckling som spås fortsätta i god takt. Mountainbikeverksamheten är 
mycket lönsam. Företrädare för Intrawest menar att de har den bästa mountainbike 
anläggningen i världen. De har satsat seriöst på att utveckla denna aktivitet för såväl duktiga 
åkare som för sådana som är nya men intresserade av sporten. De kör en lift för mountainbike 
på sommaren och en för sight seeing. Nästa sommar planerar de att köra ytterligare en lift för 
mountainbike. 
 
Många skiduthyrare blir cykeluthyrare på sommaren. Det är förhållandevis dyrt att hyra de 
mer avancerade cyklarna. Kostanden för att hyra en cykel och lösa ett liftkort på sommaren 
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motsvarar ungefär att hyra skidor och lösa liftkort på vintern. Skillnaden är att på sommaren 
är liftkortet billigare och hyran förhållandevis dyrare. Vill man hyra en mer ordinär turcykel 
kan man dock få en sådan för en betydligt billigare penning. 
 
Golfen är definitivt en aktivitet som drar in stora pengar. Det finns flera golfbanor i området. 
Priserna för en 18-hålsrunda varierar kraftigt mellan olika banor. På de finaste betalar man 
upp till sex gånger mer än på de billigaste. Golf är en stark produkt som blir allt populärare i 
Nordamerika.  
 
Att köra fyrhjuling på berget är också en popular aktivitet som genererar en hel del intäkter. 
Man kör själv men åker i sällskap med en guide i ett för ändamålet särskilt område av berget. 
Det är samma företag som erbjuder skotersafari på vintern som sköter denna verksamhet på 
sommaren. 
 

Fördjupning om Mountainbike 
Aktiviteter som förknippas med cykling i olika former ses av många som nyckelaktiviteter för 
barmarksturism i bergen. Cykling och skidåkning har många gemensamma ingredienser. 
Detta gör cykelaktiviteten särskilt intressant i denna rapport eftersom den till stor del 
attraherar samma marknadssegment som skidåkning i alla dess former. 
 
Hinder mot mountainbikeåkning ur turistens perspektiv: 

• Säkerhet – Upplevd risk 
• Upplevt skicklighetskrav 
• Kostnad 
• Image som extremsport 

 
Problemställning kring mountainbikeåkning från destinationens sida: 
 

• Problem med risker och ansvar 
• Lönsamhet 
• Markanvändningsproblem 
• Miljömässiga aspekter 

 
Intrawest hävdar att mountainbike i backe i kombination med liftåkning endast är i sin linda. 
Det skulle kunna få en stark utveckling liknande den snowboardåkande hade under 90-talet. 
Mellan 1999 och 2003 har den årliga ökningen av antalet åkdagar med mountainbike i lift i 
Whistlers mountainbike park varit ca 60%. Under 2003 nådde man ca 60 000 åkdagar. Det 
behövs 20 – 30 000 åkdagar för att uppnå någon slags lönsamhet. Räknar man med en 
långsammare årlig tillväxttakt på ca 30 % kommer antalet åkdagar 2008 uppgå till 220 000. 
Idag finns i Nordamerika ungefär 20 liftanläggningar som har ett mountainbikeanpassat utbud 
under barmarkssäsongen. Inom de närmaste tio åren beräknas detta antal stiga till över 100. 
Det totala antalet åkdagar i dessa anläggningar prognosticeras vara ca fem miljoner om fem år 
och tio miljoner om tio år. Intrawest antar att cykling kommer att bli större i Europa än i 
Nordamerika. Det ses som en utmaning för cykelindustrin att utveckla produkter för alla 
åldrar och kompetensnivåer samt att delta i markandsföringen av idrotten och i arrangerandet 
av evenemang. 
 
Demografiskt liknar mountainbike snowboard och det är nu på väg att bli en accepterad och 
mer folklig extremsport. Snowboard startade som en extremsport för unga män som på något 
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sätt ville utmärka sig. Nu har det dock utvecklat sig till en sport som riktar sig till en betydligt 
bredare marknad.  
 
Nästa våg inom mountainbike är free riding. Free ride biking är en utveckling av cross 
country biking och är mer krävande. 
 
I Whistler är över 70 % av mountainbikeåkarna i liftsystemet mellan 19 och 45 år. 70 % av 
åkarna är män och föjaktligen endast 30 % kvinnor. 50 % av besökarna kommer från den 
regionala markanden. Fördelningen av åkarkategorier är följande:  
 

• Freerider  58 % 
• Downhilller  20 % 
• Cross country  12 %  
• Urban  10 % 

 
Cykling är enkelt att arrangera för en destination – alla kan cykla. Det behövs inte särskilt 
mycket utrymme men den tar tid att utveckla vettiga aktiviteter som man kan ta betalt för. Det 
krävs även en del planering t ex i samband med planer för markanvändning för leder och 
nedfarter. 
 
De butiker som hyr ut skidor på vintern hyr ut cyklar på sommaren. I Whistler finns idag 300 
cyklar för uthyrning. 
 
Whistlers mountainbike park är en av de största liftanknytna anläggningarna i Nordamerika. 
Det finns nedfarter för såväl nybörjare som extrema experter.  
 
Några fakta: 

• Fallhöjd 1 300 meter 
• tre skill center 
• två högeffektiva liftar 
• två hoppområden 
• störtloppsbana 
• 60 km leder 

 

Socialt 
Whistler har numera ca 10 000 bofasta invånare. Whistler kommun har stark fokus på att den 
bofasta delen av befolkningen skall ha det bra och man jobbar aktivt för att skapa integration 
mellan bofasta och besökare. Man lägger särskild vikt vid att det skall vara möjligt för 
personer som arbetar i Whistler att även bo i centrala Whistler. Helst skulle man vilja se att 70 
% av de anställda bodde mer eller mindre centralt på orten. Nu jobbar man från kommunens 
sida med att ha skapa en speciell marknad för boende som endast görs tillgängligt för sådana 
som är bofasta, men man önskar att man redan tidigt i destinationens utveckling hade 
reserverat mark för byggnation av personalbostäder 
 
Trots att kommunen har identifierat problemet och försöker göra något åt det är det svårt för 
många bofasta att hitta och ha råd att behålla en bostad någorlunda centralt. 
Boendekostnaderna är alldeles för höga. Idag finns billigare och mycket enkla bostäder för 
ungefär 4 000 personer, vilket är långt bättre än i många andra vintersportorter. De flesta av 



Vintersportorten – året runt 

 42

dessa är för Intrawests anställda. Inte heller personal som inte är kopplad till turismen t ex 
poliser, lärare eller liknande kan bo i själva Whistler.  
 
Det gör det svårt att behålla bra anställda. För de unga fungerar det ganska bra. De nöjer sig 
med lägre kvalitet på boende eftersom de oftast ändå bara stannar en kortare period. När det 
gäller de äldre anställda fungerar det också oftast eftersom de kom dit i tid och hann ordna 
boende innan det blev för dyrt. De som är medelålders och ofta är eller skulle kunna vara 
mellanchefer har det svårare. De har helt enkelt inte råd att flytta dit eller stanna där. 
 
Det är givetvis även viktigt att arbetstagarna skall kunna arbeta året runt. Vissa har fasta 
anställningar, medan andra har två halvårsanställningar för olika företag. En person kan t ex 
vara skidlärare på vintern och golfpro på sommaren. 
 

Tillgänglighet 
Närhet till en någorlunda stor stad eller flera mindre inom ett maximalt avstånd av två till fyra 
timmar med bil är kritiskt för att ha en bra och stabil regional marknad. Dessutom bör man 
inom ett sådant avstånd ha tillgång till en internationell flygplats som kan serva de mer 
avlägsna marknaderna. De olympiska spel som planeras i Vancouver och Whistler 2010 
kommer att betyda en avsevärd förbättring av tillgängligheten för Whistler. 
  
Tidigare när det fanns två kanadensiska flygbolag hade de Canadian air som partner. Nu när 
det bara finns ett är det svårare att få dem till att samarbeta. De har vissa internationella 
flygbolag som partners och skapar paket tillsammans med dem. De skapar även paket i 
samarbete med rederier som anordnar kryssningar i området.  

Framgångsfaktorer 
Nedan följer en sammanställning av vad intervjupersonerna svarade spontant på frågan vad 
som varit viktigt för att skapa en åretruntdestination: 
 

Naturliga förutsättningar 
• Närhet till en god marknad (2-4 timmar med bil till en större stad) 
• Närhet till en internationell flygplats 
• Ett högt berg med alpin omgivning 
• Tillgång till en glaciär dels som attraktion i sig och dels för snösäkerhet 
• En sjö, floder och åar. Allra helst varma sjöar. 
• Bra klimat även på sommaren 
• Byn måste ligga nära berget 

 

Faciliteter 
• Aktivitetsmixen är viktig! Hur mixen ser ut är beroende på hur marknaden ser ut. På 

så sätt blir det en destination. 
• Ett bra SPA  
• Konferensanläggning 
• Bra shopping  
• Närhet till allt i byn  
• Kritisk massa - att man har ett visst antal bäddar till förfogande 
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Varumärke 
• Starkt varumärke 
• Framgången för sommaren hänger till stor del på ett framgångsrikt vintermärke!  
• Man måste se stället som en destination. 
• Varumärket måste kommunicera kvalitet, komfort, säkerhet och andra positiva saker 

så att du kan konkurrera med alla sommardestinationer. 
• Rebranding. Man måste få kunden att förstå att man är något mer än en skidort. 

 

Organisering  
• En tydlig vision. Whistler hade en tydlig vision om att bli en internationellt 

framgångsrik destination. 
• Ägarskap (att samma intressen vurmar både för sommar och vinter) 
• Bra ledarskap 
• Förmågan att managera aktiviteterna. 
• Serviceinriktad och välkomnande personal 
• Yield management 
• Att fastighetsägare besöker orten frekvent är viktigt för att få en levande ort och få till 

stånd en region som är intressant för investeringar.  
 

Kunskapsbildning & Kunskapsspridning 
Intrawest har i sin storlek en fördel gentemot andra företag. De har egna avdelningar som gör 
egna marknadsundersökningar, tittar på utvecklingen av marknadsandelar, letar trender på 
marknaden o s v. De anser också att de har ett ansvar för att fungera som kunskapsstöd även 
till andra företag på orten. ”Alla måste lyckas för att vi skall kunna lyckas tillsammans.” 
 
Från Sam Fraser Universitetets i Vancouver sida har man uppfattningen att turistnäringen inte 
alltid är särskilt imponerad av akademisk forskning, även om man är samarbetsvillig i många 
hänseenden. Whistler kommun har ända sedan starten av Whistlers uppbyggnad haft ett 
kontinuerligt samarbete med bl a Sam Fraser University som på ett bra sätt dokumenterat 
utvecklingen. Ofta är det konsulter i branschen som tolkar forskningens rön och omsätter den 
i produkter eller tjänster de kan sälja till turistföretagen.  
 
Inom Intrawest finns givetvis ett kunskapsutbyte dels genom ett huvudkontor som arbetar 
med strategier för utveckling av destinationer. I viss utsträckning kan man säga att Whistler är 
en testarena för Intrawest eftersom det är den ort som kommit längst i utvecklingen mot en 
åretruntdestination. Konceptet man använt i Whistler försöker man nu kopiera till ett antal 
andra orter i Nordamerika. Intrawest anordnar även föredrag på de olika orterna. 
Kunskapsutbyte sker dessutom genom rekrytering av anställda mellan olika orter som de 
driver. Duktiga anställda från Whistler rekryteras ofta till andra ställen där de ofta får sina 
första chefsbefattningar. 
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Fallstudie av Stowe (Vermont, USA) 

Introduktion 
Stowe i Vermont är östra USAs främsta skidort. Där byggde man t ex Nordamerikas första 
Nordic Ski Centre. Orten har en stark historisk bakgrund som turistort och har nu omkring 
4400 bofasta invånare. 
 
Barmarkssäsongen erbjuder dock större möjligheter än vintern. På sätt och vis kan man säga 
att sommarturismen fanns där innan vinterturismen. Augusti är just nu den viktigaste månaden 
för turismen. 
 
Stowe ligger inte i direkt närhet av någon storstad. Burlington, med 200 000 invånare är den 
närmaste större staden och ligger en timmes bilväg bort. Där finns även en internationell 
flygplats. 20 % av turismen är internationell och fram till för två år sedan utgjorde Burlington 
huvudmarknaden. 
 

Vision 
Eftersom Stowe var en sommardestination redan från början handlade det inte om att ta fram 
en vision för att utveckla barmarkssäsongen utan snarare om en vision för att fortsätta hålla 
kvar fokus på kvalitén på barmarksprodukten även om man också satsar på vintern. 
 

Organisation 
Alla intressenter i byn deltar aktivt i utvecklingsarbetet och ser möjligheter för hela bygden. 
Stowe Area Association (SAA) är viktig när det handlar om att hålla en stark fokus på 
sommaren och i arbetet med att hålla visionen vid liv. Såväl sommar som vinter är Stowe 
organiserat på samma sätt. Även uppsättningen intressenter är den samma oavsett årstid. 
Medlemskapet i SAA är obligatoriskt enligt lag och alla medlemmar står bakom visionen. 
Stowe Mountain Resort (SMR), som är det lokala liftbolaget, är även de medlemmar i SAA. 
Eftersom de även driver golfbanan på orten har de stort intresse i ortens utveckling både under 
vår, sommar och höst. Det lokala styret är också involverat i utvecklingen men har ingen 
pådrivande roll. 
 

Investeringar och finansiering 
Stowe fokuserar mer på att utvecklas i kvalitetshänseende och på att hålla lönsamheten uppe 
än på att växa i volym räknat. Det finns starka regelverk mot denna typ av tillväxt i 
kommunen. Det är t ex svårt att starta nya företag.  
 
Leder och stigar som används under barmarksperioden underhålls av kommunen. 
 

Marknader 
Sommarbesökarna har ett annat beteendemönster än vinterbesökarna. De njuter mer av den 
vackra naturen, vandrar, och kommer för att besöka olika evenemang. 
 
Både familje- och pensionärssegmenten av marknaden växer och Stowe håller även på att 
utvecklas till en ort där det är populärt att bo för människor som jobbar i Burlington. 
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SAA använder direkta e-postutskick i stor utsträckning för att marknadsföra Stowe.  
SAA är även ansvariga för den centrala bokningen där det också är öppet för direktbokning 
via deras hemsida.  
 
Alla intressenter deltar i marknadsföringen som organiseras av SAA. Denna marknadsföring 
syftar framförallt till att lyfta Stowes varumärke. Marknadsföringsstrategin för varumärket 
diskuteras med SAAs medlemmar innan den beslutas.  
 

Varumärke 
Stowes sommar- och vintervarumärke är båda byggda på samma plattform. SAA skapar paket 
utifrån två grundtankar – familjepaket och romantikpaket.  
 

Aktiviteter 
Under barkmarkssäsongen är evenemangen, som är den stora drivkraften, av helt avgörande 
betydelse. Stowe fokuserar hårt på evenemang och arrangerar ett stort antal. Det finns en 
mängd arrangörer. Såväl specialiserade företag som hotell och restauranger tar initiativ till 
och deltar i arrangerandet av olika evenemang. SAA självt organiserar inget evenemang, men 
hjälper gärna till med marknadsföring och support.  
 
Återkommande evenemang är utomhusteater och konserter samt stora föreningsmöten och 
evenemang för människor med speciella intressen. 
 
De mest populära naturrelaterade aktiviteterna är: 

• Golf 
• Vandring  
• Cykling (mountain bike, off-road, enkla leder och landsväg) 
• Rollerblade  
• Bara njuta av naturen 

 

Socialt 
Den starka åretruntturismen bäddar för att man har en arbetsstyrka som är trogen och stolt 
över att arbeta i Stowe. En del av dem som bor i Stowe jobbar i New York. Av dem är det 
många som flyttat till Stowe av livsstilsskäl och för att Stowe generellt sett anses som ett 
attraktivt ställe att bo på. 
 

Tillgänglighet och allianser 
Tillsammans med JetBlue, som är ett lågprisflygbolag som började flyga till Burlington för ett 
år sedan, arrangerar man olika paketerbjudanden. Paketen byggs upp av JetBlue och 
American express och innehåller bl a skidåking och golf, fly & drive, play & stay.  
Stowe brukade tidigare designa färdiga paket, men idag erbjuder man snarare komponenter att 
bygga egna paket utifrån. 
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Fallstudie av Scuol (Engadin, Schweiz) 

Introduktion 
Schweiz har en lång turistisk tradition. Redan omkring 1850 hade man en stark 
sommarturism. Vinterturismen kom inte igång förrän omkring 1920. Scuol var en känd 
turistort redan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Turismen där baserades på SPA-
verksamhet och sommarprodukten var stark redan då. Besökarna kom framförallt till Scuol 
för att bli friska.  
 
Scuol är en medelstor destination i Schweiz med 7 500 bäddar varav 2 500 i hotell och 5 000 i 
lägenheter och mindre pensionat.  Scuol ligger söder om St Moritz i den östligaste delen av 
Schweiz - det vackra Engadinområdet som gränsar mot Italien och Österrike. Scuol har en 
mycket vacker och genuin bykärna. Byn är också känd för sitt vatten med mycket hög halt av 
speciella mineraler. På flera platser i byn finner man kranar där gästerna gratis kan ta för sig 
av mineralvattnet. Vintersäsongen och barmarkssäsongen är lika stora i besökarantal. Scuol 
ses som en destination som i hög grad lyckats utveckla en helårsprodukt. Scuol har i och med 
sin storlek och produktstruktur en hel del gemensamt med flera svenska fjällorter som siktar 
på att utveckla barmarkssäsongen. 
 

Vision 
Alla schweiziska destinationer har en slags vision. Det som är typiskt för Scuols är att den 
fokuserar på ett åretruntutbud. Man vill ha verksamhet alla fyra årstiderna. Från Gemeindes 
(kommunens) sida har man också en vision, men att det är en vision som handlar mer om 
rumslig planering. Man menar att rumslig planering och turism hänger ihop. Man utvecklar 
olika zoner till att fylla olika syften för turism, rekreation och andra syften. 
 

Organisation 
Det finns två viktiga turistorganisationer i Scuol. Scuol Turism AB har till uppgift att sköta 
marknadsföringen och se till att turisterna kommer till Scuol. Alla turistföretag deltar frivilligt 
i denna verksamhet. Man kan säga att denna organisation säljer marknadsföringsprojekt. 
Kommunen finansierar en betydande del av verksamheten. 
 
Scuol Information som helt tillhör kommunen skall informera gästerna och se till att hålla 
gästerna kvar så länge som möjligt.  
 
Dessutom finns det i Scuol en sammanslutning mellan Scuols kommun och de tio mycket 
mindre grannkommunerna som också är delägare i Scuol Turism AB Denna sammanslutning 
har i princip en uppgift och det är att godkänna markandsföringsplanen och budgeten för 
Scuol Turism AB. Scuol Turism AB har alltså lyckats med konststycket att få de små 
grannkommunerna att samlas kring marknadsföringen av varumärket Scuol. Man samlar 
resurserna i övertygelsen om att går det bra för Scuol så får det positiva effekter även på 
omkringliggande kommuner. 
 
I Scuol finns det två strategiska aktörer, liftbolaget och SPA anläggningen (Engadin Bad 
Scuol) Kommunen är delägare i liftbolaget och äger 100 % av SPA anläggningen. Efter det att 
anläggningen öppnades 1993 har den bidragit till att öka tillströmningen av gäster till Scuol. 
Dessutom har den spelat en viktig roll som dåligt-väder-anläggning. 
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Investeringar och finansiering 
Kommunen står till stora delar för investeringarna i den turistiska infrastrukturen. De 
finansierade t ex bygget av den stora SPA- och badanläggningen. Det var en mycket stor 
investering – 300 miljoner kr - för en så liten kommun och har följaktligen lett till en del 
finansiella problem. Med sina ca 2 500 invånare var man ett tag den kommun med högst skuld 
per person i hela Schweiz. SPA anläggningen ansågs vara en grundläggande investering för 
att få en åretruntturism till stånd. Efter en period med ansträngd ekonomi ser det nu ändå ut 
som om man uppnått de önskade resultaten och att finanserna är under kontroll.  
 
Hotellen i byn ägs framförallt av privata investerare. Det finns i princip bara en stor kedja som 
är representerad i Scuol, och det är Robinsson Club. Ett problem som man har i hela Schweiz 
och så även i Scuol är det faktum att det inte finns tillräckligt många hotell, utan att för stor 
andel av boendet sker i privatägda lägenheter. 
 
Det finns ibland fortfarande vissa svårigheter med att finna finansiering till gemensamma 
projekt. Ett exempel är diskussionerna kring behovet av ett vandrarhem i byn. För att ett 
vandrarhem skall kunna byggas behövs ett tillskott på ungefär 5 miljoner från kommunen. 
Dels saknar kommunen pengar och dessutom är man rädd att snedvrida konkurrensen genom 
att ge pengar till vissa men inte till vissa andra. 
 
Varje restaurang, boendeanläggning och aktivitetsföretag måste betala en 
turismfrämjandeskatt på sin omsättning till kommunen. Men det är inte bara rena turistföretag 
som betalar denna skatt utan i princip alla företag. Byggfirmor och privata läkare betalar t ex 
också en del men inte lika mycket. De betalar t ex en summa per anställd eller liknande. 
 

Marknad 
Nästan alla besökare i Scuol är destinationsgäster. De stannar alltså inte bara till på väg till 
något annat, utan kommer verkligen för att besöka Scuol. Detta innebär även att de ofta 
stannar många nätter. Till viss del beror det på att Scuol inte är helt lätt att nå. Är det enkelt 
att komma till en plats är det också ofta så att gästerna stannar kortare tid.  
 
Många av gästerna är stamgäster som kommer både sommar och vinter. Drygt 50 % av 
övernattningarna görs i second homes. Den typiska gästen i Scuol söker aktivitet och bad i 
samband med lugn, ro och utrymme - en kombination mellan sport och avslappning. 
 
Scuol har lika många gäster på sommaren, som pågår från maj till november, som på vintern, 
som räknas från december till april. Sommargästerna är något äldre än vintergästerna och 
medelåldern är då 50 år, att jämföra med 40 på vintern. 
 
Sommargästernas aktiviteter fördelar sig så här: 
Hiking – fjällvandring 48 % 
Wellness/hälsa 18 % 
Cykling 12 % 
Kultur/gastronomi 8 % 
Annat 14 % 
 
I Scuol har man märkt en dynamik hos vandrarna på så sätt att flera av dem även provar 
cykling som i sig är den snabbast växande aktiviteten i Scuol. 
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Många anläggningar håller samma prisnivå på sommaren som på vintern. Gästerna stannar 
oftast kortare perioder på sommaren än på vintern. Det är dessutom lättare att locka gäster till 
Scuol på vintern utan att man behöver lägga så mycket pengar på marknadsföring. På 
sommaren krävs det däremot mer arbete med att få gästerna att välja Scuol.  
 
I ett av de större hotellen i Scuol, vars hotellägare intervjuats, har man t ex en beläggning på 
88 % sett över de 330 dagar man har öppet. På sommaren är beläggningen ungefär 85 % och 
på vintern ca 95 %. De målgrupper hotellet jobbar med är wellness-, semester- och 
konferensturism. 80 % av gästerna är schweizare. På vintern har man mer tyskar och på 
sommaren mer italienare. Till störst del har man individuella gäster och inte så mycket 
gruppbokningar. Internet fungerar bra som bokningskanal. Ca 30-40 % bokar i dagsläget 
direkt på Internet.  
 

Aktiviteter 
Scuol har en professionell hållning till aktiviteter och har delat upp dem i följande fem 
områden:  

• Kulturarvsupplevelser 
• Mountain Bike 
• Sommarnaturupplevelser 

• Snöupplevelser 
• Wellness 

 
 
Dessa strategiska affärsområden är produktgrupper som kan utvecklas och marknadsföras 
oberoende av varandra. 
 
Det bör noteras att fyra av de fem strategiska affärsområdena är anpassade till 
barmarkssäsongen. Scuol Turism AB anser att hälsoturismen är fullt utvecklad och att dagens 
koncept har nått sin fulla potential. Mountainbike är ett affärsområde med stor potential som 
kan växa sig betydligt större än idag. Även kulturarvsområdet har en intressant 
utvecklingspotential. Detsamma gäller upplevelsen av sommarnaturen i Engadin. 
Utvecklingen av mountainbike och snöupplevelsen är placerad i en speciell avdelning som 
drivs gemensamt av liftbolaget och Scuol Turism AB. 
 
Scuols strategiska affärsområdena i ett livscykelperspektiv  

 
 

      (Källa: Scuol Turism AB) 
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Sommaraktiviteterna delas in i en klassisk konventionell del (Klassisk sommar) och en mer 
aktiv dynamisk del (Äventyr sommar). 
Därtill läggs aktiviteterna som är förankrade i kulturarvet. 
 
”Klassisk sommar” innehåller bl a: 

• Vandring, som är den starkaste barmarksaktiviteten 
• Naturupplevelser  
• Golf 

 
”Äventyr sommar” omfattar bl a: 

• Mountainbike, som förmodas ha stor potential är idag den näst starkaste 
barmarksaktiviteten 

• Rafting 
• Klättring 
 

Kulturarv 
Det finns en tydlig efterfrågan efter det autentiska och genuina. Scuol utvecklar just nu 
produkter kopplade till ”Romantiska upplevelser”. I samband med 
produktutvecklingen samarbetar man med Academia Engadina. Hotellen har även sina 
egna erbjudanden. Man ordnar t ex alpfrukost med inslag av utbildning i 
naturförståelse och turer för att se vilda djur på berget.  

 
Engandine adventure som bedriver verksamhet som omfattar bl a downhill mountainbike, 
turcykling och forsränning drivs av liftbolaget. De hyr även ut cyklar, framförallt turcyklar. 
 
På sommaren är en lift igång. Endast ca 4 % av liftomsättning görs på sommaren, men det är 
ändå ett viktigt tillskott till helheten. Liften används såväl av vandrare som av cyklister. Från 
liftbolagets sida ser man dessutom öppethållandet som marknadsföring inför vintern. 
 
Den stora badanläggningen kan ta 300 gäster åt gången. Ibland blir det ändå kö för att få 
komma in. Den speciella romersk-iriska avdelningen tar maximalt 160 personer per dag. 
Från mitten av oktober till mitten av december avgår ett tåg, som kallas Aqualino, dagligen kl 
7 från Zürich. Med detta kommer många, särskilt äldre människor, för att ta en heldag på SPA 
i Scuol. På kvällen sätter man sig sedan på tåget för att resa tillbaka till Zürich. 
 
Scuol samarbetar med österrikiska och italienska destinationer runt nationalparken för att 
utveckla Europas största mountainbikeregion. Man arbetar bland annat med eget kartmaterial, 
turförslag, turklassificeringar, tävlingar, och respaket med cykling och wellnesserbjudanden. 
För marknadsföringen av detta projekt har nästan tre miljoner kronor avsatts de kommande tre 
åren. 50 % läggs av staten, 30 % av kantonen och 20 % av regionen. En tävling som man 
redan arrangerar sedan två år tillbaka är ”Nationalparkbikemarathon” där den längsta sträckan 
är 132 km runt nationalparken. Det finns även kortare sträckor så det är möjligt för nästa vem 
som helst att delta. I detta arrangemang har liftoperatören en viktig roll. 
 
Även när det gäller andra evenemang är det ofta liftoperatören som arrangerar dem, men fler 
hjälper till. Det mesta sker på ideell basis, men även hotellen, Scuol information och Scuol 
Turism AB brukar ställa upp.   
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Socialt 
Turismen betyder allt i Scuol. Man har i stor sett ingen industri. ”Det vi har är bara natur och 
naturen är turism.” Utan turismen finns det inget att överleva på - möjligen jord och 
skogsbruk. Men även jordbrukarna säljer stora delar av sin produktion till turistföretag. 
 
Man har ca 2 500 invånare och nästan alla är mer eller mindre sysselsatta inom turismen. Det 
är därför mycket viktigt att ha en åretruntturism som kan hålla sysselsättningen uppe hela året 
och möjliggöra för folk att bo kvar. 
 

Tillgänglighet 
Scuol ligger väldigt bra placerat mellan München, Milano och Zürich. Man tar sig till Scuol 
med bil på ca 3 - 8 timmar från var och en av dessa.  
 

Framgångsfaktorer  
Nedan följer en sammanställning av vad intervjupersonerna svarade spontant på frågan vad 
som varit viktigt för att skapa en åretruntdestination: 
 

Naturliga förutsättningar 
• Naturen är fantastisk. Landskapet fascinerar besökarna.  
• Kulturen, språket (romanska) och arkitekturen är också viktiga. 
• Klimatet med snösäkra vintrar och fina varma somrar. (300 soldagar) 
• Källor med mineralvattnet som håller den högsta mineralhalten i Europa.  
• Naturen är viktig för hela Engandin, källorna var viktiga för Scuol.  
• En genuin by. 
• Det finns utrymme – något som kommer att efterfrågas allt mer. 
• Nationalparken - den enda i Schweiz och en av de bäst skyddade i världen.  
• Bra att inte ligga för nära någon större stad - tillräckligt nära för helg eller 

veckoturism, men inte för dagturism. 
 

Faciliteter 
• SPA, mountainbike, golf, nationalpark, tennis, kultur o s v.  
• På senare år har det stora badet betytt mycket. 
 

Varumärke 
• Engadine är ett bra varumärke och är starkt som turistregion. 

 

Organisering 
• Kvalitetstänk och en klar strategi var viktigt för vidare utveckling.  
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Fallstudie av Ischgl (Tyrolen, Österrike) 

Introduktion 
Ischgl som ligger i Tyrolen i Österrike är idag en utpräglad vintersportort men är just i stånd 
med att starta upp sin sommarturism. Idag utgör den endast ca 10 % av vinterturismen men 
ökar årligen med 30 % jämfört med vinterns ökning på 2 %. Strategier och koncept är under 
utveckling men målsättningen är klar 
 
Nu har man 1,3 miljoner övernattningar på vintern och endast 130 000 på sommaren.  Målet 
på tre års sikt är att ha 300 000 gästnätter på sommaren. Man tror dock inte att det går att hålla 
samma priser på sommaren. Under sommaren handlar det om att hålla kvantiteten snarare än 
priset uppe. 
 
På vintern kan Ischgl erbjuda ca 10 000 bäddar. På sommaren har man endast ca 6 700 
bäddar. Detta räcker mer än väl för sommarens behov i dagsläget, men även andra ställen än 
hotellen måste vara öppna. Liftarna är öppna till viss del, men inte helt och hållet. 
 

Vision 
Hela byn står bakom beslutet om att satsa på sommarprodukter. Man har flera satsningar på 
sommaren bakom sig, men tidigare satsade man inte helhjärtat. 
 

Organisation 
Tourismusverband (TV) är Ischgls högsta ledning på destinationsnivå och har stort inflytande. 
Ett delägarskap i liftbolaget har bidragit till denna starka position.  TV kan visa upp mycket 
goda resultat när det gäller att föra fram Ischgl som ett av de ledande vintervarumärkena i 
Europa. 
 
TV är inte bara en vanlig turistbyrå som står för turistinformation utan har ett betydligt större 
ansvarsområde än så. De erbjuder olika tjänster till turistföretagarna i Ischgl. De ger bl a 
direkt rådgivning till företagen i Ischgl när det gäller marknadsföring och annat. Ibland jobbar 
de t o m mer som en marknadsföringsbyrå. På TV jobbar under oktober till maj som flest 26 
anställda. Under juni till september minskar det till 21 personer. 
 
Fokuspunkten för TV är Ischgl som destination. Det är oftast TV som tar initiativet till olika 
utvecklings- och förbättringsprojekt – inte hotellen eller de andra företagen.  
 
TV är inte en del av Gemeinde (kommunen), men till viss del utför man uppgifter som annars 
skulle ligga på kommunen. Dessutom sitter kommunföreträdare i styrelsen för TV Båda är 
också viktiga delägare i ortens liftbolag. 
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Liftbolaget ägs av: 
 
Tourismusverband  20% 
Kommunen  27% 
Hotellen  22% 
Andra företag  31% 
 
TVs verksamhet finansieras av turismskatt, medlemsavgifter, egna intäkter och en direkt 
kommunal ersättning för utförande av bestämda uppgifter. Vanligtvis går turismskatten till 
kommunen för att sedan överföras till någon slags turistfrämjande organisation. I Ischgl går 
den direkt till TV. Fördelen för kommunen blir att de sparar en del pengar på administration. 
TV måste även sköta kontrollen av att alla betalar. Denna kontroll för det goda med sig att 
man automatiskt bygger upp en mycket nyttig databas över hur marknaden ser ut. Man vet 
exakt varifrån olika gäster kommer och hur länge de stannar. 
 

Varumärket 
TV har ansvar för varumärket. Man anser det viktigt att investera i imagen. På vintern är 
Ischgl ett av de allra mest kända varumärkena i stora delar av Europa. Man ligger inte i topp i 
Nederländerna, Norden och Italien, men annars ligger man mycket bra till. Denna sommar 
kommer man verkligen att marknadsföra sommaren. Redan nu under vintern marknadsför 
man sommaren flitigt. Överallt på hotell, restauranger och affärer ses affischer och broschyrer 
som inriktar sig på sommarprodukten.  
 
Man vill nyttja den höga bekanthetsgraden varumärket Ischgl som sådant har till att skapa 
kännedom om en ny produkt och för att vända sig till en ny målgrupp. Man måste använda de 
positiva känslor som förknippas med varumärket och föra över dem på sommarprodukten. 
Den nya sloganen är ”Sommer ist Ischgl”. Det man vill uppnå är att folk åtminstone förstår att 
Ischgl faktiskt också finns på sommaren.  
 
Ischgl har god infrastruktur för t ex kongresser eller presentation av nya bilmodeller. Man 
försöker att få draghjälp genom att locka kända varumärken till att lägga arrangemang i 
Ischgl. Några exempel är Coca Cola, VW och Porsche. På detta sätt bygger man på varandras 
varumärken.  
 
Ischgl satsar också på att använda kända artister i sin varumärkesstrategi. De har bl a ett känt 
evenemang sent varje vår då man lyckats locka massor med besökare med hjälp av 
dragplåster som Tina Turner, Elton John, Sting och Peter Gabriel. 
 

Aktiviteter 
För sommaren har man fyra huvudkoncept som man vill fylla med bästa möjliga innehåll. 
 

• Mountainbike och cykling:  
Detta är ett av de stora tillväxtområdena för sommarturismen. Man kommer att ha 
evenemang och tävlingar. Mountainbike och cykelsport utvecklar sig och omfattar nu inte 
bara unga män utan även kvinnor och hela familjer.  
 
TV har framställt fina publikationer med bra turbeskrivningar, delvis i samarbete med 
granndestinationerna Galtur, Samnaun, St Anton m fl. Gardasjön är en tydlig konkurrent 
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men också samarbetspartner. Där är ibland 10 000 cyklister i farten under en enda dag. 
Ischgl ligger på en lämplig nord – sydlig axel för att knyta an till en lämplig Gardsjötur. 
 
• Back to basics:  
Natur, tyrolsk kultur & traditon, vandring, trekking, Nordic walking (stavgång). Det finns 
350 km vandringsleder. 
 
• Familjeaktiviteter:  
Man vill ha pedagogiskt utbildad personal som tar hand om barnen och lär dem om 
naturen och kopplar det till kreativitet & konst. Det skall finnas teman där man integrerar 
hela familjerna - t ex spökkvällar med berättelser runt brasan och happenings i skogen 
eller på berget. Föräldrarna har mindre och mindre tid för sina barn. Man vill inte bara 
lämna dem ifrån sig. Man vill även kunna göra saker tillsammans med dem. 
 
• Hälsoturism 
Ischgl ser Hälsoturism som något med stor potential Segmentet är enormt med en möjlig 
kundgrupp i åldrarna 25 – 60 år.  Det kommer att kosta mycket pengar att vara sjuk i 
framtiden. Man kommer alltså vilja jobba med och betala för att hålla sig frisk. Här skulle 
sommarturism i t ex Ischgl kunna vara en bra produkt att erbjuda. Här finns naturen, 
ängarna, den höga höjden och dessutom möjligheten till aktiviteter som hjälper till att få 
adrenalinet och andra lyckohormoner att flöda. 
 

Barriärer: 
En barriär för utvecklingen som nämns är klimatet. – På Rhodos och andra liknande resmål 
har man i 14 dagars solgaranti – något man omöjligen kan ge i Ischgl. 
Den ibland negativa inställningen hos företagarna i byn är en annan barriär som nämns. 
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Fallstudie ”Upplev Oppdal” - En klassisk berättelse om entreprenörskap 

Sammanfattning 
Upplev Oppdal är ett lokalt företag i Oppdal, som erbjuder ett brett utbud av aktiviteter året 
runt till besökare i Oppdal. Företaget har utvecklats under en 15 års period. Idag är Upplev 
Oppdal En professionell och dynamisk organisation som erbjuder ”Naturupplevelser året 
runt”. Oppdal som framförallt är känt som en vintersportort, har nu fler gästnätter under 
barmarkssäsongen än under vintern. 
 
De huvudsakliga framgångsfaktorerna kopplade till Upplev Oppdal är följande:  
 

• Startades av en entreprenör med en stark vision innovativa idéer och mycket energi. 
• Entreprenörens öppenhet mot att bygga relevant kunskap. 
• En stark och synlig vinterturism med kända nationalparker vilket gett Oppdal en tydlig 

turismimage.  
• En betydande regional marknad. 
• Duktiga guider och aktivitetsledare. 

 

Lärdomar från Upplev Oppdal 
 

 En stark vision och motivation behövs för att skapa en stark och hållbar verksamhet. 
 God kunskap om de fysiska, kulturella och organisatoriska aspekterna av aktiviteter 

kombinerat med kreativitet är grunden till framgång. 
 Att leda ett aktivitetsföretag är en livsstil. 
 Att starta upp och utveckla ett stabilt företag kräver mycket tid och en hård 

arbetsinsats från entreprenören.  
 Förmågan att kunna föra en konstruktiv dialog med andra intressenter på destinationen 

och i kommunen är mycket viktig. 
 Motiverade och stöttande ägare är avgörande.  

 
Upplev Oppdal är ett lokalt företag i Oppdal, som producerar och marknadsför ett brett utbud 
av aktiviteter och upplevelser som bygger på de lokala natur-, kultur- och humanresurserna i 
Oppdal. Man har sju heltidsanställda och mellan 20 och 30 personer som är deltids eller 
säsongsanställda som guider. Tordis Jonsdottir, en mycket dynamisk och insiktsfull kvinna 
leder företaget sedan två år tillbaka. Ägarna till Upplev Oppdal är Norlandia Group. De blev 
ägare efter att, för några år sedan, ha varit delvis involverade som ägare under 
omstruktureringen av lift- och boendeanläggningar i Oppdal. 
 
Upplev Oppdal etablerades 1988/89 av en bonde vid namn Finn Viken och hans familj. Finn 
spelar fortfarande en roll i företaget som rådgivare och deltidsanställd. Han äger också 
vildmarkscampen som är en del av företagets infrastruktur som man använder för att leverera 
sina aktiviteter. 
 
Affärsidén är att erbjuda aktiviteter som utmanar kundens fysiska och mentala gränser – 
aktiviteter som kunden aldrig upplevt förut. Upplev Oppdal anstränger sig för att ligga i 
framkant när det gäller att ta fram nya aktiviteter och se till att hålla hög kvalitet i 
upplevelsen. 
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Den här fallstudien fokuserar på uppstartsprocessen, och på företagets organisation och 
aktiviteter idag. Den turbulens som upplevts under de 15 första åren kommer att diskuteras i 
en akademisk artikel som baseras på denna rapport. 
 
Idag bör Upplev Oppdal ses som ett framgångsexempel när det gäller att skapa och erbjuda 
aktiviteter som på ett viktigt sätt bidrar till att öka destinationen Oppdals attraktivitet. 
 
Även om Oppdal först och främst ses som en vinterdestination har man nu fler gästnätter 
under barmarkssäsongen än under vintern. Det finns inga mätningar på vilken betydelse 
Upplev Oppdal har, men det är rimligt att säga att företaget har haft en stark inverkan på 
barmarkssäsongens utveckling. 

Idén och en vision  
Finn Viken hade en vision. När han såg att möjligheterna att försörja sig på traditionellt 
fjälljordbruk var hotade ville han använda sin bondgård till att livnära sig genom att skapa 
aktiviteter som kunde säljas till turism- och rekreationsmarknaden i Oppdal. Han såg att 
Oppdal framförallt var en vinterdestination och att det behövdes fler aktiviteter på sommaren. 
Dessutom insåg han att det fanns potential för utveckling av sommaraktiviteter i Oppdal 
eftersom byn redan hade ett stort antal gäster på sommaren.  
 
Finn Vikens son, Steingrim, involverades tidigt och blev senare även chef för företaget. Finn 
ville skapa ett eget koncept som skilde sig från vad konkurrenterna i byn kunde erbjuda. 
Kärnan i hans idé var att nyttja både den rika lokala kulturen och de ypperliga förhållanden 
för utomhusaktiviteter och genom en professionell process omvandla dessa till 
turismprodukter som är attraktiva för både kropp och själ.   
 

Kunskapsbyggande 
Finn Viken har sin högskoleexamen från Idrottshögskolan i Norge. Han genomförde 
dessutom ett antal studieresor för att få idéer och för att undersöka eventuella 
framgångsexempel. Steingrim tog sin examen på Lantbruksuniversitetet i Norge 
 

Exempel på hinder  
Finn Viken måste forcera många hinder för att nå dit han ville. Han ville t ex 
kulturminnesskydda gamla hus som skulle göras om till turistboende på hans bondgård. 
Ansvarig myndighet i Oppdal ville emellertid inte stödja detta eftersom de tyckte att 
tillräckligt många hus i Oppdal redan var kulturminnesskyddade. Som en följd av detta 
vägrades han finansieringshjälp från regionalt håll. Han nekades även finansiellt stöd för att 
utöka sin bäddkapacitet för att koppla till sina aktiviteter eftersom det ansågs att Oppdal redan 
hade tillräcklig bäddkapacitet. Precis som många sanna entreprenörer upplevde han även 
finansiella problem vid en viss tidpunkt. Han blev tvungen att omstrukturera företaget genom 
att sälja delar av det till ett lift- och boendeföretag i Oppdal. 
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Marknad 
I sin marknadsföring har företaget betonat att deras kundsegment sträcker sig från åldern 3 – 
99 år. Upplev Oppdal skräddarsyr specialarrangemang för grupper – grupper som kan vara 
allt från extremupplevelsehungriga ungdomar till äldre och handikappade. 
 
Företagets huvudmarknad är följande: 
  

• Företag 
• Skolgrupper 
• Familjer 

 
Huvudmarknader uppdelade på säsonger: 
 

• Januari - maj:   - Företag 
• Maj - juni:   - Företag och skolgrupper 
• Juli:    - Familjer 
• Augusti:   - Skolgrupper 
• September – december: - Företag 

 

Marknadsföring 
Marknadsföringen sker huvudsakligen genom starkt PR arbete genom media. Försäljning sker 
även genom direktrelationer till slutkund.  
 
De huvudsakliga marknadsföringskanalerna är: 

• Direkta kontakter med företag 
• Lokala hotell 
• Lokala turistbyrån 

Aktiviteter 
Upplev Oppdal erbjuder ett brett spektrum av aktiviteter. Listan innehåller mer än 30 
aktiviteter som kan kombineras på olika sätt för att passa kunden. 
 
Exempel på kategorier av aktiviteter som erbjuds är: 
 

• Forsbaserade aktiviteter (Rafting, kajak, etc) 
• Fjällsafari (Myskoxe, älg, ren, etc.) 
• Toppturer  
• Team-building program av olika slag. 
• Vikingabybaserade aktiviteter (kultur, gastronomi, lek, utbildning, teamutveckling, 

underhållning, etc) 
• Skidskola 
• Utflykter för familjer och kunder med olika färdigheter och behov t ex:  

Sjöturer på Gjevilvannet’, 
Besök på fäbodvallar 
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Fallstudie -Barmarkssatsningen på fyra svenska vintersportorter 

Inledning 
Sveriges vintersportorter tar sig an den utmaning barmarkssäsongen innebär på väldigt olika 
sätt. Att resultaten av satsningarna skiljer sig åt syntes tydligt i avsnittet ”Säsongsvariationer i 
de svenska fjällen”.  
 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av fyra av Sveriges mest bekanta vintersportorter och 
hur de ser på barmarksproblematiken. Beskrivningarna bygger i allt väsentligt på intervjuer 
med ett fåtal nyckelpersoner på de respektive orterna. Dessa beskrivningar är en komprimerad 
version av resultaten från C-uppsatsen ”Vår, sommar och höst i fjällen – en förstudie kring 
barmarkssatsningar på fyra svenska fjälldestinationer”.2 
 

Idre Fjäll 
 
Anläggningen ligger drygt 7 km från Idre by i nordvästra Dalarna. De flesta gästerna kommer 
till Idre Fjäll med bil eller buss eftersom det inte finns någon tågförbindelse till Idre. Det finns 
en flygplats i tätorten som tidigare har haft direktflyg från Arlanda, men numera trafikeras 
inte sträckan med något reguljärflyg. Huvudverksamheten i Idre Fjäll är alpin skidåkning men 
de har också genom åren varit starka på barmarkssäsongen. Planerna på att öppna en 
turistanläggning startade i mitten av 60-talet då kommunen tillsammans med 
Friluftsfrämjandet bildade en stiftelse i avsikt att skapa arbete och liv i bygden. Stiftelsen Idre 
Fjäll äger i stort sett allt på turistanläggningen; liftar, restauranger, livsmedelshall, butiker och 
stora delar av stugbyarna.  Det är dock relativt många privatpersoner och företag som äger 
boende på anläggningen. Det finns även någon enstaka restaurang och verksamhet som är 
utarrenderad, men i övrigt är det samma ägare i hela området. 
 

Barmarkssatsningen 
Idre Fjäll har ända sedan starten haft en medveten tanke på åretruntverksamhet. Det har dock 
varken varit enkelt eller lönsamt att driva sommarverksamhet på en vinteranläggning. 
Målgruppen är främst barnfamiljer och olika idrottsgrupper. Den nära relationen till 
Friluftsfrämjandet har bidragit till detta. Friluftsfrämjandet har alltid varit duktigt på 
barmarkssäsongen och Idre Fjäll har haft mycket av deras verksamheter genom åren.  
 
Barmarkssäsongen har inte följt med vinterns utveckling men har ändå har varit ganska stabil 
under åren. Nyckeln till framgång ligger i långsiktighet och uthållighet. Man får inte ge upp 
efter en dålig säsong. 
 
Anläggningen på Idre Fjäll är öppen 10 månader om året och de resterande månaderna maj 
och oktober utnyttjas till storstädning, underhållsarbete och förbättringsarbete.  
 
Att Idre Fjäll även satsar på barmarkssäsongen betyder mycket för kommunen och Idre by. 
Nästan 75 procent av alla som jobbar på anläggningen är skrivna i kommunen och ledningen 

                                                 
2 Denna C-uppsats genomfördes för projektets räkning av Gabriella Fredriksson, Karin Henriksson, Maria 
Westin på Mitthögskolan i Östersund. För utförligare beskrivningar av orterna och för bättre referenser till vem 
som tyckt vad i de olika fallen hänvisas till denna C-uppsats. 
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på Idre Fjäll är mycket måna om ortsbefolkningen. Många bybor har jobbat på Idre Fjäll året 
runt väldigt länge.  
 
Idre Fjäll lockar främst barnfamiljer och idrottsgrupper från Sverige, men hit kommer också 
en hel del utländska besökare. De flesta kommer ifrån Danmark, Holland och Tyskland. 
Andelen utländska turister är större på sommaren än på vintern. De vandrar gärna och bor lite 
på vischan. Det är den orörda vildmarken som lockar 
 

Aktiviteter  
Det är Idre Fjälls stora program av aktiviteter för hela familjen, speciellt för barnen som har 
varit grunden i sommarsatsningen. Aktivitetsprogrammen har stor betydelse för att locka 
barmarksgästen till Idre Fjäll. Förutom det stora aktivitetsprogrammet med organiserade 
sysselsättningar som t ex barnaktiviteter, Ridning, guidade vandringsturer, bäversafari, 
kanotturer och forsränning finns det även inomhus- och utomhuspool, vattenrutschbana, Golf, 
minigolf, fiske, tennisbanor, beachvolley, fotbollsplan, bowling, klättervägg, äventyrsland, 
skateboardramp BMX-bana, mm. Det finns även en stor sporthall som är öppen året runt.  
 
Idre Fjäll samarbetar med en rad idrottsförbund som t ex orienteringsförbundet, 
handbollsförbundet, fotbollsförbundet, golfförbundet och skidförbundet. Ett speciellt 
satsningsområde är ITI, Internationellt Träningsläger i Idre. ITI, som drivs som ett EU-
projekt, arrangerar bland annat träningsläger, tävlingar, riksläger för ungdomar, mässor och 
föreläsningar. 
 
Man har även sedan hösten 2003 satsat på underhållning i form av temakvällar och helger 
under lågsäsong.  En satsning som har haft stor framgång är Dansbandsgalan som Idre Fjäll 
arrangerar en helg i september varje år sedan 1995. I september arrangeras även en 
spelmansstämma som också drar mycket folk till anläggningen.  
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Funäsdalsfjällen 
 
Funäsdalsfjällen ligger i Härjedalens kommun i nordvästra Härjedalen. De flesta besökare 
kommer med bil på grund av det långa avståndet till närmaste tågstation eller flygplats. 
Destinationen Funäsdalsfjällen är organiserad under ett destinationsbolag som heter 
Funäsdalsfjällen AB. I det bolaget är 80 % av alla företag i bygden medlemmar vilket betyder 
att cirka 140 företag jobbar tillsammans i bolaget. Funäsdalsfjällen AB ägs av näringen och 
ansvarar för den strategiska utvecklingen i området. Deras huvuduppgifter är att marknadsföra 
destinationen, bokning av stugor och hotell, ansvaret för kundkontakten samt turistbyrån. 
Destinationen arbetar även i byalag, totalt 8 stycken, som har ansvaret för det lokala 
kulturutbudet och för att samverkansklimatet i byarna fungerar. Sommartid har byalagen en 
stor del i att Funäsdalsfjällen är så populärt som besöksmål. De har till stor del ansvaret för 
många av de populära aktiviteter som ordnas.  
 

Barmarkssatsningen 
Funäsdalsfjällen har varit en åretruntdestination under många år och att det finns naturliga 
förutsättningar eftersom fjällen passar för turistaktiviteter både sommar- och vintertid. Det är 
viktigt företagsekonomiskt och för hela området att ha sommaren igång. De flesta företagen 
har öppet året runt men har ofta olika produkter sommar och vinter.  
 
Utvecklingen har gått i vågor, men de senaste åren har visat god tillväxt. Lönsamheten skiljer 
mycket mellan årstiderna då den är betydligt sämre sommartid. Omsättningsmässigt är 
skillnaden mellan vinter och sommar ungefär 70/30 men omsättningen i näringslivet ökar. 
Sommaren är speciell därför att det är svårt att ta betalt för vandring och naturupplevelser, 
dessutom är prisnivån betydligt lägre på sommaren. 
 
Man har jobbat väldigt hårt den sista tiden med att ladda varumärket, Funäsdalsfjällen. 
Varumärket står för en äkta och genuin semesterdestination. Koncept man strävar efter är 
kultur i kombination med lättvandrade fjäll. Visionen är att ”Funäsdalsfjällen skall genom 
natur- och kulturupplevelser, personligt bemötande och kvalitet och överträffa gästens 
förväntningar vid varje besök”. 
 

Aktiviteter 
Under barmarkssäsongen finns en mängd aktiviteter att sysselsätta sig med, bland annat 
mountainbike, bergsklättring, tennis, fiske, golf, en bowlinghall som snart står färdig, 
fjällvandring, kanot, blomster- och svampplockning, kulturturism etc. De aktiviteter som 
anses mest betydelsefulla för Funäsdalsfjällen är golf, fiske, kanot, kulturaktiviteterna samt 
Funäsdalens fjällmarknad. 
 
Det som kanske ändå är viktigast för sommaren är läget. ”Man kan bo i en bondby med 
gräsmattor runt huset där man kan sitta och läsa sin bok. Jag tror det är mycket mer det här 
gemytet, vandringsvänliga fjäll, att det verkligen är bebott, att det är levande lansbygd och 
fjällbygd som har den största betydelsen.”  
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Åre 
 
Åre ligger i Åre kommun i Jämtland. För att komma till Åre kan man välja mellan att åka bil, 
buss eller tåg. Även flyg till Östersund som ligger ca 10 mil bort fungerar bra.  
 

Barmarkssatsningen  
Under vinterhalvåret är det Skistar som ansvarar för marknadsföringen av destinationen 
eftersom det i Åre är näringslivet och inte kommunen som formar strategier för turistfrågor. 
Företagarna i Åre är samlade i en företagarförening som består av 150 företag och som driver 
destinationsutvecklingsfrågor. Under sommaren finns det dock inte samma resurser och grad 
av samarbete som under vintern.  
 
Det finns ingen undersökning gjord på hur inställningen till en barmarkssatsning egentligen är 
bland alla företagare i Åre men många företag anser det vara kapitalförstöring att inte satsa 
året runt. Detta är en åsikt som kan variera beroende på vilken sorts verksamhet som företaget 
bedriver, hur stor verksamheten är och om man är bosatt i området eller inte. Der är svårt för 
enskilda små företag att själva genomföra en åretruntsatsning och det bästa vore om de större 
företagen gick i täten och fick med sig de mindre företagen i processen. 
 
Det har tidigare funnits flera misslyckade barmarkssatsningar med varierande innehåll. 
Satsningarna har haft liten uppslutning i fråga om mänskliga resurser och kapital och 
resultatet har blivit haltande produkter. Det är vikigt att förstå att även om många börjar satsa 
mer på sommaren så är fortfarande vintern oerhört viktig. Vinterverksamheten bör stödja 
sommaren och sommaren bör även helst stödja vintern. Man måste försöka se 
barmarkssatsningen som en åretruntsatsning  
 
Trots tidigare misslyckanden är det viktigt att våga börja om från början och inte titta tillbaka 
och säga att man redan provat vissa saker och att det visat sig inte fungera. I vissa fall kanske 
idén var god men timingen och organisationen fel. 
 
De senaste åren har det inte hänt något inom barmarkssatsningen förutom att Holiday Club 
håller på att bygga Multihallen. Detta ser många som en möjlig händelse att samla en ny 
barmarkssatsning runt. Åre företagarförening har nu tillsammans med andra aktörer beslutat 
att genomföra en gemensam barmarkssatsning. Holiday Club kommer att bli den drivande 
kraften i satsningen men turistbyrån kommer att hjälpa till med att informera turisterna om 
vad som händer. 
 
Anledningen till att man vill genomföra en gemensam satsning på sommaren är dels för att 
öka intäkterna och dels för att förbättra den sociala miljön i byn. Intäkterna på sommaren är 
visserligen blygsamma men trots detta viktiga om det betyder att fler jobb skapas så att fler 
människor kan leva och bo i Åre året runt. Den sociala aspekten är viktig.  
 
Det finns en grupp människor som arbetar i Åre under vintern och flyttar till t ex Öland och 
Gotland under sommaren och det finns en annan grupp som stannar i Åre under hela året. Den 
senare gruppen upplevs ha blivit större vilket leder till att det finns fler människor som stannar 
hela året nu än tidigare. Det finns en tendens till ett generationsskifte i byn med lite yngre 
människor som har flyttat till Åre för att de är mer intresserade av det som Åre kan erbjuda 
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året runt. Det är viktigt att fler flyttar till kommunen eftersom mycket bygger på de 
gemensamma skattepengar man kan få in för att få hela kommunen att fungera.  

 

Åre har ett starkt varumärke som framförallt står för vintersäsongen och skidåkning. 
Det är viktigt för en åretruntverksamhet att man lyckats med att utnyttja Åres varumärke 
under sommaren. Utmaningen är att smälta ihop varumärket för Åre, varumärket för VM 
2007 och Holiday Clubs koncept med sport som en umgängesform till ett trovärdigt 
varumärke som håller året runt. 
 
För att få allt att fungera krävs samarbete. Ett samarbete där man ser över de aktiviteter som 
finns, bestämmer vilken målgrupp man ska rikta sig till och där man satsar på att genomföra 
det man har beslutat.  
 
Ett förslag är att hålla hotellen öppna över sommaren men varvar vilka som är öppna. 
Personer som arbetar med liftarna på vintern skulle kunna arbeta med aktiviteter om 
sommaren vilket skulle leda till fler helårsanställningar och fler bosatta på orten.  
 
En svårare typ av samarbete är samarbetet mellan liknande företag på orten som egentligen är 
konkurrenter. Oavsett konkurrensförhållandet så vinner de alla i längden på att samarbeta för 
att locka gästerna till Åre. Som exempel kan nämnas att det är en fördel att det finns flera spa 
på orten. Då blir Åre starkare i jämförelse med till exempel Selma Lagerlöf och andra stora 
spa.  
 

Aktiviteter  
Utredningen om Åre Fem Byar beskriver att det under sommaren inte finns något samlat 
värdskap och marknadsföring som det gör under vintern. Under sommaren finns det många 
olika sorters upplevelser som riktar sig till många olika målgrupper. Bland dessa kan nämnas 
vandring, ridning, skärmflyg, fiske, bad, spa, shopping, mountainbike, golf, evenemang, 
kultur och sevärdheter. De enskilda företagen har olika idéer men var för sig har de för små 
resurser för att skapa attraktioner som i sig själva lockar besökare. (Hedung & Lindahl, 
001123)  
 
Multihallen blir ett viktigt komplement till de aktiviteter som redan finns på destinationen. 
Inomhusaktiviteterna är ingen reseanledning i sig men att besökarna har möjlighet att utnyttja 
till exempel bowlinghallen eller badhuset kan bidra till en bra upplevelse. Handeln kan 
komma att bli mycket viktig även under sommaren eftersom det är vanligt att man shoppar 
mycket under semestern. I övrigt är det vikigt med evenemang och tävlingar. Några exempel 
på viktiga evenemang är St. Olofsloppet, F.E.M (Fjällräven Extreme Marathon) och 
Countryfestivalen i Duved. Under kommande sommar tillkommer ett nytt evenemang kallat 
Äventyrsfestivalen.  
 
Till skillnad från på vintern finns det få människor som är bärare av de värden som finns på 
sommaren. Aktiviteternas popularitet går ofta i vågor. Något som exempelvis var väldigt 
populärt för några år sedan var forsränning och gummibåtsåkning, men efter en del olyckor 
har efterfrågan på dessa aktiviteter minskat. 
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Tärnafjällen 
 
Tärnaby och Hemavan är beläget i Storumans kommun i Lappland. Kommunikationen i 
området är relativt bra utbyggd med direktflyg från Stockholm till Storumans och Hemavans 
flygplatser och E12:an, Riksväg 45 och Inlandsbanan som går igenom området. Tärnaby är 
mest känt för sina idrottsprofiler Ingemar Stenmark, Stig Strand och Anja Pärson och de har 
stor dragningskraft året runt. På sommaren är dock naturen och fjällen de viktigaste 
ingredienserna för turismen i området och då är det en betoning på Hemavan eftersom 
Kungsleden startar där. 
 
Den övergripande marknadsföring och utvecklingsarbete i Tärnafjällen sköts av Tärnafjällens 
PR-förening. Den operativa delen sköts från Tärnafjällens Turistbyrå som drivs i PR-
föreningens regi. Föreningen har 72 medlemsföretag och en styrelse som representerar dessa. 
 

Barmarkssatsningen  
Tärnafjällen har tidigare varit uppdelat på två säsonger med tyngd på vintern men 
utvecklingen går allt mer åt att förlänga säsongerna. Numera är det få perioder om året när 
verksamheten ligger nere. Två säsonger är egentligen ett minimum. Utvecklingen av 
barmarkssäsongen har gått lite i vågor beroende på hur och om aktörerna i området har valt att 
satsa. Under somrarna är några av anläggningarna i området stängda vilket visar på att alla 
aktörer inte väljer att engagera sig i sommaren. Det är även viktigt att säsongerna stärker 
varandra. Gäster som kommer till området under en säsong kan mycket väl återkomma under 
en annan säsong.  
 
Vintersäsongen i Tärnafjällen börjar redan i oktober när alpina grupper kommer för att börja 
sin träning. Även om barmarkssäsongen är kort skulle en ökad beläggning ha stor betydelse 
för området och det skulle ge en annan bärkraftighet till turismen. Den ekonomiska 
stabiliteten är beroende av inkomster året om och det är inte hållbart att ha anläggningar 
öppna bara en liten del av året. Målet med barmarkssatsningen är att besökarna ska tycka att 
det är så bra i Tärnafjällen att de själva marknadsför destinationen ryktesvägen. För att 
långsamt kunna utveckla området under både sommar och vinter krävs det fler inkomster till 
området och det sker genom att locka fler besökare eller att få fler människor att vilja bosätta 
sig i området. 
 
Satsningen på sommaren har ökat de två senaste somrarna. Förra året gick det bra 
omsättningsmässigt under barmarksäsongen. Tack vare europavägen har man mycket 
genomfartsturism under sommaren. Dessa turister tillsammans med de riktiga 
fjällentusiasterna märks inte lika mycket i byarna och är därför svårare att mäta.  
 

Aktiviteter 
I Tärnafjällen finns det många olika aktiviteter såsom utflykter till Norge, dans, olika sorters 
fiskeutflykter och fiskeställen, vandring, gränshandelsmarknad, löpartävlingen 
Fjällvindenterrängen, bad, jakt och bär- och svampplockning. Aktiviteter som utmärker 
destinationen Tärnafjällen är jubileumsveckan, vandring, Dagens tur, Fjällbotaniska 
trädgården och fiske.   
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