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Förord 

 
Uppsatsen har varit väldigt inspirerande att skriva eftersom jag själv har haft 
anknytning till svenska fjällen i hela mitt liv. Jag har under arbetets gång besökt 
Sälenfjällen och gjort intervjuer med intressanta personer som gett mig bra 
material för mitt arbete.  

Ett stort tack till representanter för Skistar AB i Sälen och Åre samt 
kommunerna i dessa områden, som tog sig tid för mina intervjuer. 

Ett extra stort tack till min handledare, Hans Aldskogius som tagit sig tid till 
att handleda mig i mitt arbete. 

 
  
 
 

Sammanfattning 
 

Svenska fjällområdet är välbesökt av både utländska och svenska turister. 
Kalfjällen och det öppna landskapet utgör en omtyckt vandringsmiljö och de 
alpina skidområdena har årligen miljontals besökare. 

Klimatförändringarna diskuteras flitigt idag och fjällområdet står inför en 
förändring. Djur- och växtarter flyttar norrut och kalfjällen växer igen. Den alpina 
skidsäsongen förväntas bli kortare, vilket får ekonomiska konsekvenser för de 
berörda verksamheterna. Skistar AB, som är den dominerande aktören inom alpin 
verksamhet i Norden, ökar ständigt användandet av snökanoner för att säkerställa 
skidsäsongen. I samband med detta ökar vatten- och energianvändningen och 
utsläppen. Företaget vill kunna bli ett alternativ för de turister som väntas lämna 
skidåkningen i Alperna på grund av snöbrist.  

Framtidens klimat kan komma att kräva ännu mer av de alpina 
verksamheterna och de berörda kommunerna för att behålla en hög 
besöksfrekvens. Expansionen av områden som till exempel Sälen och Åre är idag 
enorm, och stora planer finns för ytterliggare utbyggnader för framtiden. För att ha 
en hållbar utveckling av dessa områden så kan samspelet mellan kommuner och 
företag handla om att förändra verksamheten så att den blir bättre anpassad till ett 
framtida klimat.   
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1. INLEDNING 

 
Turismen utgör 2,8 % av Sveriges BNP. Av detta utgör fjällturismen en betydande 
del. Fjällområdet lockar turister från olika delar av världen och för många svenskar 
har fjällsemestern en lång och stark historisk anknytning. 

Dagligen möts vi av larmrapporter om hur klimatförändringarna kommer att 
påverka vår planet och att olika problem kommer att uppstå. Torka, 
översvämningar och artmigration har idag blivit en naturlig del av 
nyhetsrapporteringen. Miljö- och klimatdebatten är väldigt intensiv och krav ställs 
från många olika håll på att medvetenheten om problemen och anpassningen till 
förändringarna måste bli större. Detta beror dels på nya upptäckter och 
forskningsstudier som visar på hur framtidens förutsättningar kommer att se ut, 
men faktum är att frågan även diskuterades intensivt redan under början av 1990-
talet då bland annat Agenda 21 -målen sattes upp vid mötet i Rio de Janeiro 1992.  

Men vad betyder klimathotet för den svenska fjällturismen? Kan det som idag 
och historiskt har sett ut som självklarheter för Sverige inom en snar framtid 
förändras? Hur ställer sig de berörda kommunerna och företagen till framtiden och 
hur ser deras framtida planering ut inom klimatområdet? Är det hållbart att i 
framtiden bedriva samma verksamhet i de svenska fjällen som man gör idag med 
alpin skidåkning och andra aktiviteter som förutsätter snö? Behöver man utveckla 
verksamheterna för att successivt övergå till framtidslämpade aktiviteter och på så 
sätt försöka bibehålla en stark turism? 

 
2. SYFTE, METOD OCH DATA 

 
I den här uppsatsen avser jag att belysa den svenska fjällturismens förutsättningar i 
perspektivet av tänkbara framtida klimatförändringar. Fokus ligger på den alpina 
vinterturismen då den står för den största omsättningen inom vinterturismen och är 
den som på grund av behovet av kyla och snö anses som mest hotad.  

Syftet med uppsatsen är således att belysa klimatförändringarnas påverkan i 
de svenska fjällen och hur berörda företag och kommuner kan planera för och 
anpassa sig till framtiden.  

Jag har använt mig av källor från aktörer med olika anknytning till 
fjällturismen för att få en mångsidig belysning av situationen idag och hur man 
bemöter framtiden. Uppsatsen innehåller bland annat fyra intervjuer med 
representanter för Skistar AB, som är den dominerande aktören på företagssidan 
och kommunerna i Malung/Sälen och Åre. Målen med intervjuerna var att ha en 
diskussion med relevanta aktörer för ämnet, och se på ett mer personligt plan hur 
och om åsikter skiljer sig åt. Två av intervjuerna gjordes på plats i Sälen och en 



 5 

gjordes via telefon med Åres kommun och den sista var via mail med Skistar AB i 
Åre.  

Överlag tycker jag att det funnits bra och lättillgänglig information inom 
området. Eftersom klimatfrågan är så pass aktuell idag finns en offentlighet hos 
företag och kommuner som visar att insatser görs för klimatet och miljön, vilket 
har underlättat mitt sökande efter relevant och intressant information. Under mitt 
besök i Sälen fick jag även chansen att se hur den alpina verksamheten fungerar 
tidigt på året då användningen av snökanoner är som störst. Jag fick också se hur 
andra aktörer marknadsför sina verksamheter i området i form av broschyrer och 
affischering. Det gav mig en god inblick i hur samarbetet fungerar mellan företag 
som alla är beroende av en stark besöksfrekvens.  

 
2.1 Fallstudie 
För att uppnå mitt syfte med undersökningen har jag valt att använda mig av en 
fallstudie. Därigenom hoppas jag kunna få konkreta exempel på hur aktörer 
förhåller sig till framtida klimatförändringar i fjällområdena. Fallstudien kommer 
även att ha en viktig roll i slutsatsen av arbetet där jag jämför resultatet av mina 
intervjuer med den litteratur som jag gått igenom.  

Fallstudien behandlar Skistar AB:s verksamheter i främst Sälen och Åre, samt 
kommunerna i de två berörda områdena. Jag har valt dessa aktörer för de har 
viktiga roller och stor inverkan på infrastrukturen i fjällområdena. Sedan tycker 
jag det är viktigt att se hur framtida planeringen kan se ut från både kommuners 
och företags sida, då man kan tänka sig att kommunerna har en syn på 
utvecklingen som är mer långsiktig och inriktad på bevarande och stärkande av 
lokala resurser än vad företagen har som är beroende av kontinuerlig lönsamhet. 

Jag har använt mig av intervjuer samt dokumentanalys. Intervjuerna har 
utförts i semistrukturerad form där jag använt mig av en intervjuguide (se bilaga 
2,3 och 4). Anledningen till valet av semistrukturerad form är att jag ville få fram 
personliga åsikter och bättre kunna se skillnader i tankar och värderingar mellan 
aktörerna. Intervjuguiden har fungerat som en mall som hjälpt mig att styra 
intervjuerna.   

För att komplettera och förbereda intervjuerna använde jag mig av dokument i 
form av verksamhetsberättelser från Skistar AB och detaljplaner samt allmän 
information från kommunerna. 

Syftet med fallstudien är att sätta in den litteraturbaserade delen i ett 
praktiskexempel. Hur ett företag eller en kommun faktiskt förhåller sig till de 
scenarier som finns för hur framtiden kan komma att se ut och de konsekvenser ett 
varmare klimat kan ge.   
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3. BAKGRUND 

 
Alpin skidåkning är något som jag ägnat mig åt under hela min uppväxt. Min 
familj har en stuga belägen i Tandådalen i Sälen som vi besökt ett flertal gånger 
varje år. Jag minns att jag som barn lekte i snön som då, kanske främst på grund av 
min ringa längd, räckte upp till midjan. Dagarna i skidbacken avslutades ofta med 
värkande fötter och bortdomnade kinder på grund av kylan.  

När jag nu har läst om och blivit uppmärksammad om vad 
klimatförändringarna kan ha för inverkan på landskapet så förs mina tankar till 
fjällområdena. Hur kommer skidområdena i de svenska fjällen att se ut i 
framtiden? Hur går det för kommunerna i de berörda områdena, som är så 
beroende av företagens arbete och turistflödet om verksamheter blir tvungna att 
lägga ned eller flytta? Hur hanterar egentligen de berörda aktörerna dessa framtida 
tänkbara förändringar?  

  
4. DEN SVENSKA FJÄLLTURISMEN 
 

Turismen i det svenska fjällområdet tog sin början under senare hälften av 1800 – 
talet. Människor kom då dit för den rena luften och den friska miljön. Turistflödet 
har sedan dess varit ständigt växande, främst i samband med tillkomsten av ny 
transportteknologi såsom tåget och bilen, vilka båda gjort fjällen mer tillgängliga. 
Idag är de svenska fjällen ett område som årligen besöks av ca en fjärdedel av 
Sveriges befolkning.1 Nutek (Verket för näringslivsutveckling), skrev 2005 i sin 
rapport om den svenska fjällturismen att enbart skidliftar omsätter närmare 1 miljard 
kronor vilket till 99 % beror på vinterturismen. Av samtliga övernattningar i fjällen 
sker 76 % på vintern, men dessa genererar 85 % av den totala boendeomsättningen. 
Enligt SLAO (Svenska liftanläggningars organisation) ägnade sig ca 1,7 miljoner 
svenskar åt alpin utförsåkning under säsongen 2006-07, vilket även det visar att det 
är vinterturismen som svarar för den överlägset största delen av fjällbesöken. 
Turismen i fjällområdet sträcker sig från riksgränsen i norr ner till de södra delarna 
av Dalarna, dock i olika utsträckning. Av de olika fjälldestinationerna står 
jämtlandsfjällen och dalafjällen för närmare 80 % av den totala omsättningen för 
skidåkning i Sverige.2 I dessa två områden finns Åre, som kallas Sveriges 
skidcentrum, och Sälen som befäst sin plats som barnfamiljernas förstaval. 

Under de senaste åren har omsättningen för vinterturismen i fjällen blivit allt 
starkare. Etour, som är en institution på Mittuniversitetet i Östersund med inriktning 
på turismen, gjorde en jämförelse mellan Naturvårdsverkets statistik av turistflödet 
                                                           
1Nilsson, Bruno (2005). Friluftsliv-Framtid-Folkhälsa. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
Tidskrift. Nr. 8, 2005. s. 15  
2 SLAO (2007) Liftdata Sverige 2006-07. s.3 
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till Sälen från år 1980 till 1984 och en lika lång period under slutet av 1990 – talet. 
Det visade sig att antalet besökare mellan dessa tidsintervaller hade ökat med 34 %, 
motsvarande 800 000 personer, detta alltså bara i Sälenområdet.3 Detta har 
naturligtvis flera orsaker. Men en anledning är att resor till de österrikiska alperna 
minskade rejält under mitten av 1980 – talet på grund av de höga priserna.4 Svenska 
fjällen fick i samband med detta ett kraftigt ekonomiskt tillskott av de nya turisterna 
och kunde på så sätt bygga ut sina anläggningar. Utlandsturister har också en stor del 
i ökningen. Enligt Nutek ökade utländska turister sin konsumtion i Sverige mellan 
åren 2004 och 2005 med 18,6 procent. Skidturismen är bara en del av detta, men det 
visar att Sverige som turistland blir ett allt populärare resmål på världskartan.  

Rent konkurrensmässigt kan inte Sverige mäta sig med Alperna i fråga om 
terrängförutsättningar för alpin skidåkning, men trots det har de främsta skidorterna i 
de svenska fjällen utvecklat en storskalighet som allt mer liknar den vi återfinner på 
kontinenten.5 Denna ekonomiska situation med stora vinstmöjligheter har gjort att 
den svenska fjällturismen har gått från att vara en småskalig verksamhet till att mer 
likna en industri. De företag som lever på vinterturismen i fjällen utökar ständigt sina 
verksamheter och snötillverkningssystemen byggs ut för att förlänga den alpina 
vintersäsongen,6 som man ju befarar kan förkortas i samband med 
klimatförändringarna. Den del av fjällturismen som inte vuxit under åren är de 
aktiviteter som klarar sig utan en specialanpassad infrastruktur i form av liftar etc., 
som till exempel fjällvandring, längdskidåkning och bärplockning.7 Det visar på en 
trend som innebär att människor konsumerar allt mer under sin fjällsemester. 
Liftkorten har stigit i pris avsevärt de senaste åren, men trots det har försäljningen 
ökat. Etour skriver i sin skrift, Svensk fjällturism att boende på hotell, pensionat eller 
i hyrd stuga under en fjällsemester ökade med 685 000 personer från 
naturvårdsverkets undersökningsperiod, 1980 till 1984, till en motsvarande period i 
slutet av 1990 – talet, detta trots att priserna på boende har stigit kontinuerligt under 
åren. Den kanske främsta orsaken till denna ökning är antalet utlandsturister som 
övernattar i svenska fjällen vintertid. Från att ha varit ca 10 000 per vintersäsong i 
början av 1980 – talet steg antalet till 517 000 under vintern 2002 - 03.8 

  
 
 
  
 
  

                                                           
3 Fredman, Peter & Heberlein, Thomas A. (2001). Svensk fjällturism. Etour. s.15 
4 Ibid s.18  
5 Ibid s.18 
6 Årjes, Mats (2006). Ski-Star Verksamhetsberättelse 2005/06. s.7 
7 Fredman, Peter & Heberlein, Thomas A. (2001). Svensk fjällturism Etour.  s.15 
8 NUTEK (2005), Fjällturismen i Sverige utveckling 1978-2004. s. 21 
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Diagrammet (figur 1) ovan visar tydligt hur omsättningen ökat för liftsystemen, 

och den svenska fjällturismen har haft en utvecklingskurva som pekat kraftigt uppåt 
under de senaste 20 – 30 åren. Med den organisation och företagsverksamhet som 
står bakom utvecklingen idag är en rimlig gissning att den uppåtgående trenden 
håller i sig i framtiden. Statistik från Nutek visar att den största andelen alpina 
resenärer till fjällområden kommer från de yngre åldersgrupperna, vilket tyder på att 
efterfrågan för alpin skidåkning förmodligen kommer att fortsätta vara positiv för 
svenska skidorter.  När det dessutom förutspås att allt fler turister runt om i Europa 
kommer att välja de skandinaviska fjällen i framtiden på grund av 
klimatförändringarna finns det anledning att tro att nya områden kommer att 
exploateras för att ge plats åt den ökade turistströmmen. Detta återkommer jag till i 
avsnittet om klimatförändringar och deras påverkan på vinterturismen. 

 
5.  KLIMATFÖRÄNDRINGARNA I DE SVENSKA FJÄLLEN 

 
Det framtida klimatet är ett ämne som är mycket aktuellt och omdiskuterat idag. Det 
spekuleras ständigt om vilken påverkan dessa förändringar kommer att ha på vår 
omgivning. Regeringen höll nyligen (1:a oktober, 2007) en presskonferens där man 
presenterade klimat- och sårbarhetsutredningens senaste bedömningar av hur stor 
kostnaden skulle bli om ingenting görs för att anpassa sig till ett framtida varmare 
klimat. Till exempel föreslås det att ge statligt bidrag till de ca 300 000 byggnader i 
Sverige som ligger i riskzonen för ras, skred och erosion. Dessa byggnader anses ha 

Figur 1. Omsättningen för svenska fjällens samtliga liftsystem 1978 till 2004 

Källa: http://www.nutek.se 
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ett värde på någonstans mellan 30 till 100 miljarder kronor, och meningen är att 
bidragen ska göra anpassningen av bebyggelsen till omgivningen bättre för att slippa 
stora kostnader i samband med klimatförändringar.   

Ett område som är starkt utsatt för framtida hot genom klimatförändring är de 
svenska fjällen. Med höga berg, glaciärer, och många vattendrag så finns stora risker 
för översvämningar och massrörelser i form av erosion och ras. Enligt SMHI:s 
undersökning från 2004 där olika samhällsaktörer blev tillfrågade om vilket ansvar 
som låg på deras axlar inför ett framtida klimathot, visade svaren att osäkerheten 
över hur det egentligen skulle bli i framtiden gjorde att ganska lite pengar satsades på 
grund av risken för att betala för något som möjligtvis skulle visa sig vara onödigt. 
Resultatet av undersökningen visade att ingen av aktörerna, vare sig kommuner, 
länsstyrelser eller företag känner ett tydligt ansvar för att anpassa sig till framtidens 
klimat. De pengar som läggs på anpassning av infrastrukturen satsas med tanke på 
dagens klimat och dagens förutsättningar,9 vilket kan betyda att ändrade framtida 
förutsättningar leder till stora ombyggnationer och stora kostnader. Bilden nedan 
(figur 2) visar hur två olika framtidsscenarier ser ut för södra Norrlands fjällområden. 
Även om osäkerheten är stor enligt samhällsaktörerna så visar de allra flesta analyser 
av klimatdata att temperaturen kommer att öka med en fart som kräver kostsamma 
åtgärder för en säker framtid. 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
                     Figur 2. Framtida Scenarion för södra norrlands fjälltrakter 
 
 
  

                                                           
9 SMHI (2004). anpassning till klimatförändringar, s. 8-9 

 
 
 
De två linjerna i diagrammet 
visar två olika scenarion för 
temperaturen till år 2100. 
Diagrammet gäller för den 
markerade ytan på Sverigekartan, 
vilket motsvarar södra norrlands 
fjälltrakter.  

Källa: http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=8785&l=sv 
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 Det som kanske uppmärksammas mest när man diskuterar det framtida 

klimatet är de extrema vädersituationer som kan upplevas redan idag, där till 
exempel kraftiga stormar orsakar stora direkta kostnader, eller översvämningar som 
förstör bebyggelse. Viktigt i det här sammanhanget är att skilja på klimatförändringar 
och klimatvariationer. En klimatförändring sker gradvis och kan därför successivt 
öka förekomsten av extrema väderförhållanden. Anpassningarna som bör göras 
koncentrerar sig därför ofta på klimatvariationer som påverkar dagens händelser och 
inte på långsiktiga klimatförändringar.10 Detta på grund av att områden som är utsatta 
i dagsläget prioriteras och spekulationer om framtidens klimat anses vara för osäkra. 
Regeringen ser allvarligt på Sveriges framtida situation och har nu föreslagit att ett 
institut ska bildas som inriktar sig på klimatforskning och klimatanpassning för att få 
en kraftsamling inom området.11  

 
5.1 Påverkan på fjällturismen 
Som jag tidigare beskrivit så är den svenska fjällturismen mycket stor, framförallt 
vinterturismen som lockar med skidåkning och andra vinteraktiviteter. För att 
vinterturismen ska fungera bra så krävs givetvis ett kallt vinterklimat med snö. Detta 
kan man idag ta för givet att vi har i de svenska fjällområdena, men ett framtida 
varmare klimat kan göra att vi måste tänka om på den fronten. Den alpina 
turistnäringen står inför väldigt allvarliga problem i samband med en 
temperaturökning. På myndighetsnivå anser man att läget kan bli så allvarligt att 
skidanläggningarna i södra och mellersta Norrland kan tvingas lägga ned efter år 
2050, på grund av att det blir för varmt för att bedriva en aktivitet som förutsätter 
snö.12  

Turistbranschen i Sverige ser det hela på ett annat sätt. Man anser till och med 
att en global temperaturökning gynnar de svenska alpina skidorterna, eftersom till 
exempel Alperna kommer att tvingas stänga många av sina skidområden. Turisterna 
förutspås då leta sig längre norrut till de skandinaviska fjällen. Företagen som är 
engagerade i den alpina turismen i Sverige ser stora möjligheter i det här och menar 
att en något förkortad svensk skidsäsong på grund av ett varmare klimat inte får 
några större konsekvenser.13 Bosse Bodén som forskar i destinationsutveckling, 
klimat och regional tillväxt på Etour, ser detta som ett allvarligt problem. Han tror att 
den svenska skidbranschen kommer att satsa mer och mer på användningen av 
konstsnö för att förlänga säsongen och på så sätt kunna ta emot så många turister som 
möjligt. Detta leder till kraftigt ökad vatten – och energianvändning, vilket leder till 
försämrad miljö och större utsläpp av växthusgaser. Skistar AB, som är ägare av 
Sälens, Hammarbybackens, Åres, Trysils, Hemsedals och Vemdalens skidområden 
                                                           
10 SMHI (2004). Anpassning till klimatförändringar, s. 9 
11 Regeringskansliet (2007). Sverige måste anpassas till ett nytt klimat.  
12 Bosse Bodén (2007). Mittuniversitetet – Klimatförändringen och naturbaserad turism.  
13 SMHI (2004). Anpassning till klimatförändringar, s. 23 
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bygger idag inte en enda ny skidbacke utan att säkerställa den med 
snötillverkningssystem.14 Eftersom vintersäsongen är den del av verksamheten som 
genererar överlägset mest pengar så satsas det på att göra så mycket som  

möjligt av vintern och ”hålla den vid liv” så länge som möjligt, istället för att till 
exempel försöka öka sommarturismen i fjällen. 

Om det blir som klimatforskarna förutspår, att skidorterna i de södra 
fjällområdena tvingas till nedläggning inom en inte allt för avlägsen framtid, så 
innebär det att efterfrågan på skidåkning förmodligen kommer att överskrida utbudet 
av alpina områden i Sverige. Exploatering av nya områden blir då intressant ur 
ekonomisk synpunkt. En sådan utveckling skulle rasera delar av den bild som många 
har av de svenska fjällen som relativt orörda och oupptäckta. Som på så många andra 
håll i världen finns här motsättningar mellan en plats ekonomiska värden i form av 
turismen, och det kulturella värdet där det storslagna fjällandskapet för många utgör 
en viktig del i bilden av Sverige. Hur denna fråga kommer att utvecklas återstår att se 
då forskningen om klimatförändringarna kommit längre.  

 
5.2 Påverkan på ekosystemen 
De skandinaviska fjällen är i vissa avseenden unika i förhållande till övriga Europas 
fjällområden. Exploateringen av området har varit liten under 1900 – talet, och 
områdena är därför orörda och ”naturliga”. Detta gäller främst de områden som är 
skyddade som naturreservat eller naturskyddsområde.15 De olika växt- och djurarter 
som lever i de nordligaste delarna av de svenska fjällen är mycket känsliga för 
förändringar. Arter har bevarats därför att de lärt sig leva på gränsen till vad de klarar 
av. På grund av svårigheter att finna föda och tack vare kraftig kyla under stora delar 
av året så har konkurrensen inte varit så stor för fjällens djur- och växtarter. Nu har 
denna bild börjat förändras i samband med förutsägelserna om ett framtida varmare 
klimat. Först och främst så är det en förändring i vegetationen som påverkar 
ekosystemen. Förbuskning av kalfjällsområden tvingar bort vissa arter av växter och 
djur som inte klarar av de nya förutsättningarna medan andra arter har lättare att 
anpassa sig och blir kvar. Det som är svårt att bedöma i den här frågan är när och hur 
hjälp behövs. Ekosystem har en förmåga att anpassa sig själva, men en sådan 
anpassning tar tid.  

I juli 2002 utformade riksdagen en nationell strategi som skulle bidra till en 
hållbar utveckling. Denna strategi innehåller mål och styrmedel att förhålla sig till då 
det gäller den ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga utvecklingen. I den 
miljömässiga delen står det att den biologiska mångfalden ska bevaras samt att 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga ska behållas.16 Sättet att bevara den 
gamla naturbilden på kan enligt min mening vara hämmande för ekosystemens 
utveckling. Anpassningarna kommer att kräva vissa ingripanden på ekosystemen, 
                                                           
14 SMHI (2004). Anpassning till klimatförändringar, s. 23 
15 Naturvårdsverket (2007). www.naturvadsverket .se, Om fjäll. 
16 Malung-Sälens kommun. Översiktsplan (2007)  
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men med en allt för stor tyngdpunkt på bevarande kan framtiden bli allt mer 
komplicerad och ödesdiger för ekosystemens självgående processer.   

 
5.2.1 Djurlivet  
Vissa djur och växter flyttar allt längre norrut och konkurrerar ganska enkelt ut 
tidigare ohotade arter. Ett exempel på detta är fjällräven som trängts längre och 
längre upp i landet på grund av rödrävens nordliga spridning. Skogen i fjällområdena 
är även den hotad i viss utsträckning av antalet skadeinsekter som ökar med ett 
varmare klimat.  

En försvårad situation för en art ger en indirekt påverkan på hela ekosystemet, 
det vill säga, en art klarar sig inte utan en annan. Ser man till en art som fjällämmeln 
så får den stora problem att hitta föda under vintern då ett varmare klimat ökar 
växlingen mellan tö- och köldperioder, vilket ger isbildning på marken. Ett minskat 
bestånd av fjällämlar ger minskad tillgång på föda för andra arter som till exempel 
fjälluggla och fjällräv.17  

Något som försvårar situationen ytterligare för ekosystemen i fjällområden är 
människans friluftsliv och den tekniska utvecklingen. Skoteranvändningen har ökat 
avsevärt de senaste åren, vilket ger en hög bullernivå som skrämmer djuren.18 Även 
den planerade vindkraften i fjällen är ifrågasatt, då även den genom sitt buller 
bevisligen har en negativ påverkan på djurlivet. Problemet med vindkraften är även 
att reglerna för hur mycket som får byggas och hur mycket det får låta har med 
närheten till bebyggelse att göra. Eftersom bebyggelsen inte är så omfattande i 
fjällområdet så kan användningen ske utan några större restriktioner.19 Mycket lite 
hänsyn tas till djuren i denna fråga.   

Djurlivet är som nämnts ovan utsatt i fjällområdena. Vissa djur- och växtarter 
har det svårare än andra och vissa kommer inom en snar framtid troligtvis att 
försvinna helt. Många organisationer arbetar intensivt för att bevara dessa arter och 
staten satsar årligen miljontals kronor för att bidra till bevarandet av utrotningshotade 
arter. Som jag tidigare nämnt så används statligt utformade styrdokument för detta 
arbete. Ofta är motiveringen för detta att vi ska bevara den svenska vildmarken och 
värna om de arter som funnits i vissa områden under väldigt lång tid. De ”naturligt 
förekommande” arterna ska bevaras. Men vad är det som är naturligt i dagens 
förändrande klimat?20 Ulf Gärdenfors på ArtDatabanken skriver i boken Bevara arter 
– till vilket pris, att det är orimligt att vi ska satsa många miljarder kronor på lavar 
och skalbaggar som lever på yttersta gränsen av sina utbredningsområden samtidigt 
som vården av gamla människor inte fungerar i samhället. 

  
 

                                                           
17 Naturvårdsverket (2007). www.naturvadsverket .se, Biologisk mångfald och effekter i fjällen 
18 NUTEK (2005), Fjällturismen i Sverige utveckling 1978-2004. s. 8 
19 CVI, centrum för vindkraftsinformation (2004). Faktablad 4. s. 1-2 
20 Karlsson, Mikael (2005). Bevara arter – till vilket pris? S. 13 
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5.2.2 Vegetationen 
Något som gör Sverige känt för övriga världen är den svenska fjällvärlden. Med stora 
täta gröna skogar, vackra blommor i dalgångarna och kalfjäll som mäktigt stiger upp 
över alltsammans, utgör den för både svenska och utländska turister ett populärt 
resmål. Växterna som finns i dessa områden är ofta väl anpassade till de 
förutsättningar som finns, till exempel så är växtperioden kort jämfört med sydligare 
delar av landet på grund av snötäcke under längre tid och frusen mark som gör att 
näringen i jorden inte löses ut lika lätt.21 Det är med anledning av dessa 
förutsättningar som växterna i den svenska fjällregionen har klarat sig utan 
konkurrens från andra växter. Men i samband med att klimatet blir varmare så 
förflyttar sig växtregionerna norrut och sydligare vegetationszoner etablerar sig då i 
fjällregionens tidigare ohotade marker.22 Eftersom förutsättningarna blir bättre för 
växtligheten så blir fjällväxternas tidigare anpassning till en nackdel och de trängs 
undan till förmån för nya växter från sydligare regionen, vilka är mer anpassade till 
det ”nya” klimatet.  

Ett annat problem som det varmare klimatet för med sig är den ökade 
nederbörden; då handlar det i vegetationens fall mest om regn på befintlig snö. 
Vattnet rinner ner till marken genom snön och fryser där till is. Vid frysningen så 
frigörs latent värme, och denna värme ger upphov till svamp och mögelangrepp på 
vegetationen som då förstörs. Renar drabbas även av det här, då sökandet efter föda 
blir betydligt svårare.23   

Förändringarna av växtligheten sker inom väldigt små marginaler. Därför 
behöver inte en temperaturökning vara stor för att en förändring ska ske. Trädgränsen 
är för många ett tydligt exempel på hur klimatet förändras, det vill säga, ju varmare 
klimat, desto högre trädgräns. Trädgränsen är alltså en linje som är dragen mellan de 
träd som är 2 meter eller högre som växer högst upp på ett fjäll. Det här måttet på 
klimatförändring är inte riktigt samstämmigt i tiden, eftersom många andra faktorer 
spelar in för i vilken takt ett träd växer. Men eftersom ett varmare klimat ger en 
längre växtperiod för växterna och träden, så ger det förutsättningar för träd att 
klättra högre upp på fjället.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Länsstyrelsen, Norrbottens län. Fjällväxternas anpassning. www.fjallen.nu 
22 Naturvårdsverket (2007). www.naturvadsverket .se, Biologisk mångfald och effekter i fjällen 
23 SMHI (2007). konsekvenser av klimatförändringen 
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Klimatet kännetecknas som bekant av ständiga cykliska variationer över tiden 
och forskare har hittat rester efter träd som vuxit högt upp på dagens kalfjäll och 
åldern på dessa visar att klimatet från den tiden stämmer överrens med platsen där 
träden har vuxit. Till exempel så har det hittats 5000 till 14 000 år gamla rester efter 
björk 300 till 500 meter över dagens trädgräns på Åreskutan i Jämtland.24 Mätningar 
och scenarier för framtiden visar, som man kan se på bilden nedan (figur 3), att en 
uppvärmning med 3-4 grader vore nog för att ge trädgränsen förutsättningar för att 
klättra 500 meter uppåt.     

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Figur 3. Hur kalfjäll kan påverkas av temperaturökningen 
 
 
 

 

                                                           
24 www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art16, Potential effects of climate change on tree line position 
in the Swedish mountains (2004) 

Källa: www.naturvardsverket.se, biologisk 
mångfald och effekter i fjällen 
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5.3 Effekter och systemtänkande  
Effekterna av ett framtida varmare klimat är svåra att förutspå. För de svenska fjällen 
finns studier och undersökningar som ger exempel på sådant som kan komma att 
försvinna i landskapet och områden som kommer att förändras. Ofta pekar man på de 
direkta påverkningarna och tänkbara anpassningar till dem, men som SMHI skriver i 
sitt häfte om anpassningar till klimatförändringar, så kan en direkt påverkan på ett 
system leda till sekundära effekter på andra system. Till exempel så gör ett varmare 
klimat att insektsfaunan blir större, vilket i sin tur påverkar skogen negativt, vilket 
sedan drabbar skogsindustrin. Förloppet kan naturligtvis följas längre, men meningen 
är att visa hur en direkt effekt får en stor följdverkan. Ekosystemen är väldigt utsatta 
just vad gäller klimatförändringar då många växter och djur inte klarar av 
förändringarna i temperatur. Näringskedjor blir då lidande och konsekvenserna kan 
bli mycket stora. 

Systemtänkande är något som används i förberedelser för och anpassningar till 
ett varmare klimat. Det är viktigt att utarbeta tvärsektoriella handlingsplaner för att få 
fram ett beslut som tar hänsyn till många olika områden. I vissa fall kan olika 
faktorer väga tyngre än hotet om en förändring i klimatet.25 För skidorter i södra 
Norrland, som till exempel Sälenfjällen, väger lönsamheten för alpin skidåkning 
tyngre än högre anpassningskostnad för framtida klimat i form av konstsnösystem. I 
det här fallet så ökar utsläppen av växthusgaser, med användandet av snökanoner, 
och enligt FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, anses 
växthusgaserna högst troligt vara anledningen till klimatets ökade förändringstakt. 
Detta ger ett smått paradoxalt resultat då skidanläggningar som är beroende av ett 
kallt klimat troligtvis bidrar till en värmeökning.26 Det här visar hur en primär effekt 
som förkortad snösäsong får en sekundär effekt, som alltså kan innebära ökad 
användning av konstsnösystem.  

Förmodligen är det ekonomiska intresset i många fall för stort för att man vill 
inse allvaret i klimatförändringstakten. Som nämnts tidigare har de svenska alpina 
företagen siktet inställt på att en del turister väntas lämna Alperna och söka sig 
norrut. Österrike är ett av de länder som väntas förlora delar av sin skidturism. På 
grund av det geografiska läget så har konsekvenserna av klimatförändringar fram till 
idag satt större spår i Österrike än i Sverige. I de österrikiska alperna så drar sig 
snötäcket tillbaka med 150 meter i höjdled för varje gradökning, och varje år lägger 
landet en miljard svenska kronor på förbättring av infrastruktur som skydd mot 
laviner och kraftig nederbörd. En miljard läggs även på förbättrat skydd mot 
översvämningar.27 Det här ger en antydan om hur det kan bli i de svenska 
fjällområdena i framtiden, även om Österrike har ett mer extremt fjällandskap.  

                                                           
25 SMHI (2004). anpassning till klimatförändringar, s. 34 
26 Bosse Bodén (2007). Mittuniversitetet – Klimatförändringen och naturbaserad turism. www.miun.se 
27 Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007). Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter 
s. 116 - 119 
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Om systemtänkandet ska inrikta sig mer på konsekvenser av klimatförändringar 
så behövs det förmodligen mer detaljerade undersökningar av påverkningar på lokal 
nivå. Många har nog idag svårt att se allvaret i problemet och att tidsperspektivet kan 
vara kortare än man tror och är därför inte villiga att satsa pengar på anpassningar för 
framtiden.  

 
6. SKISTAR AB 

 
Skistar AB är ett företag som satsar stort på alpin verksamhet. Företaget inledde år 
1975 med att köpa skidanläggningen Lindvallen i Sälen. Företaget etablerade sig 
därmed och gjorde sig ett namn inom den svenska alpinindustrin. Det dröjde sedan 
till år 1997 innan även Tandådalen och Hundfjället förvärvades. Två år senare så 
blev även Åre och Vemdalen en del av Skistar AB. Företaget var vid det här laget så 
pass stort och framgångsrikt att man år 2000 gick in på den norska marknaden och 
köpte upp Hemsedal SkiSenter, ett skidområde som kallas De Skandinaviska 
Alperna. År 2005 köptes även Norges största skidanläggning Trysil upp. Trysil är det 
område inom Skistar AB som idag besöks av störst andel utländska gäster, mycket 
tack vare sitt lättillgängliga geografiska läge. År 2006 införlivades även 
Hammarbybacken, som är belägen i centrala Stockholm med Skistar AB. 
Anledningen till köpet är att man nu kan nå en lokal marknad utan att kunderna 
behöver resa till fjällområdena.  

Skistar AB är idag nästintill helt beroende av vintersport och är därmed mycket 
sårbara för klimatförändringar. För att skydda sig mot detta har förvärvningar av 
skidområden gjorts med stor geografisk spriding. Bilden nedan (figur 4) visar 
lokaliseringen av Skistar AB:s anläggningar. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Figur 4. Skistar AB:s alpina skidområden 
 
 

                  

 
 
 
 

 

Källa: www.skistar.com 
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Skistar har även en snögaranti som innebär att gästerna under vintersäsongen 
kan återfå pengar av betalade bokningar om inte destinationerna uppfyller sina 
respektive snögarantier. En snögaranti innebär att ett område garanterar att ett visst 
antal alpina nedfarter ska vara öppna under en bestämd tid av året. Tidsperioden och 
antalet nedfarter varierar beroende på det geografiska läget och storleken på 
anläggningen. Detta koncept är viktigt för anläggningarna då man vill stå sig bra i 
konkurrensen gentemot andra skidområden med liknande geografiskt läge.  

Sälen och Åre är företagets största och mest välbesökta destinationer. För att 
möta turisternas efterfrågan och för att kunna leva upp till företagets vision så 
expanderar områdena kraftigt. Varje år utökas områdenas liftsystem och nya 
alternativa aktiviteter till alpin skidåkning tillkommer. Sälens liftsystem hade under 
säsongen 2006/2007 en kapacitet att ta ca 82000 personer per timme och Åre hade en 
liftkapacitet på över 48000 personer per timme. Sälens skidområde som årligen 
lockar flest turister garanterar att minst 15 av de totalt 114 alpina nedfarterna ska 
vara öppna från 15:e november till 1:a maj och Åre har en snögaranti i form av 10 
öppna nedfarter av totalt 97 stycken från 7:e december till 1:a maj.28  

  Inför varje vintersäsong så rekryterar Skistar AB ca 1700 medarbetare,29 en 
siffra som väntas öka i samband med att skidanläggningarna byggs ut. Visionen som 
Skistar AB har utformat är att skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande 
operatören av europeiska alpindestinationer. Företaget vill vara ledande vad gäller 
helhetssyn på och utveckling av alpinturism.30 

 Skistar AB blev ett börsnoterat företag år 2004, vilket är en bidragande faktor 
till företagets kraftiga expansion under de senare åren. För att kunna fortsätta att växa 
och locka turister och aktieköpare så är det viktigt för företaget att visa en 
framtidssäkerhet när det gäller till exempel klimatförändringar. Just 
klimatförändringarna är något som oundvikligt kommer att fortgå i framtiden. Med 
anledning av denna situation har Skistar byggt ut snötillverkningssystem som täcker 
78 % av liftsystemen inom samtliga destinationer. Faktum är att Skistar idag inte 
bygger en enda ny alpin skidbacke utan att ha ett anslutande snökanonsystem.31 
Snötillverkningen är också den del av skidanläggningarna som står för den största 
energiförbrukningen. 
 
7. MALUNG/SÄLENS OCH ÅRE KOMMUN 

 
På grund av den stora turismen som dessa två kommuner har, särskilt under 
vinterhalvåret har de god sysselsättning och en positiv utveckling när det gäller 
etablering av nya företag. Båda kommunerna är mycket måna om att framhäva sin 
mångsidighet. Det finns fler sidor att uppleva än skidåkningen. Framförallt Åre satsar 
                                                           
28 Skistar (2007). Fakta om Sälen, Fakta om Åre.  
29 Skistar (2007). Verksamhetsberättelse, s. 27.  
30 Ibid s. 3.  
31 SMHI (2005). Anpassning till klimatförändringar, s. 23  
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mycket på att framhäva sommaren i området. Friheten att vandra på fjällen har varit 
ett av deras främsta marknadsföringsargument ända sedan industrialismen bredde ut 
sig i Sverige. Möjligheten att komma till fjällen och andas in den friska luften ansågs 
då vara viktigt för hälsan.  

Geografiskt sätt så ligger Åre kommun mer fördelaktigt till inför framtida 
klimatförändringar än vad Malung/Sälens kommun gör. Men enligt Jonas 
Mareniusson på Skistar AB så är Sälenområdet ett kallt område trots den relativt 
sydliga lokaliseringen. Detta framgår även av väderrapporter där Sälen stundtals har 
haft landets lägsta temperatur. 

Landskapsformen skiljer de båda kommunerna åt. Åre har högre altituder och 
fjällen är mer anpassade till äventyrssökare än vad Sälenfjällen är. Det som dock gör 
Sälen unikt är det korta avståndet från storstäderna och den något lägre och 
topografiskt lugnare fjällmiljön som ger goda möjligheter till skid- och 
vandringsturer över fjällen.    

 
8. FALLSTUDIEN 

 
Jag väljer att presentera resultaten av min fallstudie parallellt med min analys av den. 
Min förhoppning är att framställningen då blir mer överskådlig och lättförstålig. 
Sälen och Åre presenteras var för sig med information både från Skistar AB och från 
kommunerna. I de avslutande slutsatserna sammanställs samtliga aktörers åsikter för 
att förtydliga resultaten. 

Jag har gjort fyra olika intervjuer med personer som är inblandade i Skistar AB:s 
verksamhet samt i Malung/Sälens och Åre kommun. De som jag har intervjuat är 
Jonas Mareniusson som är destinationschef för Skistar AB i Sälen. Intervjun utfördes 
på Skistar AB:s huvudkontor i Lindvallen, Sälen. Lennart Bojort som är miljöchef i 
Malung/Sälens kommun intervjuade jag i kommunhuset i Malung. En telefonintervju 
gjordes med Benckt Aspman som är miljöstrateg inom Åres kommun. Till sist 
utförde jag en intervju via mail med Jan Rydén som är driftschef för logi och 
fastigheter på Skistar AB i Åre. 

Förberedelserna inför intervjuerna bestod av att läsa material från de båda 
aktörerna, samt att ta reda på vad som fanns i form av framtida scenarier i samband 
med klimatförändringarna för att utarbeta intressanta och bra frågor.  

Intervjuerna utfördes i semistrukturerad form där jag hade ett antal förberedda 
frågor. Målet var att låta samtalen leda in på olika områden men att ha frågorna som 
en mall att hålla mig till. Det här fungerade mycket bra och jag tycker att 
intervjuerna gav mycket värdefull information för mitt arbete. 

Min förhoppning är att denna fallstudie ska vara ett bra komplement till den 
tidigare litteraturbaserade delen och belysa de personliga värderingar som finns hos 
respektive aktörer.  
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9. SÄLEN 
 

Sälen är det område där Skistar AB inledde sin verksamhet och området har tack 
vare sammankopplingen av olika skidsystem (Tandådalen/Hundfjället, Högfjället 
och Lindvallen) utvecklats till att bli Nordens största alpina skidområde. Bilden 
nedan (figur 5) visar en pistkarta över Skistars alpina områden i Sälen. 

 
 
  
  
 
 
                                                                                                                       
 

 Figur 5. Pistkarta över Sälens alpina områden 
 Källa: www.freeride.se 

 
 Inom kommunen Malung/Sälen står Skistar AB för ca 90 % av den totala 
vinterturismen, vilket betyder att fjällområdet är den viktigaste delen för kommunen 
när det gäller publicitet, sysselsättning och skatteintäkter. 

Lennart Bojort som är miljöchef i Malung/Sälens kommun anser att Skistar AB:s 
verksamhet är mycket positiv för kommunen. Han tycker också att kommunen har 
bra kontroll över naturvården för området, detta trots avsaknaden av en särskild 
naturvårdsenhet.  Jonas Mareniusson som är Skistar AB:s destinationschef i Sälen 
inser sin verksamhets betydelse för kommunen och anser därför att frågor av 
betydelse för turismens utveckling bör ha hög prioritet. Eftersom Skistar är 
bolagsstyrt så finns ett stort behov av investerare. Investerare vill ofta att 
behandlingen av ärenden ska ske snabbt för att ge resultat. Här menar Jonas 
Mareniusson att det finns ett problem, eftersom behandlingen av ärenden i 
kommunen måste ske enligt bestämda rutiner innan beslut kan fattas. Ärenden tar 
alltså ibland ganska lång tid och affärer blir fördröjda, vilket kan få negativa 
ekonomiska konsekvenser för Skistar AB.   

 
9.1 Klimatfrågor   
Ett varmare klimat skulle, som jag tidigare diskuterat, få en stor inverkan på de 
svenska fjällområdena, särskilt för de alpina verksamheterna, som till exempel 
Skistar AB.  

Min fråga till både Skistar AB och kommunen var hur framtida tänkbara 
klimatförändringar påverkar dagens planering. Båda parterna svarade att 
klimatförändringarna inte är något som oroar dem för tillfället. Man anser att frågan 
sannolikt kommer att bli allt viktigare i framtiden, men med dagens osäkerhet förlitar 
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man sig till den framtida utvecklingen för att då behandla eventuella problem. En 
vinter med dålig snötillgång som i början av säsongen 2006/2007 bör inte ses som ett 
tecken på en förändring i klimatet, utan mer som en tillfällighet, anser Jonas 
Maureniusson på Skistar i Sälen.  

Lennart Bojort tror att Skistar AB hanterar klimat- och miljöfrågor utifrån 
bedömningar av hur aktieägarna ser på dessa frågor. Jonas Mareniusson förnekar inte 
att detta kan ha betydelse, men tillägger att företaget har ett intresse av att relevanta 
miljöåtgärder genomförs då det bidrar till en hållbar utveckling av området.  

Till Skistar AB och kommunen ställde jag frågan om det ökade användandet av 
snökanoner och hur utsläppen från dem påverkar miljön och klimatet (se bilaga 1). 
Inom Skistar AB, som är mycket beroende av sina snökanoner, så ser man inte 
utsläppen som allvarliga. De menar att en snökanon idag är så pass effektiv att 
klimat- och miljöpåverkan blir minimal. Från kommunens sida anser man att Skistar 
AB tar sitt ansvar för miljön och de föroreningar som snökanonerna orsakar är inget 
som för närvarande oroar och behöver diskuteras. 

    
9.2 Transporter 
Sälenområdet ligger långt söderut i det svenska fjällandskapet, vilket betyder att det 
är förhållandevis lättillgängligt för turister som kommer söderifrån. Något som visar 
sig i Skistar AB:s statistik då flest besökare kommer från de svenska storstäderna.  

Bil- och busstrafiken till Sälen är mycket omfattande under vintersäsongen, och 
en anledning till det är att området inte är anslutet till vare sig flyg- eller tågnätet. 
Den stora biltrafiken innebär stora utsläpp av luftföroreningar, men enligt Lennart 
Bojort på Malung/Sälens kommun så är det största problemet att vägnätet inte alls är 
gjort för den mängd trafik som passerar varje vinter. Diskussioner förs om huruvida 
tågnätet ska anslutas till Sälens skidanläggningar eller inte. I den här frågan skiljer 
sig de båda parternas åsikter. Jonas Mareniusson från Skistar AB anser inte att tåget 
skulle vara en lösning på transportutsläppen eftersom tågtrafiken inte har förmåga att 
transportera så många människor att det skulle innebära en positiv förändring. Han 
anser istället att de 2,5 – 3 miljarder kronor som en tåganslutning skulle kosta istället 
ska satsas på att utveckla miljövänliga bilar och på så sätt göra transporterna mer 
miljövänliga. 

Problemet i denna fråga är den yttersta ansvarsfördelningen. Både Skistar AB 
och kommunen anser att transporterna är ett problem men att alltför litet görs för att 
komma fram till en lösning.  
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9.3  Energi 
Vindkraften är en framtida energikälla som det talas mycket om idag och fjällen är 
områden med starka vindar och öppna ytor, vilket är idealiska förhållanden för 
vindkraftverk. Malung/Sälens kommun har ett antal vindkraftverk som finansieras av 
privatpersoner och företag. Andelar kan köpas i vindkraftverken beroende på hur 
mycket el man förbrukar. Skistar som är en av de främsta energiförbrukarna ser 
positivt på denna typ av energikälla. Ett samarbete finns mellan Skistar och 
energiföretaget Dalakraft och i detta samarbete drivs projekt som ska leda till 
effektivisering och större utbyggnad av vindkraft. Målet både för kommunen och 
Skistar är att vindkraften ska vara väl utbyggd i Sälenområdet inom 10 år. Det som 
kan diskuteras är hur det estetiska värdet av storslagen fjällmiljö kommer att 
påverkas av vindkraftverken. Enligt Skistar som värnar om värdet av den naturliga 
fjällmiljön så behöver inte vindkraftverken läggas alldeles intill skidområdena utan 
kan placeras några mil längre bort. Lennart Bojort på Malung/Sälens kommun tycker 
inte att vindkraftverken har så stor betydelse för det estetiska värdet. Hans åsikt är att 
vindkraftverken inte påverkar mer än de liftsystem och toppstugor som redan finns 
på fjällen.  

 
9.4 Vattenanvändning 
En annan fråga som enligt kommunen är viktig att se över är vattenanvändningen. 
Skidanläggningarna i Sälenfjällen använder enorma mängder vatten för sitt 
snötillverkningssystem. På Skistars hemsida kan man se att ett dygns användning av 
snökanoner i Sälen ger 131 000 kubikmeter snö, vilket motsvarar 34 fotbollsplaner 
täckta med 50 cm snö (se bilaga 1). Den stora mängd vatten som tas ut leder till att 
åar inom fjällområdet är på gränsen till att inte räcka till då efterfrågan är som störst. 
Under min intervju med Lennart Bojort på Malung/Sälens kommun så fick jag 
kännedom om ett beslut från naturvårdsverket som innebär att Skistar AB får rätt att 
ta vatten ur Västerdalälven för att säkerställa framtida expansion av alpina områden. 
Detta kommer att innebära stora pumpanläggningar för att få upp vattnet till fjället, 
vilket kommer att öka energianvändningen kraftigt.  

  
10. ÅRE 

 
Skistar AB har funnits i Åre sedan år 1999. Tack vare en tidig start som turistort, 
successiv utbyggnad av boende och infrastruktur och de goda förutsättningarna för 
utförsåkning så har Åre utvecklats till att bli Nordens skidhuvudstad. Åre kommun 
har endast lite över 10 000 fastboende invånare. Den omfattande turismen har gjort 
att Skistar AB har fått en mycket viktig roll i kommunen.  

Benckt Aspman som är miljöstrateg i Åre kommun ser samarbetet med Skistar 
AB som en viktig del i utvecklingen av kommunen. De har som ett starkt företag 
möjligheter att påverka utvecklingen i kommunen. Jan Rydén, driftschef för logi och 
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fastigheter på Skistar AB i Åre håller med om detta och ser Åre kommun som en 
självklar samarbetspartner i framtidsvisioner och miljöarbete. 

Åre har under de senaste åren varit arrangör för både VM i mountainbike (1999) 
och Alpina VM (2007), vilket har gett stor uppmärksamhet världen över. För 
turismen ses denna reklam för Åre som något mycket positivt som framförallt kan 
locka fler utländska turister att besöka Sverige i framtiden. Bilden nedan (figur 7) 
visar Åres placering på Sverigekartan. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figur 7. Åre med transportvägar 
 

 
 
10.1 Klimatfrågor 
Skistar AB och Åre kommun har båda deltagit i utarbetandet av visioner som 
behandlar framtida klimatfrågor, vilket tyder på att det finns en medvetenhet hos 
båda parterna. Jan Rydén på Skistar AB säger att klimatförändringarna inte ses som 
ett kortsiktigt hot men att framtida klimatscenarier är med vid all nyplanering. Svaret 
från kommunen skiljer sig något från detta. Där menar Benckt Aspman att det 
framtida klimatet finns med i tankarna men att det inte har någon större inverkan på 
dagens fysiska planering.  

Något med klimatanknytning som redan är genomfört i Åre är en stor 
inventering av fjällfloran på Åreskutan. Skistar AB och kommunen sökte gemensamt 
pengar från länsstyrelsen för att kunna genomföra projektet. Målet var att se hur 
klimatet påverkade vegetationen för att kunna ta hänsyn till detta vid 
nybyggnationer.  

Inför framtiden så tror Jan Rydén på Skistar AB att nya områden kommer att 
behöva exploateras för att kunna möta en växande turism. Benckt Aspman på 
kommunen ser inget negativt med detta då han förlitar sig på de gemensamma 

 

   Källa: www.holidayclub.se/no/reisen-
hit/index.html 
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visioner som finns. Han påpekar dock att det finns många olika aktörer som bedriver 
verksamhet i Åres alpina område, och att det inte bara är Skistar AB som vill 
expandera. 

 
10.2 Transporter 
Till Åre är bil- och busstrafiken mycket omfattande under vintersäsongen men 
alternativet att åka tåg eller flyg finns också. Flygplatsen som är belägen ca nio mil 
från Åre bytte under år 2006 namn från Östersund flygplats till Åre Östersund 
airport. Namnbytet gjordes för att locka fler utländska turister till Åres skidturism. 
Skistar AB hade även egenchartrade plan som flög in turister, men anser sig inte 
behöva det längre då det inflygande turistflödet är tillräckligt stort. Utsläppen från 
flygplanen är som bekant stora och omfattningen av biltrafiken leder också till stora 
utsläpp. Benckt Aspman på Åre kommun förlitar sig på miljövänligare transporter i 
framtiden och tror att utvecklingen kommer att vara stor inom området.  

Skistar AB redovisar klart och tydligt i sin verksamhetsrapport hur mycket 
koldioxid deras snökanoner och maskiner släpper ut varje år, vilket syns på bilden 
nedan (figur 8) som är tagen ur Skistar AB:s verksamhetsrapport.  

Något som däremot är svårt att mäta är hur stora utsläppen är från turisternas 
resor till och från destinationerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
      Figur 8. Utsläppsredovisning från Skistar AB 
 
 
10.3 Energi och vattenanvändning 
Energiåtgången är precis som i Sälen störst för snökanonerna. Jan Rydén på Skistar 
AB förklarar vikten av ett bra fungerande snökanonsystem för att kunna bedriva en 
bra alpin verksamhet. Han nämner också att det är viktigt att hela tiden försöka 
utveckla systemen för att göra dem så effektiva som möjligt. Det är även viktigt att 
den snö som läggs i backarna fördelas rätt så att mindre snö går till spillo. Man 
minskar då samtidigt körtiden för pistmaskiner.  

 

Källa: www.skistar.com 
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På Åre kommun anser man att energiåtgången är kraftigt minskad på grund av 
att det vatten som används för snökanoner är beläget i högt liggande reservoarer. 
Man slipper då pumpa fram vatten, vilket sparar mycket energi. Man har dessutom 
kontroll över mängden vatten som finns i reservoarerna. Det här betyder att vatten 
kan fyllas på då vattenståndet i åar och bäckar är högt. Risken att vattendragen tar 
skada av uttagen minskar då kraftigt.  

 
11. SLUTSATSER 

 
Den här uppsatsen har behandlat de framtida klimatförändringarnas inverkan på de 
svenska fjällen. Syftet med undersökningen är att se hur privata och kommunala 
aktörer kan planera och anpassa sig till de konsekvenser som ett framtida i vissa 
avseenden annorlunda klimat kan medföra.  

Vi uppmärksammas nästan dagligen om klimatförändringarna, hur den värld vi 
lever i påverkas och hur framtiden kan komma att se ut. Osäkerheten inom området 
är dock stor och olika scenarier målas upp med skiftande resultat.  

Turismen till fjälltrakterna vintertid är stor och det är framförallt de alpina 
områdena som har störst besöksfrekvens. Områden som Åre och Sälen har utvecklats 
till att idag vara stora ”alpina industriområden”. Skistar AB är den dominerande 
aktören inom alpina skidområden i Norden. Företaget har köpt upp, expanderat och 
utvecklat anläggningar, vilket har gett företaget en viktig roll i de kommuner där de 
befinner sig. 

Min frågeställning inför arbetet handlade om hur de olika aktörerna i de svenska 
fjällen ställer sig inför framtida klimatförändringar. Min bild från början var att 
kommunerna och företagen drog åt olika håll i frågan om bevarande och utveckling. 
Att kommunerna arbetar långsiktigt för att bevara naturen och miljön inför 
klimatförändringarna, medan företagen har en kortsiktig syn för att kunna maximera 
intäkterna så långt det går. Efter att jag gjort arbetet och talat med representanter för 
både företag och kommuner så har jag förstått att det inte är som jag tidigare trott. 
Det fungerar helt enkelt inte att jobba på det sättet. Det finns en koppling mellan 
dessa parter som gör att de är beroende av varandra. Kommunerna gynnas av de 
ekonomiska resurser som företagen har för att utveckla ett område. Företagen i sin 
tur är beroende av kommunernas politik när det gäller till exempel markfrågor och 
näringslivsutveckling för att själva kunna utvecklas och expandera. Samarbetet 
mellan aktörerna är alltså viktigt för en destinations utveckling. I till exempel Åre 
kommun har Skistar AB gemensamma visioner med kommunen. Dessa visioner 
handlar bland annat om att öka besöksfrekvensen och göra Åre till Europas mest 
attraktiva vinterdestination.32  

Transportfrågan är också viktig i klimat- och miljöfrågan då utsläppen från 
trafiken till de alpina destinationerna vintertid är mycket stora. Vare sig kommunerna 

                                                           
32 Nordin, Sara (2007). Utveckla turistdestinationer, ett svenskt perspektiv. s.224-225 
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eller Skistar AB anser sig ha ett övergripande ansvar i den här frågan, utan förlitar 
sig till utvecklandet av miljöfordon. Men ska utvecklingen av miljöbilar gå framåt så 
måste det finnas ett ekonomiskt intresse hos dem som utvecklar bilarna. Det får de 
om krav ställs utifrån, som till exempel från företag och kommuner. Alltså har även 
de kommuner och företag som jag talat med under detta arbete ett ansvar när det 
gäller att minska belastningen på miljön.   

Frågan är hur framtiden kommer att påverka kommunerna och verksamheterna i 
fjällområdena? Kan det liksom för växt- och djurarterna bli en förskjutning norrut, 
och vad händer då med ett övergivet alpint område? Och vad händer med en 
kommun som plötsligt förlorar sin starkaste aktör?  

Jag tror inte att något svenskt alpint område kommer att bli ödelagt eller att 
någon kommun kommer att bli lämnad åt sitt öde, men jag tror att 
klimatförändringarna kan göra att verksamheterna i fjällen i större grad måste 
anpassa sig till nya förhållanden i framtiden och ha en bredare inriktning på turism 
för hela året.   
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Frågor till Skistar AB, Sälen 
 

1. Hur ser ni på framtiden för er verksamhet när de gäller de klimatförändringar 
som debatteras allt mer? 

 
 

2. Anser ni att det är hållbart ur miljösynpunkt att ständigt öka användandet av 
snötillverkningssystem? Finns det några alternativ? 

 
 

3. Klimatet blir varmare och vintersäsongens längd väntas minska. Hur mycket 
satsar ni på en öka sommarturism och hur ska sommarturismen bli en lönsam 
verksamhet? 

 
 

4. Ni skriver i er verksamhetsberättelse att en geografisk spridning är viktig för 
att inte vara beroende av väder. Tror du att ni på sikt kommer köpa upp 
områden längre upp i landet eller kommer ni skapa nya områden? 

 
 

5. Etour skriver att skidanläggningarna i södra Norrland kan tvingas att lägga 
ned sin verksamhet år 2050. Hur ställer ni er till det? 

 
 

6. Vilken hänsyn tar ni till de svenska fjällen kulturlandskap i samband med en 
väntad ökande turism? 

 
 

7. Hur ser du på utvecklingen för den svenska vinterturismen om man ser den i 
ett europeiskt perspektiv? 
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Frågor till Malung/Sälens kommun 
 

1. Hur viktigt anser ni det är att ta med klimatförändringarna i er 
framtidsplanering? 

 
 

2. Hur tror du Malung/Sälens kommun kommer att påverkas av 
klimatförändringarna och vad blir ert största anpassningsområde inför ett 
varmare klimat? 

 
 

3. Sälenfjällen betyder mycket för er kommun. Vad tycker ni om visionerna om 
att utöka verksamheten och bygga ut alpina systemet med hjälp av 
snötillverknissystem? 

 
 

4. Vad skulle det betyda för er kommun om Skistar AB lade ner verksamheten 
här? 

 
 

5. Hur viktigt är det att bevara det kulturella värdet av fjällandskapet som orörd 
och naturlig miljö? 
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Frågor till Åre kommun 
 
1. Hur ser man på framtidens klimatförändringar i Åre kommun, och hur viktigt 

är det att räkna med det i framtidsplaneringar av t ex. nybyggnationer? 
 

2. Anser ni att det är hållbart att öka energi- och vattenanvändningen för att göra 
skidsäsongen längre? 

 
3. Hur har samarbetet med Skistar AB sett ut under åren de varit där? 

 
 

4. Hur viktig är Skistar AB:s verksamget för er kommun? 
 

 
5. Tycker ni att man behåller natur- och kulturvärden trots utbyggnad och 

exploatering av nya områden? 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor till Skistar AB, Åre 
 
1. Vilken syn har ni på klimatförändringarna och ser ni det som ett framtida hot 

i samband med nyplanering? 
 

2. Kan Åre behöva exploatera nya områden för alpin skidåkning i samband med 
en ökad turism? 

 
3. Hur har samarbetet med Åre kommun sett ut under åren ni varit där? Ses 

kommunen som ett hinder eller som bidragande och hjälpsamma? 
 

4. Hur ser ni ur miljösynpunkt på ökade användningen av vetten och energi i 
samband med snötillverkning? 

 
5. Hur viktigt är det att värna om naturvärden och lokala kulturella värden i Åre 

som är en växande turistort? 

Bilaga 4 


