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Abstract 
 
Syftet med det här examensarbetet är att studera inställningen till gästskatt bland Åres 
besökare. Införandet av gästskatt är en metod som används för att öka de ekonomiska 
intäkterna till destinationsutveckling. Gästskatt används på ett flertal andra destinationer runt 
om i Europa och anses vara en lösning på problemet med bristande ekonomi för 
destinationsutvecklingsarbete. I detta examensarbete beskrivs innebörden av gästskatt, hur det 
fungerar när gästskatt implementeras samt tidigare forskning kring aktörernas perspektiv, där 
aktörernas perspektiv har störst fokus. Huvudsakliga teman som använts i teoridelen är 
konsumentbeteende vid köp av upplevelser och prisets påverkan. Metoden har skett stegvis, 
först en förberedande intervju därefter har två undersökningar genomförts för att kunna ta 
reda på Åres besökares inställning till gästskatt. Den första är en kvalitativ studie som består 
av intervjuer med fyra olika målgrupper och den andra är en kvantitativ studie och består av 
en enkätundersökning. Resultatet visar att det råder skilda åsikter vad gäller inställningen till 
gästskatt. De som är negativa anser att prisnivån redan är hög i Åre samtidigt som vissa anser 
att en gästskatt kan bidra till en positiv utveckling av Åre som destination. Slutligen har 
jämförelser av studiens resultat och teorier genomförts i examensarbetets analys för att på så 
sätt kunna dra slutsatser i ämnet.  
 
Nyckelord: Gästskatt, Finansieringssystem, Destinationsutveckling, Destination 
management, Konsumentbeteende, Prisvärdhet, Hållbar turism, Kurtaxe, Bedtax, 
Priskänslighet 
 
The aim of this thesis is to study the attitude to bedtax among visitors in Åre, Sweden. Bedtax 
is a method used to increase the economic income for destination development. Several 
destinations and cities within Europe use bedtax as a solution for the problem with lack of 
finance for the destination development process. This thesis describes the meaning of bedtax, 
how it works when bedtax is implemented and what previous research has found out about 
bedtax. The main themes used in the theoretical part are consumer behaviour when 
purchasing experiences and the impact of price. Two studies were made to better understand 
the visitors’ attitude to bedtax. The first study consisted of interviews with four different 
target groups and the other one was a questionnaire survey. The results show that there are 
different opinions regarding the attitude to bedtax. Some people have a negative attitude 
towards bedtax because they assume that the price level is already high in Åre. Other people 
consider that bedtax contribute to a positive effect in developing Åre as a destination. Finally, 
comparisons between the results of the study, previous research and theories have been made 
in the analysis of this thesis to be able to present the conclusions. 
 
Keywords: Bedtax, financial system, Destination development, Destination management, 
Consumer behaviour, Sustainable tourism, Value for Money, Price Sensitivity 
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1. Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras bakgrund samt problemdiskussion vilket leder fram till 

studiens syfte och frågeställningar. I slutet av detta avsnitt redovisas uppsatsens 

avgränsningar och slutligen definitioner. 

     

    

   

 

 

 

 

Figur 1.1 Många ord för samma sak - synonymer för gästskatt. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Från Destination Marketing till Destination Management 
 
Destinationsbolag arbetar med att planera, utveckla och marknadsföra turismen (Ritchie & 

Crouch, 2003). Det innebär att öka omsättningen, skapa sysselsättning och se till att det finns 

ett serviceutbud samtidigt som besöksnäringen utvecklas och blir hållbar (Bohlin & Elbe, 

2011). I dagsläget sker en internationell förändring för destinationsbolag (Boden, 2009). 

Istället för att arbeta med marknadsföring, bokning och sälj som var de tidigare uppdragen 

tillkommer nu också managementuppgifter som bland annat handlar om att involvera och 

förstå besökaren. När destinationsbolagen blir mer managementorienterade så inkluderas 

destinationens alla intressenter och på så sätt skapas ett helhetsperspektiv, där 

destinationsbolaget blir en kärnfunktion med ledarskapsfunktioner (Hristov & Zehrer, 2015).  

 

Förändringen från destination marketing till destination management uppstod när politiken 

började stötta och finansiera turismen genom att skapa turistiska organisationer. 

Organisationerna samverkade inom marknadsföring och styrning för att öka intäkter och 

samtidigt möta marknadens utökade efterfrågan. Med den utökade efterfrågan satsades allt 

mer resurser på marknadsföring och organisationerna växte sig större genom att få ansvar för 

fler geografiska områden med fler resurser, produkter och aktörer, istället för ett specifikt 

geografiskt område som tidigare (Reinhold, Laesser & Beritelli, 2015). 
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Till följd av turistorganisationernas utökning började erbjudanden, såsom utbud och 

leverantörer, likna varandra allt mer, vilket gjorde att arbetet blev ineffektivt och otydligt. På 

så sätt tydliggjordes bristen på turisten som aktör, som inte ansågs vara tillräckligt delaktig 

trots sin viktiga roll (Reinhold, Laesser & Beritelli, 2015).  

 

1.1.2 Gästskatt som lösning på finansieringsproblem 
 
När nu destinationsbolagen har fått en utökad roll med managementfunktioner så ökar kraven 

på intäkter och besöksnäringens finansieringsmodell måste modifieras (Boden, 2009). För 

destinationsbolag internationellt är finansiering ett återkommande problem. Intäkter fås bland 

annat genom medlemsavgifter, kommersiella aktiviteter, intäkter på skatt från företag och 

statliga bidrag. De statliga årliga bidragen är det många turistorganisationer som förlitar sig 

på, dock är det en osäker intäkt eftersom den beror på den politiska viljan som direkt påverkar 

den ekonomiska fördelningen till turismen och dess utveckling (Pike, 2008). För att utöka 

intäkterna finns flera alternativa tillvägagångssätt för destinationsbolagen. Ett förslag innebär  

en gästskatt, som är ett rättvist alternativ då den skapar ett gemensamt insamlande. Eftersom 

det inkluderar fler företag kan skatten vara lägre än en hotellskatt (Ritchie & Crouch, 2003). 

Boden (2009) menar att det är viktigt att skapa ett rättvist finansieringssystem som ger 

trovärdighet både för medlemmarna av företagen men också hos destinationens besökare. 

Med en gästskatt kan destinationsbolaget få den finansiella styrka som krävs för att skapa 

framgång, affärs- och samhällsmässigt, helt enkelt främja destinationens bästa. Att överföra 

avgiften på turister kan vara lösningen på finansieringsproblemet, istället för att 

destinationsbolagens medlemmar får ökade avgifter.   

 

1.1.3 Andra destinationers arbete med gästskatt 
 
I ett flertal länder och besöksorter i Europa har gästskatt bidragit till att mer resurser läggs på 

turismutveckling. Historiskt sett är turist- och övernattningsavgift en viktig ekonomisk källa 

för turistorganisationer (Beritelli, Reinhold, Laesser & Bieger, 2015). Finansieringssystemet 

används i dagsläget i bland annat Frankrike, Schweiz och Kanada. På många av de 

destinationer där det tas ut en turistskatt styr varje lokal turistorganisation vad intäkterna ska 

gå till. Överlag är det till turismfrämjande ändamål för att bibehålla den turistiska 

attraktionskraften (Näringsdepartementet, 2007-05-08).  
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I Norge finns Fellesgodefinansiering som är den norska motsvarigheten till gästskatt och 

innebär gemensam finansiering. Avgiften är till för att utöka intäkterna till destinationsbolag 

samtidigt som upplevelsen förbättras för turisterna. De som drar nytta av fellesgode, det vill 

säga turisterna, ska vara med och finansiera destinationsutveckling. Avgiften är viktig för att 

utveckla erbjudanden som gästen förväntar sig men också för att ha ett utbud av nya 

erbjudanden och koncept som bidrar till en ökad attraktionskraft (Innovasjon Norge, 2013). I 

Sverige har hittills en destination infört gästskatt, Frostviken i Jämtland införde gästskatt år 

2014 och var först med att inkludera flera branscher utöver övernattning (Johansson, 2014-08-

09).  

1.1.4 Besökaren i fokus 
 

 
Figur 1.2 Conceptual Framework, Anpassad från (UNWTO, 2002) 

 

Figuren 1.2 visar en turistdestinations intressenter. Destinationen är i centrum och ett 

samarbete sker mellan de olika intressenterna som är lokalsamhället, regionala myndigheter, 

destinationsbolaget, turistindustrins serviceutbud och slutligen besökaren (UNWTO, 2002). I 

denna studie är besökaren och dennes roll inom destinationsutveckling i fokus.     

 

Destinationsbolagens förändrade roll till destination management ger besökaren en allt 

viktigare roll. Istället för att destinationsbolagen utgår ifrån ett utbud av leverantörer så 

hamnar istället besökaren i fokus. Besökaren och dennes krav är utgångspunkten vid skapande 

av erbjudanden och aktiviteter i arbetet med att överträffa besökarens förväntan, för att skapa 

en attraktiv destination (Reinhold et al, 2015).  
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En viktig uppgift blir då att effektivt söka information för att kunna förstå besökarnas behov 

(Ritchie & Crouch, 2003). Att förstå besökarens behov och åsikter om vad som är bra och 

dåligt med en destination kan hjälpa till att styra destinationen i rätt riktning (Pearce & 

Schänzel, 2013). För att skapa en upplevelse krävs också att besökaren anser att värdet 

uppfyller kraven, såsom att resan är värd pengar och tiden som tas i anspråk (Mountinho, 

1987). Besökare ställer även liknande krav som andra intressenter på en destination vad gäller 

hållbarhet, därför finns en förståelse som handlar om destinationsutveckling ur ett 

hållbarhetsperspektiv (Stanford, 2006). Resenärer efterfrågar olika kvaliteter på en och 

samma destination. En skidort kan exempelvis attrahera målgrupper som anser att 

skidbackarna är bra samtidigt som en annan målgrupp anser att utelivet lockar, på så sätt styrs 

besökare olika av efterfrågan till samma destination (Holloway & Humpreys, 2012). En sådan 

destination är Åre som med sina stora variationer och ett utbud av aktiviteter och upplevelser 

kan tillgodose olika målgruppers krav och förväntningar (Skistar, 2016). 

 

1.1.5 Åre som studieobjekt 
 
Åre är Sveriges största skidort (Tillväxtverket, 2016-02-19). Destinationen har 31 000 

gästbäddar och cirka 1300 bofasta i byn (Are360, A, 2016). Under år 2015 hade Åre kommun 

772 711 gästnätter (Åre kommun, 2016-04-13). Innovasjon Norge (2013) menar att 

utmaningen med finansiering inom turismen är allra störst på mindre städer där det är en liten 

lokalbefolkning och en stor mängd turister. Det tyder på att Åre därför kan utsättas för dessa 

problem. Åre Destination AB, Åres destinationsbolag, drivs av näringslivet och arbetar med 

att marknadsföra, samordna och utveckla turismen på destinationen (Åre 360, B, 2016). Att 

utveckla barmarkssäsongen är ett pågående arbete på destinationen (Sjölundh, 2015). 

Säsongsutjämningen är en del för att kunna nå visionen att Åre ska bli Europas ledande alpina 

året runt destination (Åre 360, B, 2016). Det finns svårigheter med att skapa lönsamhet för 

organisationer som finns på destinationer där säsongsvariationer förekommer, som är ett 

grundproblem inom besöksnäringen (Flagestad, Svensk, Nordin & Lexhagen, 2004). Enligt 

Eriksson (2014) finns det utmaningar med Åres finansiering. I en jämförelse med tre 

internationella konkurrenter framkom att Åres intäkter är en fjärdedel av konkurrenternas, 

som alla infört gästskatt för att få mer pengar till att kunna utveckla destinationerna. Samtidigt 

sköter Åre Destination AB både marketing och management-uppgifterna på destinationen, 

vilket tydliggör bristen på ekonomiska tillgångar (Eriksson, 2014). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
För att destinationer ska vara konkurrenskraftiga, hållbara och uppfylla besökarens 

förväntningar är en stark ekonomi en grundförutsättning. Gästskatt kan därmed införas för att 

öka intäkter och på så sätt lättare möta konkurrensen från andra destinationer. Eftersom 

destinationer används och konsumeras av besökare (Lexhagen & Olausson, 2015) är det 

viktigt att de som är med och nyttjar en destination, det vill säga turisterna, är medfinansiärer 

av utvecklingen (Innovasjon Norge, 2013). Med en avgift blir besökaren delaktig i att 

förbättra och utveckla destinationen Åre (Lexhagen & Olausson, 2015). Vid införande av 

gästskatt är det viktigt för destinationen att de aktiviteter och erbjudanden som besökare 

kommer att nyttja, identifieras och prioriteras, eftersom de är strategiskt viktiga för just den 

specifika destinationen (Pearce & Schänzel, 2013). Det krävs att nyttoeffekten tydliggörs för 

besökare för att skapa medvetenhet vilket kan leda till kundnöjdhet (Innovasjon Norge, 2013).  

I Åre har det utretts hur aktörerna, det vill säga medlemmar av Åres destinationsbolag, ställer 

sig till gästskatt och hur ett sådant införande skulle kunna se ut (Lexhagen & Olausson, 2015). 

Åres aktörers perspektiv på gästskatt har därmed kartlagts men däremot saknas besökarnas 

perspektiv på ett eventuellt införande av gästskatt i Åre.  

 

1.2.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att utforska vilken inställning besökare har till ett införande av gästskatt i 

Åre. Författarna vill därmed kartlägga hur ett införskaffande av gästskatt bör se ut ur 

konsumentens perspektiv för att bibehålla en positiv inställning till Åre. Målet med studien är 

att kartlägga besökares syn på gästskatt och prisvärdhet, med förhoppningen om att andra 

destinationer utöver Åre ska få en insikt i ämnet.  
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1.2.2 Frågeställningar 
 

• Vilken inställning har Åres besökare till gästskatt? 

 

• Hur bör införandet av gästskatt se ut, för att besökarna ska bibehålla en positiv 

inställning till Åre? 

 

• På vilket sätt beskriver Åres besökare att priset påverkar dem vid införandet av 

gästskatt? 

 

1.2.3 Avgränsning  
 
Författarna har valt att avgränsa studien till Åre och dess svenska besökares inställning till 

gästskatt. Studien är avgränsad till fritidsresenärer som har bott kommersiellt under sin 

vistelse i Åre. Med kommersiellt menas vinstdrivande företag som drivs under affärsmässiga 

former (Nationalencyklopedin, 2016). I studien utgår författarna ifrån att gästskatten är en 

obligatorisk avgift, detta för att kunna få mer konkreta svar än om den skulle framställas som 

frivillig.  

 
 

1.2.4 Centrala begrepp 
 
Nedan presenteras centrala begrepp som är viktiga för läsarens fortsatta förståelse. 

 

Besökare/Turist - En besökare är en resenär som reser till en huvuddestination utanför 

hans/hennes vanliga omgivning, för mindre än ett år, där huvudsyftet är affärer, fritid eller 

annat personligt syfte än att vara anställd. Turism hänvisar till aktiviteten för besökare (United 

Nations, 2008). I denna uppsats definierar vi besökare/turister som fritidsresenärer.  

 

Destination - En turistisk destination är ett geografiskt eller politiskt område eller en 

huvudattraktion som förser besökare med ett utbud av minnesvärda besöksupplevelser 

(Bornhorst, Ritchie & Sheehan, 2010). 
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Destinationsutveckling - Destinationsutveckling har som övergripande ambition att öka 

omsättning på en destination, både på en lokal nivå för att på̊ så sätt skapa sysselsättning, öka 

skatteintäkter och underlag för ett lokalt serviceutbud men också för att få en livskraftig och 

utvecklingsbar besöksnäring (Bohlin & Elbe, 2011). 

 

Gästskatt - Gästskatt eller kurtaxe som det heter på tyska, är en extra avgift som betalas av 

besökarna på en destination. Skatten tas ut per person och övernattning, som oavkortat ska gå 

till att investera i destinationens framtida utveckling. Avgiften tas ut av företagen på 

destinationen, till exempel av hotellet som informerar gästen om den extra skatten och varför 

den tas ut. Den är obligatorisk för alla turister som är över 18 år (HRS Holidays, 2015-06-09). 

I studien kan andra ord som är synonymer till gästskatt förekomma (Se Figur 1.1). 

 

Hållbar turism - Hållbar turism definieras enligt World Tourism Organization Network enligt 

följande: “Turism som tar full hänsyn till de nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och 

miljömässiga konsekvenserna samtidigt som man tillgodoser behoven hos gästerna, industrin, 

miljön och samhället” (UNWTO, 2005). 

 

1.2.5 Disposition 
 

I nästföljande kapitel kommer fakta om Åre Destination AB och tidigare arbete med gästskatt, 

därefter aktörernas inställning till gästskatt. Vidare följer en förberedande intervju med Lars-

Börje “Bulan” Eriksson. Därefter följer teoretiska ramverk som innefattar konsumentbeteende 

vid köp av upplevelser där den turistiska produkten, konsumentens köpprocess, turisters olika 

grad av informationssökande samt det som påverkar köpprocessen. Vidare presenteras teorier 

och begrepp som rör prisets påverkan där priskänslighet, kvalitet och slutligen priselasticitet 

redogörs. I kapitlet därefter presenteras metoden där angreppssätt beskrivs samt förberedande 

intervju. Vidare följer den kvalitativa studien med tillhörande urval, kritiskt förhållningssätt 

och tillvägagångssätt och därefter den kvantitativa studien med tillhörande urval, kritiskt 

förhållningssätt samt tillvägagångssätt. Därefter följer kapitlet där resultat presenteras först 

från den kvalitativa studien och därefter från den kvantitativa studien, som sedan 

sammanställs i en resultatsammanfattning. Slutligen en analysdel där resultat från studien som 

helhet ställs mot teorier och begrepp inom det teoretiska ramverket. Till sist följer 

slutdiskussion, kritisk reflektion av studien samt förslag på framtida studier.  
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2. Om Åre och tidigare arbete med gästskatt 
 

2.1 Åre destination AB 
 
Åre Destination AB har cirka 70 aktieägare och 250 medlemmar, som till största del utgörs av 

Åres näringsliv samt ett antal föreningar och organisationer. Medlemmarnas avgifter 

tillsammans med intäkter från partners och projekt finansierar bolagets verksamhet (Lexhagen 

& Olausson, 2015). Åre är med i ett globalt partnerskap, Leading Mountain Resorts, där fyra 

andra alpina destinationer är med; Banff i Kanada, Saas Fee i Schweiz, Val Gardena i Italien 

och Queenstown i Nya Zeeland (Leading Mountain Resorts, 2016). Eriksson (2014) jämförde 

Åres finansiering med Val Gardena, Banff och Saas Fee, som har Kurtaxe (gästskatt), vilket 

Åre saknar i dagsläget. Resultatet visade då att Åre Destination AB har lägst intäkt per 

gästnatt och lägst intäkter från kommersiellt boende gentemot de andra orterna (Eriksson, 

2014). 

 

2.2 Aktörernas inställning till gästskatt 
 
Tidigare har det kartlagts hur en gästskatt i Åre skulle kunna implementeras. I ETOURs 

Rapport ”Vintersporten året runt, produkt och marknadsföring, Del 2” (2015) presenteras 85 

av destinationsbolagets medlemmars inställning till gästskatt. Om gästskatten skulle vara på 

10 kronor per övernattning (som utgår från Åres gästnattsstatistik med ca 770 000 gästnätter) 

skulle detta bidra med cirka sex miljoner om året till Åre Destination AB (Lexhagen & 

Olausson, 2015).  

 

Tidigare forskning visar att attityden till en övernattningsavgift generellt är positiv, där 74 % 

av aktörerna tycker att det ska finnas en sådan gästavgift i Åre. Motsvarande 16 % ansåg att 

en sådan avgift inte får införas och 10 % har inte någon åsikt. De tillfrågade som har en 

negativ inställning till gästskatt anser att prisnivån redan är hög i Åre, det skulle då innebära 

att potentiella turister kan komma att skrämmas iväg vid införande av en gästskatt. För 

aktörerna är det viktigast att avgiften används till att investera i leder och offentlig miljö, 

utsmyckning av destinationens offentliga miljö och för att stärka barmark. Minst viktigt är att 

använda avgiften för att kunna erbjuda gästerna rabatter och förmåner på̊ produkter och 

tjänster inom destinationen, marknadsföra vintern och utveckla nya evenemang (Bilaga 1) 

(Lexhagen & Olausson, 2015).  
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Bland de medlemmar som uttrycker sig positivt kring en övernattningsavgift ansåg 57 % att 

avgiften ska synas för gästen, på̊ bland annat boendefakturan. Resterande 27 % tycker inte att 

avgiften ska synas och 17 % är osäkra om gästskatten ska vara synlig eller inte (Lexhagen & 

Olausson, 2015).  

 

2.3 Förberedande intervju med Lars-Börje “Bulan” Eriksson 
 
Eriksson berättar i intervjun om sitt tidigare arbete med gästskatt, då han var VD på Åre 

Destination AB mellan 2008-2013. Han uppmärksammade då att intäkter saknades för att 

destinationen skulle kunna använda sin fulla utvecklingspotential. Under ett möte med 

nätverket Leading Mountain Resorts Of The World framkom att samtliga internationella 

destinationer inte bara får intäkter från företagen, utan också från gästen. Efter avslutat 

uppdrag som VD fortsatte Eriksson med sitt arbete med gästskatt. Han tog då fram ett koncept 

med att förklara hur destinationsutveckling ska finansieras, var pengarna ska komma ifrån och 

hur värdet ska levereras tillbaka till gästen. Förslaget gick ut på att en avgift skulle tas ut, där 

gästen betalade 20 kronor per övernattning, en intäkt som skulle generera 12 miljoner om året 

till att fortsätta utveckla Åre (Eriksson, 2016-04-04).  

 

Eriksson (2016-04-04) menar att det måste finnas en vilja i att investera i destinationen för de 

som ska vara medfinansiärer, men för att det ska vara möjligt krävs att gästen får någonting 

tillbaka. Enligt honom ska företag, kommun, fritidshusägare och besökare inkluderas och då 

kunna få erbjudanden tillbaka. Detta kallar Eriksson för mervärde som då ska skapa något 

positivt för gästen. Hans förslag innefattar att företagen skapar ett mervärde för gästen genom 

att ge dem erbjudanden som kompenserar för att de betalat en extra avgift samtidigt som 

företagen får möjlighet att marknadsföra sig. Avgiften menar han ska tas ut i samband med 

betalning av boende, det är alltså boendet som får i uppdrag att informera om att det 

tillkommer en extra avgift utöver boendekostnaden. I informationen ska det framgå att 

eftersom avgiften betalas så får gästen rabatter som går att använda hos olika företag på 

destinationen. Kommunikationen skulle grunda sig i först bokningsbekräftelsen och därefter 

behövs det en kommunikationskanal, exempelvis en applikation. På så sätt förmedlas 

information till kunden om varför och hur den är med och påverkar destinationsutveckling 

(Eriksson, 2016-04-04).  
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Eriksson (2016-04-04) menar att någon måste våga ta första steget i processen att införa en 

sådan gästskatt. Han lyfter också att pengarna måste bli rättvist fördelade och investeras i rätt 

saker. Namnet på avgiften kommer också på tal under intervjun. Eriksson menar att det är 

viktigt att namnet inte förmedlar fel budskap, och tror därför att något med hållbarhet kan 

vara bra samtidigt som han menar att avgift och skatt kan bli fel. Vidare menar han att det är 

viktigt att förmedla informationen till kunden om varför en avgift tas ut och vart pengarna 

kommer att gå. Ett alternativ kan vara att fråga besökaren vad de vill att pengarna ska gå till, 

om de känner att det finns något de vill ska utvecklas och behöver förbättras på destinationen. 

Kan gästen vara delaktig i valet vart pengarna ska gå så kan det även öka viljan till att vara 

med och betala den extra avgiften. Under intervjun tas det upp förslag på vilka som kan 

förvalta pengarna som gästskatten genererar. Eriksson menar att det inte nödvändigtvis måste 

hanteras av destinationsbolaget utan ett förslag kan vara att en stiftelse är ansvarig för vart 

pengarna ska gå (Eriksson, 2016-04-04).    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 11 

3. Teoretiskt ramverk  
 
I teoridelen vill författarna belysa begrepp och teorier som rör konsumentbeteende vid köp av 

upplevelser. I denna del tas den turistiska produkten, konsumentens köpprocess, turisters 

olika grad av informationssökande samt det som påverkar köpprocessen upp. Vidare följer 

begrepp och teorier inom prisets påverkan såsom pris som indikator på kvalitet samt 

priselasticitet. 

 

3.1 Konsumentbeteende vid köp av upplevelser 
 

3.1.1 Den turistiska produkten 
 
Enligt Grönroos (1998) består turismens produkter till största del av tjänster. Det finns 

karaktärsdrag som kännetecknar vad som skiljer en tjänst från en produkt. Den första delen av 

karaktärsdragen är att ett tjänsteerbjudande är immateriellt och det går inte att se eller prova 

upplevelsen före ett köp (Grönroos, 1998). Det innebär att en turist köper en förväntning av 

fördelar istället för en produkt. Förväntningarna kan förändras under beslutsprocessen som 

kan komma att leda till ett köp (Mountinho, 1987). Det andra karaktärsdraget är att det är en 

aktivitet, vilket innebär att tjänsten blir till vid produktionsprocessen och inte kan lagras. Ett 

exempel är att en resa konsumeras när dess delkomponenter produceras och när resan tar slut 

är tjänsten över (Grönroos, 1998). En resa kan därför ses som en investering som saknar 

påtaglig avkastning, men samtidigt förbereds och planeras köpet genom sparande över en 

längre tidsperiod. Investering sker alltså utan förväntningar på att få något tillbaka av sitt köp 

i varken materiell eller ekonomisk form, utan enbart på upplevelsen som resan utgör 

(Mountinho, 1987). Det tredje kännetecknet innebär att under konsumtionen så uppstår köp 

och säljinteraktioner där konsumenten påverkas av service (Grönroos, 1998). Servicenivån 

skiljer sig mellan gångerna, den blir därför aldrig exakt samma vid upprepade köp. Likaså kan 

konsumentens krav och förväntningar förändra sig och därför komma att skilja sig mellan 

gångerna. Konsumentens humör påverkar också hur servicen och upplevelsen uppfattas. 

Därför är det svårt att bedöma kvaliteten på tjänsten och att förlita sig på att den uppfyller ens 

krav (Swarbrooke & Horner, 2007). Ett kännetecken för en tjänst är att kunden är delaktig i 

tjänsteproduktionen, något som också kan komma att påverka helhetsupplevelsen (Grönroos, 

1998). 
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3.1.2 Konsumentens köpprocess 
 
 

 

 

Figur 3.1 Konsumentens köpprocess (Mossberg & Sundström, 2011) 

 

Konsumentens köpprocess innefattar fem olika faser; identifiering av behov, 

informationsinsamling, bedömning av alternativ, genomförande av köp och slutligen 

utvärdering efter köp. Det börjar med att konsumenten identifierar ett behov och därefter 

påbörjas informationsinsamling (Mossberg & Sundström, 2011). Vid insamlandet av 

information är konsumenten aktiv och ser till egenskaper såsom kvalitet, pris, 

särskiljningsförmåga, prestige och tillgänglighet som tjänsten har för att kunna bedöma om 

den uppfyller ens krav (Mountinho, 1987). För att en konsument ska kunna fatta beslut krävs 

det att det finns tillgänglig information, dels om destinationen och dels om företagen med 

olika erbjudanden på platsen. Det är särskilt viktigt eftersom turismen baseras på tjänster där 

produktion och konsumtion sker samtidigt, konsumenten inte kan testa tjänsten före köpet 

därför måste konsumenten skapa sig en uppfattning utifrån den information som finns 

tillgänglig (Bohlin & Elbe, 2011). Resor innefattar stora kostnader för konsumenten samtidigt 

som det är köp som genomförs mer sällan och innefattar hög risk. Det räknas som ett 

omfattande köp och därför krävs mer engagemang och involvering från konsumenten vid köp 

av en resa jämfört med en produkt. Beslut om vilken destination som ska besökas, hur lång 

resan ska vara och vilket pris som anses vara rimligt måste tas innan köpet kan genomföras. 

Destinationer som anses vara för kostsamma sållas bort under denna fas vid bedömning av 

alternativ. För konsumenten handlar det om att hitta alternativet som uppfyller kraven bäst 

(Mountinho, 1987). När konsumenten väl beslutat vilken destination som ska besökas och 

därefter genomfört resan kommer konsumenten till fasen utvärdering av köpet. Beroende på 

hur köpprocessen har uppfattats kan konsumenten uppleva positiva eller negativa känslor. Om 

resenären anser att upplevelsen inte uppfyllde förväntningarna, exempelvis att pengarna eller 

tiden kändes bortkastad kan uppfattningen om företaget som förmedlade upplevelsen 

påverkas negativt (Mossberg & Sundström, 2011). Beroende på hur nöjd turisten är med ett 

genomfört köp så kan denne i framtiden välja att göra upprepade köp eller leta efter 

konkurrerande destinationer som förväntas kunna skapa en bättre reseupplevelse. Vid en 

positiv upplevelse kan olika positiva aspekter skapas i minnet såsom bra värde för pengarna 

och hög tillfredsställelse (Mountinho, 1987). 
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3.1.3 Det som påverkar köpprocessen 
 
För att en turist ska kunna genomföra ett köp som leder till en resa, måste risker övervinnas. 

En av dessa risker är ekonomiska, vilket innebär risken att produkten inte kommer vara värd 

kostnaden i antingen tid eller pengar. För att övervinna riskerna kan det krävas att mer 

informationsinsamling sker vid köpsituationen som då övertygar personen till att genomföra 

ett köp (Mountinho, 1987). Förutom de finansiella riskerna med att resan inte anses prisvärd, 

finns det även sociala och funktionella risker. Social risk kan innebära att resan inte uppfyller 

konsumenternas krav eller familj och vänners krav. Funktionell risk kan innebära att resan 

inte överensstämmer med konsumentens föreställning om upplevelsen (Mossberg & 

Sundström, 2011). I en barnfamilj kan det för en förälder handla om att välja den resa som 

kommer göra barnen mest nöjda (Mountinho, 1987). Utöver den information som turisten 

bearbetar så baseras inställningen på tidigare erfarenhet och kunskap för att kunna utveckla en 

attityd gentemot ett köp (Mountinho, 1987). Lärande är en personlig faktor som också 

påverkar köpprocessen. Företaget som vill sälja en upplevelse kan påverka konsumentens 

lärande genom att informera vid köpprocessen för att undvika att missförstånd uppstår 

(Mossberg & Sundström, 2011).  

 

Andra faktorer såsom kultur och subkulturell påverkan, social klass, referensgrupper och 

påverkare, roller och familjens influenser påverkar också det som kan komma att leda till ett 

köp (Mountinho, 1987). Varje enskild person kan påverka en köpprocess med sina personliga 

faktorer som kan vara ålder, inkomst, yrke, etnisk bakgrund, kön, yrke, familjesituation och 

livsstil. Likaså är sociala faktorer något som Mossberg & Sundström (2011) menar påverkar 

köpprocessen. En konsument påverkas av och har olika roller beroende på sällskapet där 

köpprocessen sker. Reser en person med kompisgänget eller familjen så innehar personer 

olika typer av roller och påverkar köpprocessen på olika sätt med sina preferenser och åsikter. 

Inom en familj kan det finnas skilda åsikter som styr resans utformning på olika sätt 

(Mossberg & Sundström, 2011).  

 

3.1.4 Turisters olika grad av informationssökande 
 
Enligt Gursoy & McCleary (2004) beror turisters informationssökande på vilken förtrogenhet 

och kompetens som turisten har. Turister som har en hög grad engagemang får ett positivt 

utslag i form av att de blir mer benägna att komma ihåg produktinformation och analysera 

information mer i detalj för att sedan ta beslut (Gursoy & McCleary, 2004).  
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Enligt Gursoy & McCleary (2004) har nivån av turistens engagemang en positiv påverkan på 

inlärningen, vilket innebär att ju mer engagerade turister är desto mer sannolikt är det att mer 

uppmärksamhet riktas mot information och lärande. Det finns ett förhållande mellan 

besökarens kännedom, sakkunskaper och tidigare besök på destinationen med delaktighet och 

lärande. De tidigare besöken på en destination kan påverka förtrogenhet och expertisen 

eftersom en turist som har besökt en destination tidigare anses ha mer kännedom och kunskap 

än någon som aldrig varit där tidigare. Detta påverkar då turistens engagemang positivt. Olika 

turister har olika informationsbehov, det är därför viktigt att anpassa informationen beroende 

på om turisten är obekant eller expert på destinationen. De som har en låg nivå förtrogenhet 

kommer sannolikt ha svårare att granska informationen på grund av deras begränsade 

bearbetningsförmåga. Därför bör enkel och övergripande information om destinationen finnas 

tillgänglig för dessa besökare. Särskilt viktigt är det att ta fram rätt information till de turister 

som anses vara experter, eftersom de är mer benägna att söka information. Informationen om 

destinationen bör vara detaljerad för att kunna motsvara turistens efterfrågan. För turister 

handlar det om att få tillgång till fullständig information på ett tidseffektivt sätt för att de ska 

kunna fatta beslut om en eventuell resa till destinationen (Gursoy & McCleary, 2004). 

Information kan reducera osäkerheten som turisten upplever som leder till utökad upplevd 

kvalitet (Fodness & Murray, 1998).  

 

3.2 Prisets påverkan 
 

3.2.1 Kvalitet och priskänslighet 
 
Prisnivån kan signalera vilken kvalitet servicen utgör. Det hjälper då till att skapa en nivå av 

förväntningar och som leder till nöjdhet hos besökaren (Holloway & Humpreys, 2012). 

Prisnivån ur turistens perspektiv inkluderar tiden man spenderar på destinationen, vilken 

ansträngning som krävs för att ta sig till platsen samt vilken osäkerhet och risk som turisten 

utsätter sig för, kopplat till beslutsfattande när det gäller besöket. För en destination handlar 

det om att relatera prisnivån till värdet som olika målgrupper av turister upplever och att 

förstå känsligheten mot prisförändringar. En turist som har betalat en summa för att besöka en 

destination anses vara mindre priskänslig för individuella turistiska komponenter som betalas 

på plats (Godfrey & Clark, 2000).  
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Vid genomförande av ett köp där det handlar om ett sammanslaget pris, till exempel ett 

flerdagars liftkort, upplever konsumenten inte en lika stor förlust om de någon av dagarna inte 

utnyttjar liftkortet till skillnad från om de hade köpt ett för varje dag. Det innebär att 

konsumenten inte har en exakt uppfattning om vad varje enskild dag kostar, men att 

produkten upplevs som mer prisvärd än om enskilda produkter köps (Hoyer & Maclnnis, 

2009). 

 

Konsumenters syn på betydelse av priset och uppfattning om värdet av en produkt skiljer sig. 

Vissa konsumenter är priskänsliga och påverkas vid minsta lilla prisändring medan andra inte 

lägger lika stor vikt till priset och kan därmed tänka sig att genomföra ett köp oberoende av 

vad det kostar. Priset är därför med och påverkar konsumentens benägenhet till ett potentiellt 

inköp (Hoyer & Maclnnis, 2009). En prisförändring på ett lågt pris påverkar konsumenten och 

kan vara avgörande för att konsumenten inte väljer att genomföra köpet. En prisförändring på 

en redan dyr produkt eller tjänst kommer däremot inte att påverka kunden i samma 

utsträckning, detta eftersom en liten förändring på ett redan högt pris inte uppmärksammas på 

samma sätt. Ett exempel är om priset ökar med fem kronor på något som vanligtvis kostar 

femtio kronor så kommer konsumenten överväga köpet, men om en resa skulle bli femtio 

kronor dyrare så skulle det inte vara lika avgörande för konsumenten (Antonides & Van Raaij, 

1998).  

 

3.2.2 Priselasticitet 
 

Priselasticitet innebär att olika prisnivåer är accepterade av olika konsumenter. Det finns ett 

maximum och ett minimum pris som konsumenterna anser är rimligt att betala för en viss 

produkt eller tjänst. Om en tjänst hamnar under prisets minimumnivå uppfattas den som för 

billig och kvaliteten kan då ifrågasättas. Om priset i stället överstiger maximumnivån kommer 

konsumenten uppfatta det som för dyrt och därför inte genomföra köpet. Med detta menas att 

det finns ett så kallat accepterat prisspann som kunden är villig att betala för en specifik 

produkt eller tjänst. Om priset för tjänsten hamnar utanför detta prisspann så kommer 

konsumenten troligtvis inte att genomföra köpet. Även om tjänsten eller produkten hamnar 

inom det accepterade prisspannet så kommer konsumenten att jämföra olika alternativ som 

har likvärdiga erbjudanden inom prisspannet (Antonides & Van Raaij, 1998). 
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Fördelar och kvaliteten i förhållande till priset kommer att bli avgörande för om konsumenten 

uppfattar att produkten eller tjänsten kommer att ge värde för pengarna. Ett högre pris är 

endast accepterat om kvaliteten är jämförelsebart hög (Antonides & Van Raaij, 1998). 

Eftersom inkomsterna ökar på många ställen i världen leder det till att priselasticitet reduceras 

för exempelvis vintersport-semestrar. Med denna utökade ekonomiska ställning blir service 

mer viktigt än priset för många resenärer (Holloway & Humpreys, 2012). För att en 

destination ska upplevas som positiv så menar Pearce & Schänzel (2013) att värdet för 

pengarna inte nödvändigtvis behöver vara bra för att tillfredsställa besökare. Däremot måste 

destinationen uppfylla förväntningar och kunna erbjuda många aktiviteter för att upplevas 

som en bra destination (Pearce & Schänzel, 2013).  
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4. Metod 
 
Under metodavsnittet presenteras angreppssätt, förberedande intervju samt beskrivning av 

metod med urval, kritisk granskning och tillvägagångssätt för respektive metod. 

 

4.1 Angreppssätt 
 
Författarna har valt att använda sig av flera metoder i studien, så kallad triangulering. När två 

metoder används bidrar det till att flera perspektiv på studieämnet utreds samt att studiens 

tillförlitlighet höjs (Björklund & Paulsson, 2012). Kvantitativt och kvalitativt synsätt har 

kombinerats för att på bästa sätt nå kunskap om Åres besökares inställning till gästskatt. 

Metoder som används är en förberedande intervju, en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer och en kvantitativ studie i form av en webbenkätundersökning. Denna studie är en 

explorativ undersökning, vilket innebär att ett fenomen som är mindre känt studeras. Eftersom 

det saknas kunskap inom området valde författarna att utgå ifrån ett explorativt angreppssätt 

med en förberedande intervju, för att på så sätt kunna få fram intressanta frågor att studera och 

kunna formulera frågeställningar för intervju och enkät (jmf Andersen, 2012). Arbetet har 

skett stegvis, med en förberedande intervju för att få förförståelse och förslag på 

frågeställningar för att sedan kunna genomföra intervjuer. Med hjälp av svaren från den 

förberedande intervjun och intervjuerna med målgrupper togs enkätfrågor fram som användes 

i webbenkätundersökningen. Metoden som används är deduktiv och innebär att teorier 

fungerar som utgångspunkter som sedan byggs på med två empiriska studier i ämnet. Med 

hjälp av de empiriska studierna fastställs om de valda teorierna överensstämmer med 

verkligheten (Finn, Elliott-White & Walton, 2000).  

 

4.2 Förberedande intervju 
 
För att vara en skicklig intervjuare krävs det att denna är insatt i ämnet (Bryman, 2011). 

Därför valde författarna att genomföra en förberedande intervju med Lars-Börje “Bulan” 

Eriksson. Genom att börja datainsamlingen med att intervjua Eriksson som är insatt i hur 

gästskatt fungerar, kunde författarna få mer kunskap i ämnet och bli bättre förberedda inför 

kommande intervjuer. Intervjun genomfördes 2016-04-04 mellan 15,00-15,45. En 

intervjuguide användes som underlag (Bilaga 2). Eriksson hjälpte till med förslag på 

frågeställningar till en enkät.  
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Tillvägagångsättet började med att vi kontaktade Lars-Börje ”Bulan” Eriksson och bestämde 

datum för intervju. Under intervjun ställde en av oss frågorna, den andra antecknade tiden när 

det sades något extra intressant samt hjälpte till att komma på följdfrågor. Detta för att 

intervjun spelades in för att kunna granskas i efterhand. Under intervjun med Eriksson 

hamnade vi, som intervjuare, i en situation där respondenten var mer insatt i ämnet vilket 

gjorde att han hade en ledande roll under intervjun. Den sammanställda intervjun skickades 

till Eriksson för ett godkännande. 

 

4.3 Studie 1 
 
Intervjuer med specifika målgrupper genomfördes för att få en detaljerad bild av deras 

inställning till gästskatt. För att få olika infallsvinklar och perspektiv valdes olika målgrupper 

ut. Metoden passar till studiens syfte då Bryman (2011) menar att intervju kan vara en 

användbar metod om man vill veta personers inställning och beteende. Semistrukturerade 

intervjuer passar bra om forskaren har ett förhållandevis tydligt fokus för att kunna ta sig an 

specifika frågeställningar samtidigt som flexibilitet ges genom att kunna ställa följdfrågor. 

Det är också lämpligt om man är fler än en forskare, för att då kunna säkerställa ett visst mått 

av jämförbarhet i intervjuandet (Bryman, 2011). Grundat på dessa fördelar valdes 

semistrukturerade intervjuer för att kunna skapa en struktur men samtidigt få ta del av 

detaljerade beskrivningar och åsikter samt kunna ta del av utvecklade svar genom följdfrågor. 

Intervjuerna med de målgrupper som besökt Åre någon gång tidigare genomfördes över 

telefon och spelades in för att sedan transkriberas. Intervjufrågorna och bakgrundsfakta om 

gästskatt mailades ut i förväg till intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes 13/4 18,30-

18,40, 14/4 10,00-10,20, 17/4 20,00-20,20, 19,30-19,45. Intervjufrågorna (Bilaga 3) togs fram 

baserat på ETOURs frågeställning till aktörer (Lexhagen & Olausson, 2015) och förslag från 

Eriksson (Eriksson, 2016-04-04). 

 

4.3.1 Valda målgrupper 
 
För att kunna nå rätt målgrupp avgränsades studien till respondenterna som har besökt Åre 

tidigare, är bosatta i Sverige, har bott kommersiellt under sin vistelse i Åre och rest som 

fritidsresenärer. Följande målgrupper valdes ut till studien: DINKs, WHOPs, Active Family 

och Unga kompisgänget (se beskrivning nedan). De tre första målgrupperna används av Visit 

Sweden och är segment inom “Den globala resenären” (Visit Sweden, A, 2016).  
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Kännetecken för ”Den globala resenären” är resvana, hög inkomst, och att de ställer krav på 

goda faciliteter och tillgänglighet på destinationer som besöks. Visit Sweden har identifierat 

målgruppssegmenten som goda förutsättningar för att vilja besöka Sverige (Visit Sweden, A, 

2016). Trots att detta är målgrupper som är internationella anser författarna att de är 

användbara inom svensk turism och därför kan appliceras i denna studie. Målgruppen ”Unga 

kompisgänget” finns inte med som en av Visit Swedens målgrupper men författarna har trots 

detta valt att ta med denna. Det som talar för att Åre har en yngre målgrupp är exempelvis 

evenemanget Skiweek Åre, som enbart riktar sig till studenter (Studentkortet Skiweek Åre, 

2016). Enligt Skistar som driver liftanläggningen i Åre, så har företaget en bred målgrupp där 

kompisgäng och ungdomar inkluderas (Järvenhag, 2014-05-15).  

 

Beskrivning av specifika målgrupper 

• DINKs (double income no kids) Ålder: 25-44 år. Familjesituation: par utan barn. 

Kännetecken: ställer höga krav, flexibla, resmålet är en del av den individuella 

positioneringen, vill maximera tiden (Visit Sweden, B, 2016). 

 

• WHOPs (whealthy healthy older people) Ålder: 45-64 år. Familjesituation: inga 

hemmaboende barn. Kännetecken: har tid, pengar, frihet och hälsa att lägga på 

upplevelser, natur och kultur (Visit Sweden, C, 2016) 

 

• Active Family. Ålder: 25-54 år. Familjesituation: minst ett hemmaboende barn. 

Kännetecken: ofta ordnad ekonomi, prioriterar barnen högt, intresserade av natur, 

kultur och sportupplevelser, efterfrågar stort utbud av aktiviteter (Visit Sweden, D, 

2016). 

 

• Unga kompisgänget. Ålder: 18-25 år. Familjesituation: singel, sambo eller i ett 

förhållande. Unga väntar längre med giftermål och att skaffa barn (Carr, 1998). 

Kännetecken: frihet på grund av familjesituation. Inkomsten påverkar hur resorna 

utformas (Mossberg & Sundström (2011). Inkomsten kan vara lägre då unga är 

arbetande, studerande eller arbetslösa. De är prismedvetna, mer riskbenägna samt reser 

längre bort under längre perioder än andra målgrupper (Carr, 1998).  
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4.3.2 Urval studie 1 
 
Urvalet som användes för de kvalitativa intervjuerna var snöbollsurval. Snöbollsurval är ett 

bekvämlighetsurval där man får kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för 

undersökningens teman (Bryman, 2011). För att komma i kontakt med respondenter till 

intervjuer skickades förfrågningar ut till författarnas vänskapskretsar som har en koppling till 

Åre, som sedan tipsade om personer som besökt Åre baserat på de krav vi ställde. Utifrån 

dessa förslag kom vi i kontakt med relevanta respondenter. Bryman (2011) menar att 

snöbollsurval kan vara användbart vid kvalitativ metod men att det inte är representativt och 

därför inte speglar populationens åsikter. Snöbollsurval anses vara ett relevant urval till denna 

studie eftersom huvudfokus handlar om att få specifika målgruppers syn på ämnet gästskatt 

och dess utformning snarare än att få ett generaliserbart resultat. Urvalet är därför inte 

representativt för populationen utan speglar en viss typ av människors åsikter då 

intervjurespondenter har identifieras i våra umgängeskretsar, något som författarna är 

medvetna om. Från början hade två kvinnor och två män valts ut, men när författarna inte fick 

tag i de två manliga respondenterna blev det av en slump fyra kvinnor som blev tillfrågade.   

 

4.3.3 Kritisk granskning av studie 1 & tillvägagångssätt 
 
Kritik som riktas mot att använda intervju är enligt Ekengren & Hinnfors (2014) att en 

respondents svar påverkas av personerna som ställer frågorna och hur frågorna formuleras. 

Det finns också svårigheter med tolkningsprocessen vid intervjuer eftersom den påverkas av 

intervjuarens individuella erfarenhet, förväntningar och önskningar (Lantz, 2013).  

För att undkomma detta testades frågorna före intervjuerna samt spelades intervjuerna in för 

att minimera risken för feltolkning. Författarna valde att inte föra anteckningar under 

intervjuerna för att fokusera helt på respondenten och dennes svar. Författarna ifrågasatte och 

bad dem förtydliga vid oklarheter under intervjuerna så att det inte skulle bli missförstånd. 

Samtidigt ställer författarna sig kritiska till metoden eftersom det finns en risk för 

misstolkning av svaren eller att någon fråga blivit ledande som då kan komma att påverka 

resultatet. Bryman (2011) lyfter svårigheter med telefonintervjuer, då det inte går att tolka 

kroppsspråk vilket gör det svårare att tolka en persons inställning. Trots dessa utmaningar 

valdes telefonintervju, eftersom författarna anser att den lämpar sig bättre än intervju via 

email eftersom följdfrågor kan ställas vilket ger mer detaljrika svar.  
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Vid inspelning av intervjuer finns det en risk att respondenten känner sig hämmad av att 

uttrycka detaljer (Bryman, 2011). Författarna är medvetna om kritiken men valde ändå att 

transkribera eftersom vi anser att det är viktigt för att kunna gå tillbaka till data när empirin 

ska sammanställas och då kunna göra en noggrann analys. Bryman (2011) menar att en 

svårighet med intervjuer som metod är att veta när man når teoretisk mättnad vilket innebär 

att man har fått ett resultat som är tillräckligt. Med ett tillräckligt resultat menas att 

datainsamling sker tills ingen ny eller relevant data framkommer. Data har då utvecklats med 

olika variationer och dimensioner i svaren (Bryman, 2011). Författarna är medvetna om att 

fyra intervjuer är i minsta laget och inte är något som uppnår teoretisk mättnad, på grund av 

tidsbegränsningen fanns ingen möjlighet att genomföra fler intervjuer. Författarna anser ändå 

att dessa intervjuer bidrar med att få olika åsikter om ämnet och därför bidrar med relevans till 

studien.  

 

Tillvägagångssättet med studie 1 utgick ifrån den förberedande intervjun med Eriksson, som 

gjorde att vi kunde ta fram användbara frågeställningar till intervjuerna med målgrupperna. 

Genom varsin intervju testades därefter intervjufrågorna för att säkerställa tydligheten. 

Därefter kontaktades samtliga intervjupersoner via mail, där syftet med studien samt vad 

deras delaktighet innebar förklarades. Tid för intervjuer bokades och därefter mailades 

intervjufrågorna ut till intervjupersonerna. Varför vi valde att ge respondenterna 

intervjufrågorna före, var för att de skulle kunna sätta sig in i ämnet vilket vi ansåg skulle 

kunna ge mer detaljerade svar om kännedom om ämnet fanns. Vid intervjutillfällena ringde vi 

upp och spelade in samtalet med diktafon eller applikation på mobiltelefon som spelar in 

samtal. Vi började med att fråga om ålder, familjesituation, hur ofta de besöker Åre och bad 

sedan respondenten beskriva sin koppling till Åre. Därefter utgick vi från 9 frågor (se bilaga 

3). Under intervjuernas gång ställdes följdfrågor där respondenten fick utveckla sina svar.  

 

Svårigheter med intervjuerna var att styra samtalet eftersom de ibland upplevdes mer som 

samtal. Detta kan dels bero på att respondenterna var pålästa på frågorna och dels kan den 

avslappande stämningen bero på kopplingen mellan intervjuare och respondent genom 

gemensamma bekanta. Intervjuerna transkriberades, genom att ljudfilerna fördes över på dator 

och därefter antecknades hela konversationen. Svårigheter med att transkribera var att höra 

exakta uttryck då ljudet var sämre vid vissa tillfällen. Vi lyssnade igenom intervjuerna flera 

gånger för att säkerställa att det blivit riktigt. Resultatet diskuterades författarna emellan efter 

intervjuerna och vissa frågor som då behövde kompletteras mailades ut till respondenterna.  
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4.4 Studie 2 
 
För att få en övergripande bild av Åres besökares inställning till ett eventuellt införande av 

gästskatt i Åre genomfördes en enkätundersökning. Motiv till att använda enkätundersökning 

som metod var för att nå en någorlunda stor mängd respondenter. Något som också Bryman 

(2011) tar upp är att enkät som metod ger författaren chansen att få tydliga svar på uppsatta 

frågeställningar. Fördelar med att använda sig utav internetbaserade enkäter är att det är 

mindre tidskrävande än personliga enkäter. Respondenterna behöver heller inte finnas i 

närheten och studien når därmed även ut till en större mängd människor på ett snabbt sätt. Vid 

användandet av webbenkät har respondenten även möjlighet att läsa igenom alla frågor samt 

svarsalternativ och fundera innan de besvaras (Bryman, 2011). Anledningen till att vi valde 

webbenkät som metod framför personlig enkätundersökning beror på att vintersäsongen i Åre 

började närma sig sitt slut när undersökningen beräknades utföras. Eftersom personlig 

enkätundersökning är mer tidskrävande än en webbenkät gjorde vi därför bedömningen att 

webbenkät lämpade sig bäst tidsmässigt men också för att kunna nå ut till de respondenter 

som inte längre befann sig i Åre men som ändå skulle kunna representera destinationens 

besökare. Samma krav ställdes på respondenter till enkäten som på intervjurespondenterna, 

det vill säga att vara boende i Sverige, besökt Åre tidigare, rest som fritidsresenär och bott på 

ett kommersiellt boende under sin vistelse i Åre. Google forms användes för att samla in data 

till webbenkäten. Enkäten (se bilaga 4) publicerades den 22 april och målet var att få in 50 

svar. Den avslutades den 26 april med 78 fullständiga svar. 

 

4.4.1 Urval studie 2  
 
Författarna ville nå en bred målgrupp som kan spegla Åres besökare. Därför valde vi att 

publicera enkäten på hemsidan www.årelive.se, som många av Åres turister besöker. 

Årelive.se visar bilder, nyheter och webbkameror från Åre. Hemsidan uppdateras i snitt varje 

eller varannan dag, vilket gör att den känns aktuell (årelive.se, 2016). Författarna anser att 

hemsidan är relevant att lägga ut en enkät på för att den enbart riktar sig till de som vill se 

nyheter och bilder från Åre snarare än till en särskild målgrupp. Samtidigt finns det brister 

med att lägga ut enkätundersökningen på www.årelive.se eftersom de inte har möjlighet att 

uppge besöksstatisk för hemsidan. Enkäten delades även på författarnas privata Facebook-

konton för att öka svarsfrekvensen.  
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4.4.2 Kritisk granskning av studie 2 & tillvägagångsätt 
 
Björklund & Paulsson (2012) menar att för att höja trovärdigheten är tydliga frågor viktigt 

samt att målgruppen preciseras vid enkäter. Trovärdigheten på studien har höjts med hjälp av 

en pilotstudie för att säkerställa att frågorna var tydliga och korrekt formulerade. Kraven på 

respondenterna har varit tydliga, men det kan inte garanteras att endast dessa har svarat på 

enkäten. Vidare riktar Bryman (2011) kritik mot att använda internetbaserade webbenkäter 

eftersom vissa personer inte har tillgång till internet. De blir därmed inte tillgängliga samt att 

ingen personlig kontakt finns och det går därmed inte att se hur respondenten reagerar på 

olika frågor (Bryman, 2011). Författarna är därmed medvetna om att vissa respondenter kan 

ha missats då alla inte är tillgängliga via internet samt att reaktionerna har varit något 

svårtolkade eftersom vi har använt oss av internetbaserad enkätundersökning. Resultatet kan 

därför komma att spegla de personer som endast är aktiva besökare på Årelives hemsida. 

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) menar att enkätundersökningar kan leda till 

inmatningsfel, när data ska föras över från frågeformulär till datorprogram, vilket kan komma 

att påverka resultatet. Då webbenkäten som användes automatiskt sammanställde resultatet 

fanns ingen risk för inmatningsfel. Övrig kritik som riktas mot kvantitativa undersökningar 

där respondenten själv fyller i svaren i frågeformulär är att det kan leda till bortfall dvs. icke 

svar och på så sätt skapa osäkerhet (Djurfeldt et al, 2010). Problemet med bortfall har 

undkommits genom att använda Google Forms som enkätmall, där alla svar är obligatoriska. 

 

Tillvägagångssättet började med att vi tog fram 17 enkätfrågor och en öppen fråga. Eftersom 

vår metod sker stegvis, använde vi oss av intervjufrågornas resultat för att ta fram relevanta 

enkätfrågor. Frågorna baserades också på Erikssons förslag på frågor under förstudien och 

ETOURs forskning om aktörers inställning användes också som utgångspunkt. Frågorna 

testades via en pilotstudie som skickades ut till fem bekanta, för att säkerställa tydlighet. 

Därefter fördes frågorna in i Google Forms. Nästa steg var att hitta någonstans att publicera 

webbenkäten. Vi kom i kontakt med Niclas Vestefjell, ansvarig för www.årelive.se, där vi 

fick möjlighet att publicera enkäten på hemsidan. Enkäten låg ute mellan 22 april till 26 april. 

Vi ansåg att svarsfrekvensen var relativ låg efter att den legat ute tre dagar och därför valde vi 

att dela enkätundersökningen på våra privata Facebook-konton, på så sätt ökades 

svarsfrekvensen. Detta kan avspeglas på resultatet, då respondenterna har relativt låg ålder 

samt att det speglar en viss sorts människor i vår bekantskapskrets. När enkätundersökningen 

var avslutad fördes svaren över i Excel där figurer och diagram utformades med data vi fått in. 
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5. Resultat av Studie 1  
 
Utöver respondenternas ålder och deras förhållande till Åre har vi utgått ifrån 9 frågor (se 

bilaga 3). Resultatet sammanfattas under studiens frågeställningar. Följande respondenter 

har medverkat i intervjuerna: 

 

Intervjuperson 1: Kvinna 28 år. Tillhör målgruppen Dinks 25-44 år, par utan barn. 

Respondenten har en mycket god relation till Åre, har besökt destinationen sedan barnsben 

och har tidigare bott och studerat på orten vilket gör att hon har många vänner och bekanta att 

besöka. Hon besöker Åre i genomsnitt 1 till 3 gånger per år. 

 

Intervjuperson 2: Kvinna 59 år. Tillhör målgruppen WHOPs, par i 45-64 år med utflyttade 

barn. Paret besöker destinationen ofta tillsammans med familjen, för att hälsa på 

respondentens son och sambo som bor i Åre. I genomsnitt semestrar de i Åre runt 5 veckor 

per år, både vinter och sommar för att åka skidor och vandra. 

 

Intervjuperson 3: Kvinna 45 år. Tillhör målgruppen Active Family. Barnfamilj med två barn i 

åldrarna 11 år och 13 år. Respondenten älskar Åre, har jobbat där 2 säsonger och har nu 

bekanta i Åre som ofta besöks. De åker ett flertal gånger per säsong till Åre för att åka skidor 

och det är hela familjens favoritort. 

 

Intervjuperson 4: Kvinna 23 år. Tillhör målgruppen “unga kompisgänget”.  Respondenten fick 

upp ögonen för Åre under tiden hon arbetade där. Hon har därefter besökt Åre någon gång 

med syskon och kompisar och säger att hon tycker om Åre “big time”.  

 

5.1 Intervjurespondenternas inställning till gästskatt 
 

Kvinna, 28 (DINKs) har en positiv inställning till ett eventuellt införande av gästskatt i Åre. 

Hon menar att det grundar sig i att hon tidigare bott i Åre och därför ser behovet av en sådan 

avgift. En viktig aspekt menar hon är att kunna ge tillbaka något till Åre. Att kunna bidra till 

att utveckla destinationen ser hon som positivt och hon tror att andra besökare också skulle 

uppskatta om Åre var fräschare och mer upprustat, något som pengarna kan generera och 

besökarna sedan får ta del av.  
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Likaså ser Kvinna, 23 (Unga kompisgänget) fördelarna med ett eventuellt införande av en 

sådan skatt i Åre. Hon menar att det finns en stor vikt vid den typen av extra skatt för att 

kunna förbättra miljön på destinationen och är därför positivt inställd. Eftersom besökarna i 

Åre använder och sliter på samhället är en avgift ett sätt att kunna bygga upp byn igen. 

Samtidigt inser hon problematiken då vissa besökare redan tycker att de betalar tillräckligt 

mycket och därför kan vara negativa till ett eventuellt införande av gästskatt. 

 

Åsikterna skiljer sig mellan respondenterna. Kvinna, 59 (WHOPs) har inte samma syn på 

gästskatt som föregående respondenter. Hon blir något provocerad vid tanken på att Åres 

destinationsbolag skulle ta ut en extra skatt på hennes besök. Hon menar att det redan är 

fruktansvärt dyrt i Åre gentemot andra jämförbara orter i Sverige. Åre uppfattas som dyrare 

vad gäller liftkort, boende, mat och restaurangbesök än andra destinationer. Eftersom Åre är 

det lyxiga alternativ i Sverige kan det därför anses vara kortsynt att eventuellt införa en sådan 

skatt. Istället föreslår respondenten att priserna borde höjas en aning på vissa ställen. Hon 

hävdar att det finns en viss dubbelmoral då Åre kommun bygger ut stora delar av Åres 

områden samtidigt kan man inte hävda att turisterna sliter på omgivningen och kräva att de 

betalar gästskatt. Kvinna, 59 anser att Åre som satsar stort på turismen och är framgångsrika 

på detta får mångfalt igen genom investeringar och turistintäkter som genereras genom 

konsumtion. Företag, butiker, restauranger och kommunala inrättningar får ett uppsving av 

turismen. Att då införa en gästskatt skulle enligt henne vara, ”att dra ut den sista kronan av 

turisterna”.   

 

Kvinna, 45 (Active Family) har en mycket negativ inställning till gästskatt och menar att 

konceptet med en gästskatt i Åre låter som en katastrofidé. Argumentet emot ett eventuellt 

införande av gästskatt i Åre är på grund av den redan allt för höga kostnaden. Hon menar att 

priserna i Åre är orimliga redan i dagsläget, vad gäller mat och liftkort. En extra gästskatt 

skulle innebära utökade kostnader för familjen och därför vara en katastrof. Hon menar att det 

inte är upp till gästerna att investera i Åre som destination för att utvecklas, utan att det är upp 

till företagen eller kommunen och därför ska inte heller gästen bidra med en extra skatt.   

 

Ingen av följande respondenter har besökt en destination där de uppmärksammat att det tas 

ut en gästskatt. Det visar sig under intervjun att en av de fyra respondenterna tidigare har 

besökt Val Gardena (som har gästskatt) men inte informerats om detta vid besöket.  
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5.2 Hur införande av gästskatt bör se ut 
 

Kvinna, 28 (DINKs) anser att hon blir mer positivt inställd till gästskatt när hon vet att 

intäkterna går till underhåll och reparationer av byn. Hon är mer positivt inställd om hon 

informeras vad pengarna går till vid en eventuell prishöjning. Hon tycker att miljön är viktig 

och ska därför prioriteras vid ett eventuellt införande av gästskatt i Åre. Intäkterna ska gå till 

miljön i form av upprustning av vägar, hus, byggnader, restauranger och skidbacken, en så 

kallad “helhetsupprustning av närliggande miljö i Åre” som respondenten själv kallar det. 

Eftersom turismen sliter på Åre under såväl vinter som sommarsäsong borde pengarna gå till 

att reparera allt som förstörs under en säsong. 

 

Liknande argument lyfter Kvinna, 23 (Unga kompisgänget) som vill att pengarna ska gå till 

att investera i Åres miljö och omgivning för att förbättra vägar och för att hålla det fräscht. 

Genom att hålla omgivningen i gott skick menar hon att Åre då kan visa sig från sin bästa 

sida. Hon skulle också tycka det var mer positivt om man som besökare fick reda på vad 

pengarna används till. Hon menar att som besökare får man ut mer av Åre om man ser sin 

egen vinning när man är på destinationen och vet vart pengarna går. Hon anser att det nästan 

är avgörande att besökarna får reda på vad pengarna ska gå till för att på så sätt kunna vara 

positiva till en extra avgift. 

 

Kvinna, 59 (WHOPs) kan acceptera en gästskatt om intäkterna används till att skydda miljön. 

Hon är medveten om att många gäster besöker Åre och därför kan resurser behöva tas ut för 

att kunna göra någonting åt miljön. Därför anser hon att det som gästskatten ska gå till är 

insatser mot miljöförstörande verksamheter. Hon lyfter exemplet om Åresjön och Indalsälven, 

exploatering med Skistars snökanoner vid vattentillverkning hotar därför livet i sjön. Hon 

tycker det är viktigt att kunna bevisa att avgiften går till miljövårdande och skyddande 

åtgärder som gör att den unika miljön kan bibehållas till kommande generationer och 

motverka kortsiktig vinning och exploatering. Då menar hon att de extra intäkterna absolut 

kan vara viktiga. Samtidigt lyfts vikten av att det kommuniceras på ett riktigt och bra vis så att 

gästen lättare kan smälta en gästskatt för att medvetandegöra dem att de är med och investerar 

i framtiden. 
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Kvinna, 45 (Active Family) tycker att Åre redan håller en hög nivå som destination. Därför är 

det svårt att komma på något som skatten kan göra för att Åre ska förbättras. Möjligtvis skulle 

det vara att transporterna skulle kunna utvecklas till och från Åre. Hon menar att de flesta 

besökarna åker bil i dagsläget men att tågförbindelser och transfer mellan flygplatsen och Åre 

borde förbättras. Samtidigt lyfter hon att intäkternas användningsområde måste vara neutralt 

och gynna alla som betalar och inte endast några få. Därför är det problematiskt om pengarna 

skulle gå till att förbättra kollektivtrafik mellan Åre och flygplatsen eftersom bilresenärer då 

inte får ut något av den extra avgiften. 

 

Under intervjuerna lyfts frågan om hur de vill att avgiften ska tas ut det vill säga om den ska 

synas på boendeavgiften eller om den ska vara dold, det vill säga inbakad i priset.  

 

Kvinna, 28 (DINKs) anser att gästskatten hellre borde vara synlig än osynlig. Just för att man 

som gäst ska kunna få svar på varför den tas ut och bli informerad om vad gästskatten går till 

och varför det är viktigt.  

 

Kvinna, 23 (Unga kompisgänget) menar att avgiften ska vara synlig för att man som gäst i Åre 

ska veta vad det är man betalar för. Om summan inte skrivs ut menar hon att risken är att det 

uppfattas som att man försöker dölja något för konsumenterna.  

 

Kvinna, 59 (WHOPs) tror inte på att avgiften ska tas ut synligt eftersom det kan leda till att 

besökare blir upprörda och därför kanske det vore bättre om den är dold. Samtidigt lyfter hon 

vikten av att det krävs tydlig kommunikation och goda föresatser om hur pengarna används 

om avgiften ska vara synlig för gästen. 

 

Kvinna, 45 (Active Family) anser att det är bättre att höja priserna så att gästskatten är dold för 

besökarna, istället för att införa en synlig skatt.  

 

För att införande av gästskatt ska bibehålla en positiv inställning hos besökare anser vi att 

det är viktigt att fråga om begreppet. Dels för att höra deras inställning till begreppet 

gästskatt, men också för att få andra förslag som respondenterna anser passa bättre.  
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Kvinna, 28 (DINKs) tycker att det finns svårigheter med begreppet. Hon menar att det är 

paradoxalt att säga vem som är gäst och därmed ska betala. Det är oklart om det är någon som 

bor kvar på hotell, någon som besöker över dagen, någon som bor i Åre tillfälligt eller som 

har fritidsbostad och besöker Åre ibland. Hon lyfter också att skatt inte bara behöver 

förknippas med något negativt, däremot anser hon att ordet avgift uppfattas som värre. 

 

Kvinna, 59 (WHOPs) tycker att begreppet gästskatt är missvisande eftersom skatt är något 

som centrala myndigheter tar ut. Det är en extra avgift som tas ut och ska därmed heta det, 

gästavgift är därför mer passande än skatt. 

 

Kvinna, 45 (Active Family) tycker att skatt är ett jobbigt ord och tror även att andra tycker det. 

Hon anser att det betalas tillräckligt med skatt i Sverige så att använda ordet skatt blir negativt 

eftersom man inte vill betala mer skatt. Samtidigt tycker hon inte att ordet avgift är särskilt 

mycket bättre, men kan inte heller komma på något eget förslag. Däremot menar hon att när 

man vet vad pengarna ska gå till så är det nog lättare att komma på ett lämpligt ord och 

fokusera på den upplevda nyttan för besökarna istället för ordet.  

 

Kvinna, 23 (Unga kompisgänget) har en neutral inställning till begreppet gästskatt. Men hon 

menar att det är viktigt att beskriva vad gästskatt är för något för att på så sätt förebygga att 

personer upplever det som något negativt. Besökarna måste få veta att pengarna går till något 

bra, varför det är en viktig skatt att ta ut så att också besökarna får se fördelarna och inse deras 

egen vinning.   

 

5.3 Prisets påverkan 
 

Kvinna, 28 (DINKs) anser att en rimlig summa för en gästskatt i Åre ska vara mellan 50 och 

100 kronor per person och natt. Däremot lyfter hon argument för att ha en åldersgräns på 

gästskatten eftersom hon menar att det annars kan komma att påverka barnfamiljer, som är en 

viktig målgrupp för Åre, som då skulle tycka att det blir för dyrt att besöka destinationen. En 

åldersgräns är viktig just för att det inte ska vara negativt att ha barn och därför borde 

gästskatten börja gälla från och med 13 år. 
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Kvinna, 59 (WHOPs) anser att 10 till 15 kr per natt och per person kan vara rimligt. Om man 

hyr en stuga betalas en summa för hela vistelsen vilket gör att gästskatten då upplevs som en 

ganska stor avgift totalt sett om varje enskild person ska betala gästskatt. För dem själva, som 

är flitiga besökare i Åre och vistas på destinationen med hela familjen mellan 5-6 veckor om 

året, blir det ganska stor skillnad om en extra avgift skulle börja tas ut för varje besök och 

varje natt per person.  

 

Kvinna, 23 (Unga kompisgänget) kommer med liknande argument som ovanstående 

respondent. Hon menar att gästskatten borde utformas så att besökaren vid längre vistelser 

endast debiteras för gästskatt den första veckan. Vid en längre vistelse skulle gästskatten bli 

stor, något som kan göra att gästerna blir negativt inställda, exempelvis 1000 kr för 10 dagar. 

Mellan 20 och 100 kr per dag anses vara en rimlig summa att betala enligt henne. Hade 

summan varit 35 eller 40 kronor så hade hon inte tänkt på det eftersom det är en 

förhållandevis liten summa jämfört med lunch eller andra saker man köper på byn i Åre. Hon 

tycker att gästskatten ska ha en maxsumma för att inte bestraffa de som väljer att vara på orten 

en längre period. 

 

Under intervjuerna frågade vi också hur respondenterna skulle göra om det skulle införas en 

gästskatt i Åre, om de skulle fortsätta besöka Åre eller välja en annan destination? 

 

Kvinna, 28 (DINKs) skulle fortsätta resa till Åre även om en gästskatt skulle införas. Det 

skulle inte påverka hennes val på grund av hennes koppling till platsen såsom minnen sedan 

barndomen och tidigare vänner som är bosatta på orten. Därför kan hon inte tänka sig att välja 

bort destinationen på grund av en eventuell gästskatt i Åre. 

 

Kvinna, 59 (WHOPs) reser som huvudanledning till Åre för att besöka sin son och hans 

sambo. Därför kommer det inte påverka deras val om scenariot att en gästskatt skulle bli 

verklig. Däremot när det gäller resor tillsammans med vänner, där de bor tillsammans i stuga, 

är det redan i dagsläget flera kompisar som har valt bort Åre på grund av prisnivån, då de 

menar att de kan åka någon annanstans där de får både utförs- och längdåkning utan att 

”betala skjortan”.  
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Kvinna, 45 (Active Family) kommer att överväga att resa till någon annan ort med sin familj, 

om gästskatt skulle införas i Åre. Eftersom det i dagsläget är nästan likvärdiga priser som i 

Alperna, skulle det vara ett alternativ att istället välja att besöka någon annan destination. 

 

Kvinna, 23 (Unga kompisgänget) tror inte att ett eventuellt införande av gästskatt i Åre skulle 

påverka hennes val av semesterort. Om avgiften hade varit alldeles för stor så hade det 

självklart påverkat vid ett potentiellt beslut av semesterort. Om summan var under 100 kronor 

skulle det inte göra någon skillnad eftersom prisnivån i Åre redan är så pass hög. 

 

Sammanfattningsvis tar majoriteten av respondenterna under intervjuerna upp prisnivån i 

Åre, såsom att det redan är dyrt jämfört med andra destinationer. Flertal respondenter lyfter 

fram att liftkort, mat och boende redan har en hög prisnivå. 
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6. Resultat av studie 2  
 
I denna studie genomfördes en enkätundersökning som har sammanställts och beskrivs i 

följande resultat. Vi har utgått ifrån 17 frågor (se bilaga 4) samt en avslutande öppen fråga för 

de som vill bidra med övriga kommentarer. Enkätundersökningen besvarades av 78 personer 

varav 36 kvinnor och 42 män. Vi valde att ha en enkät med åldersintervaller där majoriteten 

av respondenterna hamnade mellan åldern 18-35 år (18-25 år 34 % och 26-35 år 39 %). 

Samtliga frågor är besvarade av 78 respondenter.  

 

 
Figur 6.1 Familjesituation 

 

På frågan antal barn i hushållet svarade majoriteten (75,6%) att de inte har några barn i 

hushållet, 11,5% av respondenterna har ett barn, 9 % har två barn, 3,8 % har tre barn. Åldern 

på de hemmaboende barnen varierade mellan allt från 1 år till 21 år. På frågan huvudsaklig 

sysselsättning svarade 56,4% av respondenterna att de arbetar, 35,9% studerar, 2,6 % är 

pensionärer och 5,1 % valde “annat” som alternativ.  
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Figur 6.2 Antal tidigare besök i Åre 

 

Vi ville ta reda på hur många gånger respondenterna har besökt Åre, vilket visade att 

majoriteten (55 %) har besökt Åre 5 gånger eller mer. 21 % av respondenterna har endast 

besökt Åre en gång.  

 

6.1 Enkätrespondenternas inställning till gästskatt 
 

 
Figur 6.3 Inställning till att betala gästskatt i Åre 
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Figuren ovan visar respondenternas inställning till att betala gästskatt i Åre. Frågan gav en 

relativt jämn fördelning mellan de olika svarsalternativen. En liten majoritet av de tillfrågade 

(24,36%) var positiva till ett potentiellt införande av gästskatt. Endast 15,38% hade en negativ 

inställning till att gästskatt skulle införas. Resultatet visar att det råder en relativt delad menig 

kring att införa gästskatt i Åre då svaren var någorlunda jämt fördelade över de olika 

svarsalternativen.    

 

Vi ville ta reda på om respondenterna tidigare besökt en destination som hade gästskatt. Det 

framkom då att 25,6% av de som besvarade enkäten tidigare hade besökt en destination som 

tagit ut gästskatt. De med erfarenhet av gästskatt hade varit i bland annat Frankrike, Österrike 

och Schweiz. Funäsdalen i Sverige var även en destination där gästskatt hade upplevts. 

Priserna de hade betalat var allt i från 20 kr per person och natt till uppemot 200 kr per person 

och natt. Det var 50 % som inte visste om de tidigare besökt en destination som tar ut 

gästskatt.  

 

6.2 Hur införandet av gästskatt bör se ut 
 

 
Figur 6.4 Mer benägen att betala om du visste vad pengarna gick till 

 

I enkätundersökningen frågade vi om det hade någon betydelse om de fick reda på vad tanken 

var att pengarna skulle användas till och om det skulle kunna göra besökarna mer benägna att 

betala en gästskatt. Majoriteten, 80,8 % var mer benägen att betala gästskatt om de visste vad 

pengar gick till. 10,3% ansåg att det inte gjorde någon skillnad om de fick reda på vad 

pengarna skulle användas till.  
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För att ta reda på vad respondenterna ville att pengarna skulle gå till fick de välja mellan 

alternativ som de ansåg var viktiga att satsa på i Åre. Flera svarsalternativ var möjliga. Svaret 

redovisas nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.5 Vad bör pengarna användas till 

 

Diagrammet ovan visar resultatet av vad de tillfrågade ansåg att pengarna bör användas till. 

“Underhåll av Åres miljö” var det alternativ som ansågs vara viktigast, ett alternativ som 

71,8% av de tillfrågade ansåg vara viktigt att prioritera. Det var relativt jämt mellan att 

“Förbättra och utveckla leder och längdspår”, “Gratis skidbuss” och “Gratis parkering” där 

alla tre alternativen valdes av runt 40 % av de tillfrågade. Under alternativet “Other” hade 

respondenterna möjligheten att ge egna förslag på vad de tyckte att pengarna skulle gå till. 

Respondenterna kom fram till att gästskatt bör användas till; infrastruktur, ge tillbaka till 

kommunen och lokalbefolkningen, reparation av vägar och samhällsnytta för 

lokalbefolkningen, cykelleder och fler nedfarter.  

 

 
Figur 6.6 Hur skatten bör tas ut 
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För att få reda på om Åres besökare ville att gästskatten ska visas synligt som en avgift utöver 

priset för boendet eller om gästskatten ska vara dold dvs. inbakad i priset för boendet, ställdes 

även den frågan i enkäten. Majoriteten av de tillfrågade, 61,5 % ville att gästskatten skulle 

visas synlig utöver det som redan betalas för boendet för att på så sätt tydliggöra hur mycket 

som betalas extra. 28,2 % ville att avgiften skulle vara dold/inbakad i priset för boendet och 

10,3 % hade ingen åsikt om hur skatten ska tas ut.  

 

  

Figur 6.7 Inställning till ordet gästskatt 

 

Ovan visas resultatet av inställningen till ordet gästskatt i ett diagram. 36 % hade en negativ 

inställning till ordet gästskatt och 47 % hade en neutral inställning. Det var endast 12 % som 

upplevde en positiv inställning till ordet gästskatt. Resultatet visar att en stor del av de 

tillfrågade var negativt inställda till ordet. Därmed följer resultatet av frågan vad de tillfrågade 

skulle vilja att avgiften hade för namn istället för gästskatt. 
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Figur 6.8 Namn på avgiften 

 

I stapeldiagrammet ovan visas resultatet av vad de tillfrågade ansåg vara ett passande namn på 

avgiften. Majoriteten (29,5%) av de som besvarade enkäten ansåg att avgiften skulle kallas för 

“Hållbarhetsavgift”. Några andra namn som visade sig vara populära var “Gästskatt” (24,4%) 

och “Turistskatt” (17,9%). Vid “Annat” alternativ så fick respondenterna möjlighet att ge 

egna förslag vilket gav följande alternativ, “Hållbarhetsskatt”, “Utveckling och tillväxtskatt”, 

“Turistbidrag”, “Åreskatt” och slutligen en kommentar; “Turistskatt är vedertaget, borde 

inte ändra ordet utan snarare utbilda gästerna i vad det betyder”. 

 

6.3 Prisets påverkan 
 

 
Figur 6.9 Rimligt pris att betala i gästskatt 
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Ovan visas ett stapeldiagram över vilket pris respondenterna anser vara rimligt att betala extra 

per natt och person. Störst andel svar hamnade på 20 kronor och stod därmed för 28,2%. 22 % 

tycker att det är rimligt att betala 10 kronor i gästskatt och 19 % som inte vet vad de anser är 

rimligt att betala för gästskatten. Något att tillägga var att vi inte gav något alternativ eller 

information om vad andra destinationer tar ut, för att på så sätt minimera risken att vi på så 

sätt skulle styra svaren i en viss riktning. De tillfrågade som valde att svara annat kunde då ge 

egna förslag. Några av förslagen som togs fram var “Alla verkar rimliga, kanske billigare ju 

längre man stannar” eller “det redan är så dyrt i Åre så gästskatt är inte aktuellt” och 

därmed angavs inget alternativ.  

 

I enkätundersökningen ställdes frågan “Om gästskatt skulle införs i Åre skulle jag” där tre 

olika svarsalternativ var möjliga; “Välja att besöka en annan destination i stället”, “Fortsätta 

besöka Åre” eller “Vet ej”. Majoriteten av de tillfrågade (83,3%) skulle fortsätta att besöka 

Åre om gästskatt skulle införas på destinationen. Det var endast 6,4 % som skulle välja att 

besöka en annan destination i fall införandet av gästskatt skulle bli verklighet. 10,3% av 

respondenterna valde att svara “Vet ej” på frågan. Detta visar att majoriteten av de som 

besvarade enkäten inte skulle påverkas vid valet av Åre som destination även om Åre hade 

gästskatt.  

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga, där respondenterna själva fick reflektera och tillägga 

kommentarer. Här uppmärksammades att det är viktigt att informera besökare vad avgiften 

går till. Ett flertal personer tar tillfället i akt och lyfter prisnivån i Åre: “Redan dyrt i Åre” och 

“Allt som gör Sveriges dyraste skidort ännu dyrare är mycket negativt”.  

 

Andra kommentarer från enkätundersökningen handlar om att intäkterna borde komma ifrån 

andra parter än gästen: 

 

“Jag tänker att de saker gästskatten ska användas till bör kunna bekostas av Skistar 

respektive kommunen. Turistnäringen lär vara ganska hög i Åre, och som konsument betalar 

jag skatt på allt jag köper i Åre. Räcker inte det?” 

 

“När turister kommer till Åre blir det mycket skatt som kommer indirekt via näringsidkare på 

orten. Extra avgifter bör undvikas om möjligt. Skatter används för att minska något, ex. 

bensinkonsumtion. Turister ska inte beskattas, de är en tillgång!” 
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“Det är ett lite smått naivt förslag och väldigt ensidigt. Ett annat perspektiv är att underlätta 

för företag att erbjuda attraktiva aktiviteter vilket ökar efterfrågan, intäkter till orten och 

därmed möjligheterna att finansiera de investeringar som behövs. Dessutom är det Skistar 

som står för det mesta i Åre och om de anser det är attraktivt att erbjuda gratis wi-fi, skidbuss 

eller liknande kan de lätt höja priset och finansiera detta dvs. om deras kunder är villiga att 

betala”. 

 

“Ett annat sätt att få in samma belopp skulle vara att beskatta företagen som driver turist-

verksamhet i Åre lite högre; d.v.s. minska vinsten alt de tar i sin tur något högre avgifter. 

Genom att beskatta företagen istället så minskar man känslan av att besökaren betalar för 

något diffust. Dessutom kommer företagen kanske märka störst effekt av de åtgärder 

pengarna går till eftersom de verkar i området hela tiden medan en besökare är där en 

kortare tid.” 

 

Samtidigt är det en respondent som menar att det fungerar bra på andra ställen: 

 

“Kurtaxe eller turistskatt har fungerat och fungerar bra i Schweiz! För när det är många 

turister slits det mer på installationer så som lifter, vägar mm! Börja ta ut turistskatt i Sv 

också och satsa mer på turismen så som Schweiz har gjort! Där lever man av turismen bl.a. 

och kan de, kan vi i Sv! (En sån sak som att när turisterna betalar turistskatt kan de sänka 

priserna på säsongskorten för den inhemska befolkningen. Det är de som "lider" av att det 

kommer turister då t.ex. liftköerna blir långa bl.a.) Så lite kompensation tycker jag 

befolkningen ska ha för att turister rusar dit när det är högsäsong!” 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 39 

6.4 Resultatsammanfattning av studie 1 och studie 2  
 
Resultatet visar att majoriteten har en positiv inställning till ett eventuellt införande av 

gästskatt i Åre. De flesta anser att de är mer benägna att betala om de får veta vad pengar går 

till. Att förklara nyttan av gästskatt uppmärksammas som viktigt för besökarna. För att 

gästskatten ska upplevas som positiv måste det tydliggöras vad den går till, vem som räknas 

som gäst och därmed ska betala. Det framkommer i resultatet att miljön är det som besökarna 

allra helst vill att intäkterna går till. Intervjurespondenterna förtydligar detta genom att 

underhåll av miljön inkluderar att skydda utsatta områden, upprusta och se till att 

omgivningen är fräsch och ser bra. Utöver detta är att utveckla och förbättra leder och 

längdspår, gratis parkering samt gratis skidbuss något som bör prioriteras. Det som kan bidra 

med en negativ aspekt på ett eventuellt införande av gästskatt är att en del av respondenterna 

menar att Åre redan har en hög prisnivå. Flera av respondenterna uttrycker under intervjun 

och i enkätundersökningen att Åres priser redan är höga i dagsläget. Vissa av respondenterna 

menar att det kan vara avgörande för att välja en annan destination vid ett eventuellt införande 

av gästskatt, men de flesta anser att det inte skulle påverka deras val av semesterort eftersom 

summan blir så liten i det stora hela. Det framkommer i resultatet att det finns en viss tidigare 

erfarenhet från en liten del av respondenterna att betala gästskatt på andra destinationer. De 

flesta respondenterna anser att en rimlig summa att betala är 20 kronor per person och natt. 

Samtidigt fanns en stor osäkerhet då nästan en lika stor grupp ansåg att de inte visste vad ett 

rimligt pris att betala för gästskatt kunde vara. Rättvisa visar sig vara viktigt i resultatet, 

såsom att det bör finnas en åldersgräns för barn samt att den borde inte straffa de som besöker 

Åre ofta eller under längre perioder. Angående begreppet gästskatt så finns det en delad bild 

om negativa associationer gentemot både orden skatt och avgift. Av helhetsresultatet är de 

flesta neutralt inställda till ordet gästskatt. Majoriteten anser att hållbarhetsavgift är det mest 

passande namnet för avgiften.  
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7. Analys 
 

7.1 Inställning till gästskatt och vad den bör användas till 
 
Resultatet av intervjuer och enkätundersökning visar som helhet att det finns en positiv 

inställning till att betala gästskatt i Åre. Det finns däremot ingen tydlig bild som visar vilka 

målgrupper som är positivt inställda till gästskatt. Viljan att bidra och vara delaktig i att 

utveckla Åre genom att betala gästskatt går att urskilja ur studiens resultat, vilket tyder på att 

det finns ett engagemang hos besökaren. De respondenter som har en positiv inställning ser 

behovet av att införa gästskatt för att kunna utöka intäkterna för att underhålla det slitage som 

turismen medför samtidigt som besökaren får en bättre vistelse. Mountinho (1987) påstår att 

en resa är en tjänst där köpet sker utan förväntningar på att få något materiellt eller 

ekonomiskt tillbaka där istället upplevelsen är central. Målsättningen är att efter besökaren har 

genomgått köpprocessens steg som leder till ett köp av en resa, utvärderar besökaren köpet 

med ett tillfredställande helhetsintryck. Känslan av upplevt värde ökar då med 

tillfredställelsen som besökaren känner (Mountinho, 1987). Det är därför som det utökade 

priset med gästskatt i Åre måste skapa ett mervärde för gästen för att denne ska känna ett 

upplevt värde.  

 

För att en destination ska upplevas som attraktiv menar Pearce & Schänzel (2013) att ett stort 

utbud av aktiviteter och erbjudanden måste finnas för att uppfylla turistens förväntningar, 

snarare än att prisvärdheten är hög. Respondenterna anser att om Åre kan visas upp från sin 

bästa sida med en välskött miljö och tilltalande omgivning får besökaren något tillbaka i form 

av en bättre upplevelse. De aktiviteter och erbjudanden som respondenterna 

sammanfattningsvis anser vara viktigast att prioritera med utökade intäkter, är underhåll av 

Åres miljö som exempelvis upprustning av byn och miljöskyddande verksamheter. Att kunna 

erbjuda gratis skidbuss, förbättrade leder och längdspår samt erbjuda gratis parkering är de 

alternativ som också lyfts fram som viktiga för besökarna enligt resultatet. Därför kan det vara 

viktigt att satsa på de förslag som besökarna efterfrågar för att erbjuda ett brett utbud av 

aktiviteter. Liknande argument lyfter Reinhold et al, (2015) som menar att överträffa 

förväntningar är särskilt viktigt när besökaren är i fokus med förändringen mot destination 

management.  
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För att göra detta krävs enligt Ritchie & Crouch (2003) att destinationen förstår vad 

besökarnas behov är för att kunna skapa kundvärde. Att därför förstå och lyfta fram de behov 

som Åres besökare har identifierat som betydelsefulla, vilket i denna studie tyder på miljön, 

för att då öka kundvärdet är viktigt. I resultatet av enkätundersökningen framkommer att 20,5 

% av respondenterna har en neutral inställning till gästskatt. Detta tyder på att brist på 

engagemang eller okunskap om gästskatt finns hos en del av respondenterna. 

 

Enkätundersökningen stämmer överens med intervjuerna som visar att respondenterna inte är 

helt eniga till ett eventuellt införande av gästskatt där inte alla ser det som positivt. Det finns 

alltså en negativ inställning till ett eventuellt införande av gästskatt i Åre hos en del av 

respondenterna. Det som tycks ligga till grund för detta är att vissa av respondenterna anser 

att Åre redan håller en hög nivå som destination och att priserna redan är höga på orten 

jämfört med andra destinationer. Enligt Antonides & Van Raaij (1998) finns ett prisspann 

med ett minimum- och maxpris som kunder är villiga att betala. Prisspannets bredd varierar 

för olika konsumenter i vad som är ett accepterat pris. I resultatet tydliggörs att det finns en 

grupp av de tillfrågade i både intervju- och enkätundersökningen där Åre redan tycks ligga på 

gränsen kostnadsmässigt gällande vad som accepteras av besökarna. Åre anses redan ligga på 

maxnivån i prisspannet för de konsumenter som är priskänsliga. Vidare anses Åre vara dyrare 

än jämförbara destinationer vad gäller mat, liftkort och boende. Det kan därmed vara 

avgörande vid valet av resa. De redan höga priserna på destinationen tycks påverka 

inställningen till ett eventuellt införande av gästskatt.  

 

Service blir allt viktigare för resenärer då utvecklingen går mot att inkomsterna ökar och 

därmed ställer resenärerna högre krav på service och bra bemötande (Holloway & Humpreys, 

2012). Swarbrooke & Horner (2007) menar att konsumenter också uppfattar upplevelser olika 

på grund av service, eftersom alla individer har varierande krav och förväntningar samt att 

servicen skiljer sig från gång till gång. Vissa av respondenterna anser att Åre redan uppfyller 

kraven på vad en bra destination är och därmed inte kan se något som behöver förbättras 

vilket gör att gästskatten kan anses vara onödig. Det tyder på att kraven på en destination 

skiljer sig mellan olika individer och målgrupper. Vissa efterfrågar hög kvalitet till ett högre 

pris medan andra kan tänka sig att kompromissa med servicen om priset är lägre (Swarbrooke 

& Horner, 2007).  
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7.2 Priskänslighet och lojalitet  
 
Resultatet av studien visar att 6,4 % av enkätrespondenterna och en av fyra av 

intervjupersonerna kan tänka sig att välja att besöka en annan destination om gästskatt införs i 

Åre. Enligt Godfrey & Clark (2000) relateras prisnivån ur turistens perspektiv till tiden 

besökaren spenderar på destinationen, ansträngningen som krävs för att ta sig till platsen samt 

vilken osäkerhet och risk som turisten utsätter sig för tillsammans med beslutsfattande 

(Godfrey & Clark, 2000). Det kan därför tolkas som att vissa respondenter anser att den 

ekonomiska risken som man som besökare tar, kan påverka och leda till att prisvärdheten 

minskar vilket innebär att risken inte övervinner kostnaden. Vidare överensstämmer detta i 

linje med Mountinho (1987) som menar att den ekonomiska risken påverkar prisvärdheten. 

Känslighet mot prisnivån menar Godfrey & Clark (2000) skiljer sig mellan hur olika 

målgrupper relaterar prisnivå till upplevt värde. Det innebär att värdet kan bli svårt att väga 

upp för ett högre pris för de som anser att nivån redan är hög på destinationen. Sådana 

tendenser går att urskilja bland de respondenter som är negativt inställda till en gästskatt i Åre 

och anser att priserna är för höga. Viktigt att förtydliga är att en förhållandevis liten del av 

respondenterna skulle komma att välja bort Åre vid ett eventuellt införande av gästskatt.  

 

I resultatet framkommer att många av respondenterna har besökt Åre mer än en gång. Detta 

tyder på att det finns en lojalitet gentemot destinationen. Återkommande besök visar att 

besökarna är nöjda och att priserna anses vara tillräckligt accepterade för att besöka 

destinationen menar Mountinho (1987). Vidare menar Mossberg & Sundström (2011) att i 

fasen utvärdering efter köp så beror det på om besökaren känner att kraven uppfyllts eller 

inte, om ett återkommande besök kommer att ske. I intervjuerna liksom enkätundersökningen 

tydliggörs att majoriteten av de tillfrågade kommer att fortsätta besöka Åre även om gästskatt 

införs. Det kan bero på att konsumenten anser att prisspannet är accepterat. Det kan också 

tolkas som att kundvärdet och upplevelsen rankas högt. Antonides & Van Raaij (1998) menar 

att ett pris som är rimligt att betala håller sig inom ramarna av priselasticitet. Prisets roll 

menar Holloway & Humpreys (2012) skapar en förväntning hos konsumenten. Det signalerar 

kvalitet och i slutändan påverkar detta det upplevda värdet hos konsumenten (Holloway & 

Humpreys, 2012). Majoriteten av respondenterna ansåg att en liten summa inte skulle påverka 

dem, utan att de istället såg det som positivt att pengarna skulle användas till att utveckla och 

förbättra Åre som destination i framtiden. Antonides & Van Raaij (1998) beskriver att en liten 

prisförändring på en redan dyr tjänst inte påverkar konsumenten lika mycket som om priset 

skulle förändras på en billig tjänst.  
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Den jämförelsebart låga prisförändring som sker om man jämför med vad hela resan kostar 

har därför en låg påverkan (Antonides & Van Raaij, 1998). Enkätundersökningen visar att 

majoriteten av de tillfrågade anser att priset för gästskatt skulle ligga på runt 20kr per natt och 

person, vilket anses vara en relativt liten summa i jämförelse med resans totala kostnad. 

Därför kan det tolkas som att respondenterna anser att vid ett eventuellt införande av gästskatt 

i Åre är priset på avgiften liten i förhållande till hela resan. Samtidigt så tydliggörs att det 

finns en osäkerhet hos respondenterna i enkätundersökningen om vad avgiften bör kosta. 

Totalt 19 % av enkätrespondenterna vet inte vad de anser är ett rimligt pris att betala för en 

gästskatt i Åre samtidigt som intervjupersonerna har svårt att komma fram till ett konkret pris. 

Det kan tolkas som att det finns svårigheter att relatera priset till vad man som besökare får ut 

av en gästskatt i Åre, vilket tydliggör vikten av att införandet sker på ett sätt som besökaren 

efterfrågar. 

 

7.3 Hur ett genomförande av gästskatt kan se ut 
 
Att gästskatten införs på ett rättvist sätt är något som lyfts fram som viktigt i det 

sammanfattande resultatet. Resultatet visar att gästskatten bör utformas så att den inte straffar 

de besökare som vistas i Åre under längre perioder, flera gånger per år eller de som har barn. 

Likaså att intäkterna för gästskatt används till något som samtliga av Åres besökare kan nyttja 

anses vara viktigt. Detta stämmer överens med hur Boden (2009) menar att det är en 

förutsättning att finansieringssystem utformas rättvist och legitimt för alla parter inom 

destinationen, vid ett införande. För att ett införande av gästskatt i Åre ska genomföras på 

bästa sätt, kan det därför vara av betydelse att ta del av hur besökarna vill att den ska 

utformas. Helheten av studien visar att majoriteten vill att gästskatten ska vara synlig på 

boendefakturan vilket därmed tydliggör prisförändringen för konsumenten. Återigen kan det 

då kopplas till hur resultatet visar på att konsumenten är mindre priskänslig vid komponenter 

som tillkommer på destinationen. Detta stämmer med Godfrey & Clark (2000) resonemang att 

en turist som redan betalat en större summa för att besöka en destination, är mindre 

priskänslig för individuella komponenter som tillkommer. Vidare tydliggörs ur studiens 

resultat att respondenterna anser att avgiften ska vara synlig. Det kan anses som att när 

konsumenten informeras om varför en avgift tas ut kan förståelsen för en sådan nödvändig 

intäkt öka.  
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Bohlin & Elbe (2011) menar att ha tillgänglig information för besökare är extra viktigt 

eftersom en upplevelse konsumeras när den produceras och därför kan inte heller besökare 

testa produkten före ett köp. Uppfattningen bildas då helt och hållet på information som finns 

tillgänglig.  

 

Hoyer & MacInnis (2009) menar att ett sammanslaget pris så som en flerdagarsaktivitet inte 

upplevs som en lika stor förlust om inte alla dagar utnyttjas, till skillnad från om de hade 

köpts separat för varje enskild dag. Det beror på att konsumenten saknar uppfattning om vad 

varje enskild dag kostar vilket gör att tjänsten känns mer prisvärd än enskilda tjänster (Hoyer 

& Maclnnis, 2009). Liknande argument kan därför kopplas till studiens resultat, då vissa av 

respondenterna föredrar att gästskatten ska vara inbakad i den befintliga boendekostnaden. 

Det kan tolkas som att om det utökade priset inte syns och istället slås samman med det 

befintliga priset så påverkas inte den negativt inställda besökaren på samma sätt, eftersom den 

extra kostnaden inte blir lika påtaglig. 

 

Resultatet av studierna tyder på att det finns en viss okunskap om gästskatt och kan anses vara 

något diffust. Därför kan det tolkas som viktigt att göra besökaren medveten om vad den 

betalar för genom en gästskatt. Fodness & Murray (1998) menar att när en turists osäkerhet 

gentemot ett köp reduceras, kan processen istället omvändas och leda till utökad upplevd 

kvalitet. Det framkommer av resultatet att tydlig kommunikation är viktigt för besökarna och 

att information om vad avgiften ska gå till är avgörande för att behålla en positiv inställning. 

Hur viktig gästskatt är skiljer sig däremot mellan individer, men det finns svårigheter att 

urskilja något konkret ur vårt resultat. Enligt Gursoy & McCleary (2004) skiljer sig turisters 

engagemang och informationssökande, där de turister som har en hög grad engagemang får ett 

positiv utslag i form av att de blir mer benägna att komma ihåg mer produktinformation och 

analysera information för att kunna ta beslut. Nivån av turistens engagemang har alltså en 

positiv påverkan på inlärningen, vilket innebär att desto mer engagerade turister är desto mer 

sannolikt är att mer uppmärksamhet riktas mot information och lärande. Det sammanfattade 

resultatet visar att en del av respondenterna kan ha svårigheter med att se varför intäkterna är 

nödvändiga för att kunna destinationsutveckla Åre. Därför är rätt information viktigt för att 

skapa engagemang och lärande för att på så sätt kunna medvetandegöra varför avgiften är 

viktig.  
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Vidare framkommer att vid ett eventuellt införande av gästskatt i Åre, bör det tydliggöras 

varför gästskatten införs samt vad avgiften ska användas till. Det är särskilt viktigt att 

besökarna inte ska känna sig lurade. Det överensstämmer med Lexhagen & Olausson (2015) 

tankar om att det är viktigt att gästen är medveten om destinationens resurser och hur dessa 

bör användas för att kunna skapa nöjda och lojala besökare som återkommer.  

 

Resultatet av enkätundersökningen liksom intervjuerna visar att många av de tillfrågade har 

besökt Åre mer än en gång, vilket kan vara en förklaring till att många anser att detaljerad 

information är viktig. De tidigare besöken gör alltså att mer kunskap finns om destinationen. 

Gursoy & McCleary (2004) menar att det finns ett förhållande mellan besökarens kännedom, 

tidigare besök på destinationen, delaktighet och lärande. De tidigare besöken på en destination 

kan påverka förtrogenhet och expertisen eftersom en turist som har besökt en destination 

tidigare anses ha mer kunskap än någon som aldrig varit där tidigare. Detta påverkar turistens 

engagemang positivt. Resultatet tyder på att respondenterna har besökt Åre tidigare vilket gör 

att kännedom finns. Delaktighet går att urskilja då det finns respondenter som är insatta i vad 

som kan förbättras i Åre, de kan därför se ett behov av gästskatten. Gursoy & McCleary 

(2004) menar att det är viktigt att utforma information som riktar sig emot de turister som 

anses vara experter på en destination, för att då kunna möta deras efterfrågan på att 

information är detaljerad (Gursoy & McCleary, 2004). Mountinho (1987) menar att 

engagemang från konsumenten är en av grundförutsättningarna just för att resor är köp som 

genomförs mer sällan än andra köp och samtidigt innefattar många risker. Information om vad 

gästskatten är till för kan därför anses vara viktigare än vad den heter. Samtidigt anser 

författarna att det är viktigt att hitta ett ord som beskriver avgiften rätt för att kunna skapa en 

positiv inställning till införandet. Resultatet tydliggör att bilden är kluven angående om avgift 

eller skatt kan ses som negativ. Det framkommer att hållbarhetsavgift är det begrepp som 

passar bäst som namn på avgiften. Det överensstämmer med Stanford (2006) som menar att 

turister delar liknande värderingar precis som andra intressenter på en destination vad gäller 

hållbarhet eftersom det finns förståelse för utvecklingsarbete som syftar till att skapa 

hållbarhet.  
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7.4 Påverkan på köpprocessen 
 
Något som kan påverka inställningen till gästskatt är tidigare erfarenhet. Det framkommer i 

resultatet att det finns tidigare erfarenhet av att betala gästskatt vid besök på internationella 

destinationer hos en liten del av respondenterna. Samtidigt är det ett fåtal som tidigare har 

besökt destinationer som har gästskatt men inte blivit informerade om detta. Mountinho 

(1987) menar att tidigare kunskap och erfarenhet som en konsument besitter påverkar 

beslutsfattande och inställning vad gäller resor. Det kan därför tolkas som att tidigare 

erfarenhet kan leda till större förståelse. Eftersom gästskatt redan finns som 

finansieringssystem i många länder runtom i världen (Näringsdepartementet, 2007-05-08) kan 

det då också komma att påverka förståelsen som kan leda till en positiv inställning att betala 

gästskatt, om allt fler besökare reser till destinationer som redan har gästskatt. Detta skulle i så 

fall gälla även internationella besökare och deras vana att betala gästskatt. Hur deras 

inställning till detta egentligen ser ut har däremot inte undersökts i denna studie, men är också 

viktig att ha med som aspekt om det skulle bli aktuellt med ett införande av gästskatt i Åre. 

 

Personliga faktorer såsom ålder, inkomst, familjesituation och livsstil påverkar individers val 

vid köp av en tjänst. Sociala faktorer är enligt Mossberg & Sundström (2011) beroende av 

sällskapet som köpet genomförs i och påverkar därmed köpprocessen. Olika krav och risker 

strävas efter att uppfyllas och övervinnas beroende på om det är en barnfamilj eller ett 

kompisgäng som ska resa tillsammans. Riskerna kan vara social risk, att resan inte uppfyller 

konsumentens krav och funktionell risk kan innebära att resan inte överensstämmer med 

konsumentens föreställning av upplevelsen (Mossberg & Sundström, 2011). Sådana tendenser 

finns att se i intervjuerna. Det tas upp att sociala och finansiella faktorer i form av vänner kan 

påverka val av resa till Åre, då priserna anses vara för dyra och liknande erbjudande kan fås 

på andra ställen samt att besöka Åre kan bli dyrt för en barnfamilj, som anser att destinationen 

redan är dyr i dagsläget. Mossberg & Sundström (2011) menar att målgrupper påverkas av 

sociala faktorer. Det går att urskilja hur vissa målgrupper styrs av olika sociala faktorer som 

har olika syn på vilka kvaliteter som efterfrågas och vilket pris som är rimligt att betala. 

Därför tolkas det som att vissa målgrupper bortser från priset för att istället välja en 

destination som uppfyller konsumentens egna, eller resesällskapets krav på bästa sätt. Det är 

något som flera av intervjupersonerna tar upp då de besöker vänner och familj som bor på 

destinationen, trots att de anser att prisnivån i Åre är hög.  
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Godfrey & Clark (2000) menar att olika målgrupper av turister upplever olika risker och det 

handlar om att relatera prisnivån till värdet som olika målgrupper upplever. Det framkommer 

i resultatet att en prisökning kan påverka olika målgrupper på olika sätt, det finns dock 

svårigheter att dra några generella slutsatser om huruvida de målgrupper som använts i 

resultatet ser på det. Det är tydligt att de som besöker Åre ofta kommer få en märkbar höjning 

på priset samt att de som är studerande också kan komma att påverkas. Det går att koppla till 

att en större upplevd ekonomisk risk tas, vilket beror på att inkomsten är lägre än hos andra 

målgrupper, något som Mossberg & Sundström (2011) menar är en personlig faktor som 

påverkar vid köp av en tjänst.  
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8. Slutdiskussion 

 
Figur 8.1 Gästskatt med besökaren i fokus 

I figuren visas de ord som i studiens resultat anses vara viktiga för besökarna vid införandet 

av gästskatt. När en destination ska införa gästskatt är detta något som de borde ha i åtanke. 

 

En slutsats som vi anser är av stor vikt är att medvetandegöra för besökaren varför en extra 

avgift i form av gästskatt bör tas ut. Kan destinationen informera besökaren om de fördelar 

som gästskatt kan leda till så skulle det troligtvis innebära att besökarna får en mer positiv 

inställning till gästskatt. Vi får uppfattningen att besökarna inte är tillräckligt insatta i 

destinationsutveckling och vad det innebär. Därför krävs det att de informeras och blir insatta 

i ämnet. Detta därför att det har tydliggjorts att konsumenten är en viktig intressent som måste 

få bli mer delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra destinationer (Reinhold et al, 2015). 

Ett sätt kan därför vara att Åres besökare får tycka till om vad pengarna från gästskatten ska 

gå till. På så sätt skapas delaktighet och besökarna får tydliggöra vad som är viktigt för dem 

när de besöker Åre (Eriksson, 2016-04-04). Vi tror detta kan leda till att gästen blir mer villig 

att betala gästskatt om det skulle införas. Eftersom Åres besökare genererar pengar genom 

konsumtion på destinationen är det viktigt att de är delaktiga i processen och att destinationen 

utformas efter deras efterfrågan. Om delaktighet skapas tror vi att det kan leda till 

återkommande besökare och lojalitet gentemot Åre vilket genererar mer intäkter i slutändan. I 

resultatet tydliggörs att majoriteten av de tillfrågade i studien är villiga i att bli mer delaktiga 

genom att betala en gästskatt och att inställningen är positiv mot ett införande av en sådan 

avgift i Åre. Trots att inställningen är positiv i teorin ställer vi oss frågande gentemot hur en 

implementering av gästskatt i Åre skulle mötas i praktiken. Skulle besökaren vara lika positivt 

inställd när denne måste betala en avgift som istället hade kunnat vara en del av 

semesterkassan?  
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Något vi ifrågasätter är om det inte är destinationsbolaget, kommunen och företagen på 

destinationens ansvar att pengar till destinationsutveckling finns tillgängliga. De tjänar på att 

destinationen utvecklas och förbättras vilket i slutändan kommer leda till att fler besökare 

kommer till destinationen. Resultatet visar tydligt att det finns både intervjupersoner och 

enkätrespondenter som anser att det är destinationsbolagen och företagens uppgift att skapa 

lönsamhet. Om de har svårigheter med detta menar respondenterna att företagens affärsmodell 

bör utvecklas för att få utökade intäkter eller att priset på produkter och tjänster bör höjas om 

intäkterna saknas. De är därför negativt inställda till att betala en gästskatt i Åre vid ett 

eventuellt införande. Vi tror dock att det finns en viss problematik om destinationen skulle 

välja att höja sina priser på tjänster och produkter eftersom inställningen redan i dagsläget är 

att prisnivån i Åre är högre än på andra orter. Oavsett om en gästskatt skulle införas eller om 

företagen skulle stå för kostnaderna till destinationsutveckling så är det i slutändan besökaren 

som får betala ett högre pris. Vissa besökare kan uppfatta det som att destinationen försöker 

dölja något i stället för att tydligt visa vilken summa det handlar om och vad pengarna ska 

användas till. Att istället ge besökaren någonting tillbaka när de betalar gästskatt kan därför 

anses som viktigt för att behålla lojala besökare. Det framkommer att det finns en viss 

motvilja hos vissa av de tillfrågade i studien till att turismen fortsätter utvecklas i Åre, att 

miljön tar skada av turismutvecklingen samt en tro på att turismnäringen tjänar mycket pengar 

redan i dagsläget. En orsak till detta tror vi kan vara att besökarna känner maktlöshet 

gentemot att kunna påverka turismnäringen i Åre. Att låta besökarna komma till tals med sina 

åsikter tror vi därför kan vara viktigt för att minska de negativ känslorna gentemot 

utvecklingen. 

 

Vi ställer oss frågan om destination management är en möjlig lösning i framtiden? Handlar 

det enbart om att konsumenterna får ökade utgifter genom en gästskatt som sedan ska 

investeras i en destination eller kan delaktighet från konsumenten skapas på andra sätt, är 

frågor vi anser är viktiga att fundera kring. Hur besökarnas inställning till en gästskatt 

påverkas beroende på vem som förvaltar pengarna har inte kartlagts i denna studie men är 

ändå användbart att ha i åtanke. Att utreda hur pengarna som tas in för en gästskatt ska 

förvaltas bör därför kartläggas när gästskatt ska implementeras på en destination. 

Destinationsbolag liksom en stiftelse är möjliga förvaltare av gästskatt (Eriksson, 2016-04-

04). Att ett ideellt företag eller organisation är ansvarig för intäkterna, som låter besökarna få 
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komma med synpunkter för att sedan distribuera pengarna på de saker som besökarna samt 

destinationen har identifierat som viktiga att utveckla kan därför vara ett alternativ.  

På så sätt skulle besökarna inte endast få utökade kostnader utan de skulle även bli mer 

delaktiga i destinationsutvecklingen. 

 

Många av respondenterna i studien tar upp prisnivån i Åre, som anses vara högre än på andra 

destinationer. Att prisnivån redan är hög i Åre har egentligen ingenting med gästskatten att 

göra vilket kan vara viktigt att förtydliga. Däremot krävs det att att prisnivån accepteras av 

besökarna för inte skapa en negativ inställning gentemot gästskatt. Samtidigt tror vi inte att 

prisvärdhet är det viktigaste för Åre eftersom resultatet tydliggör att det är många som väljer 

att återkomma till Åre trots att prisnivån anses vara hög. Snarare handlar det om den upplevda 

kvaliteten som besökaren uppfattar vid ett besök i Åre. Därför tolkar vi det som att Åres 

målgrupper har krav på att upplevelsen uppnår en hög kvalitet. Liknande argument har 

Mountinho (1987) som menar att konsumenten ser till egenskaper vid 

informationsinsamlandet handlar om att urskilja kvalitet, pris och tillgänglighet. Därför tror vi 

att gästskatt kan vara ett sätt att uppmärksamma och stärka kvaliteten på Åre destination. 

Förslagsvis kan det vara en sorts kvalitetssymbol för Åre, som tydliggör att hänsyn till miljö 

och hållbarhet tas. Detta eftersom resultatet av studien visar att miljön är viktig för 

konsumenten och bör prioriteras, när det handlar om vad intäkterna för gästskatt ska gå till. 

Samtidigt så går det att ifrågasätta resultatet som visar vad intäkterna av gästskatt ska gå till, 

eftersom det kan skilja sig från resterande av Åres besökare som inte har blivit tillfrågade i 

denna studie. Vi anser ändå att miljön måste vara attraktiv för att kunna fortsätta locka 

besökare till destinationen, att miljön underhålls är viktigt annars finns risken att besökarna 

inte längre har en reseanledning. Liknande argument lyfter (Ritchie & Crouch, 2003) som 

menar att naturliga attraktioner och miljö är en grundförutsättning för att skapa attraktion och 

konkurrenskraft på en destination. Samtidigt går det att se att hållbarhet och miljömedvetenhet 

blir allt viktigare bland turister. Vid valet av semester läggs mer fokus på att minska den 

negativa påverkan på miljön. Det kan ses som ett resultat av att fler fått kunskap om den 

rådande situation som påverkar miljön i dagsläget. Detta positiva beteende bland turisterna 

kan förhoppningsvis komma att öka i framtiden (jmf Budeanu, 2007). Om då gästskatt kan 

lyftas som något som bidrar till en hållbar destination, där miljön tas tillvara, är det något som 

stärker turisters vilja att ta ansvar och på så sätt bidra till Åres hållbarhet och miljöansvar. Att 

skapa en destination som turister efterfrågar är också något vi anser är viktigt för att möta 
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säsongsproblematiken, då utbudet utformas och kan attrahera besökare under andra årstider 

och inte bara under vintern. 

För att Åre ska kunna konkurrera med Alperna, så måste en gästskatt införas för att kunna ha 

liknande erbjudanden som finns på andra destinationer (Eriksson, 2014). Med en gästskatt kan 

besökare få tillgång till fler aktiviteter och ett bredare utbud som kan göra destinationen mer 

attraktiv (Innovasjon Norge, 2013). Om Alperna anses vara konkurrenter till Åre kan det 

därför tolkas som att Åre har ett mindre utbud gentemot Alperna eftersom en stor del av dessa 

destinationer redan tar ut gästskatt i dagsläget. Vissa respondenter uppmärksammar att vid ett 

införande av gästskatt kan detta komma att påverka deras val av destination, då det blir för 

dyrt att resa till Åre. Det går därför inte att bortse ifrån att ett högre pris kan vara avgörande 

för vissa målgrupper att välja en annan destination vid val av semester. Ur perspektivet att 

svenska fjälldestinationer är Åres konkurrenter så upplevs prisnivån redan hög i dagsläget. En 

del av respondenterna anser att de kan få likvärdiga erbjudanden på andra destinationer till 

lägre priser. Trots detta anser vi att det är kortsiktigt att inte införskaffa gästskatt, av 

anledningen att kunna konkurrera med andra destinationer prismässigt. En stark ekonomi 

krävs för att Åre ska kunna bli en konkurrenskraftig destination vare sig det är Svenska fjällen 

eller Alperna som konkurrenter. Att införa gästskatt kan därför vara avgörande för att 

kvaliteten höjs och miljön börjar prioriteras på destinationen och därmed kunna fortsätta 

attrahera besökare även i framtiden. Vad händer med Åre om andra destinationer väljer att 

införa gästskatt? 

 

Slutligen ställer vi oss frågande till hur gästskatten vid ett eventuellt införande ska se ut för att 

vara rättvis och bibehålla besökarnas positiva inställning till Åre. Vi menar att ett alternativ 

skulle vara att det är en årlig avgift, för att på så sätt inte skapa en negativ inställning hos de 

besökare som vistas på destinationen under längre perioder eller fler gånger per år. 

Säsongsarbetare bör också betala den årliga avgiften för att på så sätt utöka intäkter till en 

långsiktig och hållbar turismutveckling. Vi tror att en gästskatt bör vara en fast summa som 

alla över en viss åldersgräns betalar. Det finns destinationer i Europa där gästskatten är 

procentuell och baseras på boendestandarden (Näringsdepartementet, 2007-05-08). Vi tror 

däremot inte på denna lösning, eftersom vi anser att alla besökare sliter på en destination 

oberoende av om turisten bor i en stuga eller ett fyrstjärnigt hotell. Däremot anser vi att 

slitaget och påverkan på destinationen skiljer sig om man som turist vistas i Åre tre dygn eller 

tre veckor. Därför kan en tilläggsavgift beroende på hur länge man besöker destinationen vara 

ett annat förslag som kan vara lämpligt vid ett eventuellt införande av gästskatt i Åre.  
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8.1 Kritisk reflektion av studien 
 
Vi ställer oss kritiska till studiens resultat, eftersom de endast speglar en liten del av Åres 

besökare. Studiens svarsfrekvens är för liten för att kunna dra generella slutsatser om vad 

Åres besökare i helhet anser i frågan om gästskatt. Vi är medvetna om detta när vi 

sammanställt och analyserat resultatet. Vi är också medvetna om att studien inte kan anses 

visa barnfamiljers syn på gästskatt, då de endast representerar en liten del av respondenterna i 

enkätundersökningen och likaså i intervjustudien. Det är dock en viktig målgrupp för Åre som 

de bör ta hänsyn till och underlätta för. Samtidigt är respondenternas åldrar relativt låga vilket 

också kan påverka studiens resultat. Vi är medvetna om att enkätundersökningen precis som 

intervjuerna endast har nått ut till en viss sorts respondenter i vår bekantskapskrets. 

Sammanfattningsvis har studien därmed en viss begränsning i trovärdighet, men vi anser ändå 

att den visar en bild av hur det kan tänkas se ut ur konsumenternas perspektiv och vad som är 

viktigt att tänka på vid en implementering av gästskatt på en destination. 

 

8.2 Förslag till framtida forskning 
 
Ett förslag till framtida forskning är att utvärdera hur en destination som infört gästskatt 

upplever processen och vilka erfarenheter i form av utmaning och möjligheter vad gäller 

implementering av gästskatt. Ett sätt kan vara att jämföra två olika orter som infört gästskatt 

för att se hur arbetet skiljer sig, vad som anses vara problematiskt och vad som har underlättat 

införandeprocessen. På så sätt kan rekommendationer tas fram till de aktörer som är styrande 

vad gäller införandet.  
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1  
 

 
(Lexhagen & Olausson, 2015) 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

 58 

10.2 Bilaga 2 Intervjufrågor till förberedande intervju 
 
Hur har ditt arbete med gästskatt sett ut? 
Vilka för och nackdelar ser du med att införa gästskatt på en destination? 
Hur anser du införandet av gästskatt ska se ut för att besökaren ska bibehålla en positiv 
inställning till destinationen?  
Kan begreppet gästskatt associeras på ett negativt sätt? 
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10.3 Bilaga 3 Intervjuguide till semistrukturerade intervjuer 
 
Vi är två studenter som studerar Turismprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Vi 
skriver vår kandidatuppsats om gästskatt*. 
 
* Gästskatt är en övernattningsavgift som turister betalar när de besöker en destination, den 
betalas per natt och per person. Gästskatt är ett vanligt finansieringssätt på många orter i 
Europa men har än så länge inte använts i Sverige. Eftersom att turister nyttjar destinationers 
resurser och sliter på omkringliggande miljöer är det därför viktigt att de är med och bidrar. 
Intäkter som gästskatt bidrar med gör att besöksorten kan fortsätta utvecklas och förbättras. 
Det kan vara alltifrån gratis skidbussar till bättre underhåll av miljön eller fler publika 
evenemang. På så sätt får också gästen tillgång till en attraktivare destination och en bättre 
upplevelse i Åre. Med vår studie vill vi undersöka gästens inställning till ett eventuellt 
införande av gästskatt i Åre. 
 
Intervjuerna kommer genomföras via telefon, spelas in och därefter användas som material i 
vår uppsats 
 
* Ålder och familjesituation 
* Beskriv din relation till Åre 
 
Frågor: 

• Vad är din inställning till gästskatt i Åre? 
• Påverkas din inställning till gästskatt om du vet vart pengarna går till? 
• Vad tycker du att avgiften ska gå till? 
• Vilket pris anser du vara rimligt att betala per natt och per person? 
• Hur tycker du avgiften ska tas ut; som en extra avgift på övernattningsavgiften eller 

inbakad i priset dvs. inte synlig för gästen? 
• Har du tidigare besökt en destination som har tagit ut en gästskatt? 
• Skulle införande av gästskatt i Åre påverka ditt val av semesterort? 
• Vad känner du inför begreppet gästskatt? 
• Har du något annat ord som känns mer passande än begreppet gästskatt? 
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10.4 Bilaga 4 Enkätundersökning 
 
Vi är två studenter som studerar Turismprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Vi 
skriver vår kandidatuppsats om gästskatt*. 
 
Kraven för att få medverka i denna enkätundersökning är att du är över 18 år är bosatt i 
Sverige, har besökt Åre någon gång samt att du har bott kommersiellt under din vistelse 
någon av gångerna. 
 
*Gästskatt är en övernattningsavgift som turister betalar när de besöker en destination, den 
betalas per natt och per person. Gästskatt är ett vanligt finansieringssätt på många orter i 
Europa men har än så länge inte använts i Sverige. Eftersom att turister nyttjar destinationers 
resurser och sliter på omkringliggande miljöer är det därför viktigt att de är med och bidrar. 
Intäkter som gästskatt bidrar med gör att besöksorten kan fortsätta utvecklas och förbättras. 
Det kan vara alltifrån gratis skidbussar till bättre underhåll av miljön eller fler publika 
evenemang. På så sätt får också gästen tillgång till en attraktivare destination och en bättre 
upplevelse i Åre. 
 
Vi vill med vår studie undersöka inställningen till en sådan avgift hos personer som besökt 
Åre. Enkäten innehåller 14 frågor och tar bara ett par minuter att besvara.  
Vi vill på förhand tacka för Din medverkan! 
 
1. Ålder: 
 
• 18-25 år 
• 26-35 år 
• 36-45 år 
• 46-55 år 
• 56-65 år 
• 66 år eller över 

2. Kön: 

• Man 
• Kvinna 
• Annat 
 
3. Familjesituation (flera alternativ möjliga) 
• Singel 
• I ett förhållande 
• Sambo/Gift 
• Barnfamilj med utflyttade barn 
• Barnfamilj med hemmaboende barn 
 
4. Antal barn i hushållet 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 eller flera 
• Inga barn 
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5. Om barn finns i hushållet. Ålder på barn? 
 
6. Huvudsaklig sysselsättning: 
• Student 
• Arbetande 
• Pensionär  
• Arbetssökande 
• Annat  
 
 
7. Hur många gånger har du besökt Åre? 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 eller fler 

 
8. Hur är din inställning till att betala gästskatt i Åre? 
• Positiv 
• Något positiv 
• Neutral 
• Något negativ 
• Negativ  
 
9. Skulle du vara mer benägen att betala om du visste vad pengarna gick till? 

• Ja  
• Nej 
• Vet ej 

 
10. Om du fick bestämma, vad ska avgiften huvudsakligen gå till? Eller ge gärna eget 
förslag (Fler svarsalternativ möjliga) 
• Förbättra och utveckla leder & längdspår 
• Erbjuda fler publika evenemang 
• Turistinformation 
• Gratis skidbuss 
• Gratis Wi-fi i Åre 
• Erbjudanden som går att nytta under vistelsen 
• Underhåll av Åres miljö  
• Gratis parkering 
• Övrigt 
• Eget förslag 

 
11. Vilket pris anser du vara rimligt att betala extra? Eller ge gärna eget förslag 
• 10 SEK 
• 20 SEK 
• 30 SEK 
• 40 SEK 
• 50 SEK  
• Vet ej 
• Eget förslag 
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12. Hur vill du att gästskatten ska tas ut?  

• Den ska visas synligt som en avgift utöver priset för boendet 
• Den ska vara dold dvs. inbakad i priset på boendet 
• Vet ej 

 
13. Om gästskatt skulle införas i Åre skulle jag:  
• Välja att besöka en annan destination i stället 
• Fortsätta besöka Åre 
• Vet ej 
 

14. Har du tidigare besökt en destination som har tagit ut en gästskatt? 
• Ja 
• Nej 
• Vet ej 
 
15. Om Ja på tidigare fråga, vilken destination och hur mycket? 
 
16. Vad är din inställning till ordet gästskatt? 
• Positiv 
• Neutral 
• Negativ 
• Vet ej 

 
17. Vilket av följande namn anser du passar på avgiften? Eller ge gärna eget förslag 

• Destinationsavgift 
• Gästskatt 
• Turistskatt 
• Mervärde 
• Hållbarhetsavgift 
• Övernattningsavgift 
• Eget förslag 

 
Övriga kommentarer: 
 
 
 

 

 

 
 

 
 


