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Sammanfattning 

Åre är en liten kommun i Jämtland med massiv turism under vintersäsongen. Orten har haft 

en stadig tillväxt under 1900-talet och är idag Sveriges främsta alpina ort. Vinterturismen i 

Åre har bidragit till att det har investerats stora summor i liftar, boende och affärslokaler. Åre 

har en av världens bästa skidanläggningar och med bra trafikförbindelser kan man smidigt ta 

sig dit. Syftet med min studie är att undersöka hur turistnäringen integrerar med det lokala 

samhället i Åre. Underlag som jag använt mig av är en enkätundersökning samt intervjuer. 

Under studiens gång har det påvisats att hållbarhetsfrågor brister i Åre. Det ekonomiska 

värdet tenderar att prioriteras framför de socio-kulturella och miljömässiga värdet. 

Vintersäsongen präglas av skidsugna turister och trängsel är en faktor här.  

 

Nyckelord: social hållbarhet, upplevelse, integration  
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Inledning 

Inledningsavsnittet består av generell information om turistnäringen, sedan följer en 
bakgrundsdel om turistnäringen i Åre, vilket följs av: problemformulering, definition av 
begrepp, syfte, frågeställning och avgränsningar. 

 

Enligt internationella uppskattningar beräknas det att globalt resande kommer att öka tre 

procent årligen fram till 2030. Sverige har stor potential att ta del av den internationella 

marknaden, genom landets natur- och kulturvärden.  Under 2013 fortsatte det globala resandet 

att stadigt växa. I Sverige ökade turistnäringens omsättning med 3,9 procent (284,4 miljarder 

kronor). Antalet sysselsätta under 2013 i Sverige uppgick till 173 000, ökning med 3,3 

procent i jämförelse med det förgående året. 2014 noterades den starkaste tillväxten sedan 

1990-talet av utländska besökare i Sverige, med 6,7 procent. Turistnäringens andel av BNP är 

högre än �jordbruk, skogsbruk, yrkesfiske och livsmedelsindustrin tillsammans. Den totala 

konsumtionen av turismnäringen i Sverige ökade med 13,2 miljarder kr eller 5,2 procent 

under 2014, restauranger och boende står för den största konsumtionen.1 

 

Turistnäringens expansion har dock medfört att Sveriges turistdestinationer och företag inom 

besöksnäringen står inför många utmaningar i framtiden, bl.a. att få hela kedjan att fungera 

tillsammans. En mängd regelverk måste följas där lagar och myndighetsregler skall ses efter. 

Samt så finns det ett stort behov av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det krävs kompetens och 

strukturellt samspel mellan många olika aktörer för en fungerande kedja. Varför just samspel 

är viktigt beror på att besökarnas upplevelser skapas kring platser och tjänster som 

tillhandahålls av offentliga aktörer, det innebär att privata och offentliga aktörer måste 

samarbeta.2  

 

Bakgrund - turismen i Åre   
Åre är en liten kommun i västra Jämtland med cirka 10 000 invånare. Under 1900-talet har 

turismen expanderat i Åre; tack vare klimatet och fjällen är Åre idag Sveriges främsta alpin 

ort. Svenska turistföreningen (1886), Skid- och friluftsfrämjandet (1892) och Svenska 

skidförbunden (1908) visade tidigt ett intresse för Åres fjällandskap och de var tidigt ute med 

																																																								
1Tillväxtverket, Fakta om svensk turism, s 3,22 
2Tillväxtverket, Utmaningar för Sverige (2016- 02-18)                                                               
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att utarbeta resor till Åre. Dessa aktörer inspirerade uppkomsten av lokalorganisationer 

såsom: Åre turistförening. Utveckling i Åre bestod av uteslutande externa aktörer som hade 

flyttat till Åre och startat sin verksamhet där. Under 1900-talets första decennium var Åre en 

ohotad svensk turistort, men dess ställning försvagades under andra decennium när allt fler 

hotellkoncept och turistanläggning byggdes inom och utanför Jämtlands län. Åres ställning 

som alpin vinterort förstärktes i samband med att orten höll i SM 1952 och arrangerade alpina 

VM 1954, det var även under dessa år som begreppet ”ekonomiskt guld år” kom till, det vill 

säga turismen skänk i pris, längre semestrar och stigande levnadsstandard. 3  Mellan 1950-

1973 inträffade de ”ekonomiska guld åren” och referera till efterkrigstidens återuppbyggnad, 

och den snabba tillväxten i de västerländska länderna. Världsproduktionen och världshandeln 

utvidgats snabbt utan att uppleva en större lågkonjunktur. Export investeringar ökade på 

hemmaplan som i sin tur gjorde ekonomin mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden. 4 

 

Under 1970-talet blev alpinturism vanligare och det var även då säsongsberoende turism fick 

sin framfart, det vill säga mycket turister under högsäsongen och relativt få under 

lågsäsongen.5 Befolkningen i Åre ökade de kommande 25 åren, mycket tack vare att turismen 

blev en basnäring i Åre. Under 1980-talet tredubblades bäddkapacitet i Åre och ytterligare 

investeringen gjordes i skidbackarna. Kommunens markbolag lät bygga ett antal större 

bostads- och affärskomplex. På 1990- talet var det statliga bolaget Secutum huvudaktör i Åre, 

genom sitt dotterbolag Åre Invest.  Den rollen hade tidigare innehavts av kommunen, 

destinationens hotellintressen och regionala storbolagsintressen. Det främsta arbetet de 

utförde var konstruktionsarbete av destinationens fastighets- och anläggningstillgångar, som 

nu skulle föras ihop under en ägare (Åre Invest). Syftet var att skapa ett strikt affärskoncept, 

där liftskortintäkter skulle genera pengar, bäddar var nu inte huvudintäkten i Åre. Detta 

skapade dock att frågor av social natur hamnade i bakgrunden i förhållande till det 

kommersiella intresset av turism. 2000-talet var ungefär desamma som 1990- talet förutom att 

expandering ökade ytterligare.  I samband med alpina VM 2007, ökade framförallt utländska 

investerare sitt engagemang i Åres hotellanläggningar. Utvecklingen av turistnäringen i Åre 

har skapat spänning kring socio-kulturella, ekonomiska och miljömässiga effekter då aktörer 

																																																								
3Bohlin& Elbe (2007)Utveckla turistdestinationer: ur ett svenskt perspektiv, s. 89-92  
4Vonyo (2008) Post-war reconstruction and the Golden Age of economic growth, s. 221,222 
5Bohlin& Elbe (2007)Utveckla turistdestinationer: ur ett svenskt perspektiv, s. 89-92	  
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styrs av affärsmässiga mål. Bland annat har diskussionen handlat om markägare som har 

förlorat sin mark på grund av turistnäringen. 6  

 

Vinterturismen i Åre har bidragit till att det har investerats stora summor i liftar, boende, 

affärslokaler och infrastruktur. Med närliggande flygplatser och bra tågförbindelser är det 

smidigt att ta sig fram till Åre. I Åre finns idag ett av världens bästa skidsystem som drivs 

genom SkiStar. Skidsäsongen är mellan november- maj och snögaranti: 11 december 2015 - 1 

maj 2016. Det finns 50 restauranger och 15 barer/nattklubbar, 31 000 bäddar och massvis med 

shopping.7  

 

Paradoxalt nog, på grund av sin massiva turism under vintersäsongen har Åre upplevt sig som 

sårbar, och försöker nu att utveckla året-runt-turism. Åre har under de senaste åren haft en 

stigande kurva både vad gäller besöksstatistik och investeringar inom besöksnäringen. Därför 

har en hållbarhetsstrategi utvecklats där man implementerade en hållbarhetsanalys som visade 

vart bristerna fanns. Sedan dess har ett arbete utifrån ett certifieringsverktyg påbörjats. Det 

omfattar 150 kriterier som spänner från destinationsnivå över kommunnivå till företagsnivå. 

Utifrån de 150 kriterier som påvisats har Åre fått rekommendationer på 14 områden där 

insatser skall genomföras. Satsningar som är relevanta för min studie är av hållbart slag och 

har framförts av Åre destination AB. Några insatser som nämns är: trygga markägare, det vill 

säga att markägarna är rädda att turismen skall förstöra deras mark, hållbar tillväxt i Åre samt 

tryggare Åre-by, som refererar till stökiga turister. 8  Bakgrunden till projektet är att 

potentialen i besöksnäringen är stor, men för att kunna hantera tillväxten finns det ett behov 

av att utveckla ett omfattande hållbarhetsperspektiv. Målet med projektet har varit att stärka 

och utveckla en hållbarhetsstrategi i orter med massiv turism. 9 I Åre är detta högst relevant då 

turismen har expanderat enormt mycket och kan påverka det lokala samhället negativt om 

turistnäringen tar allt för stor plats.  Visionen i Åre är att fram till 2020-2035 kunna erbjuda 

unika upplevelser året om, det vill säga att utveckla turismen under lågsäsongen, ta ansvar för 

miljön, ett oändligt välkommande Åre och attraktiv livsmiljö.10   

 

 

																																																								
6Bohlin& Elbe (2007)Utveckla turistdestinationer: ett svenskt perspektiv, s. 92-98  
7Åre Sweden, Åre i siffror 
8Tillväxtverket, slutrapport (2015-12-09)  
9Tillväxtverket, Hållbar destinationsutveckling Åre (2016-02-19)  
10Åre kommun, Vision 2020/2035 (2016-02-15)  
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Problemformulering  
Turistindustrin har haft en stark tillväxt som förväntas öka ytterligare i framtiden. Det har 

dock medfört en del negativa effekter i form av att det ekonomiska värdet tenderar att 

prioriteras fram socio-kulturella- och miljömässiga frågor. Social hållbarhet är betydelsefullt i 

praktiken för att undvika att lokalsamhällets intressenter lämnas ute ur planeringsprocessen av 

turism.  Vid utveckling av bostadsområden används social hållbarhet för att främja integration 

och minska åtskillnader 11 . I turistnäringen kan det användas för att förebygga att 

lokalbefolkningen lämnas ute ur planeringsprocessen av turism.  

 

Definitioner: 

Hållbar turismutveckling 
Skoric, i sin tidskriftsartikel framhållit hållbar turism som "tar full hänsyn till nuvarande och 

framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser, förse behoven hos besökarna, 

industrin, miljön och värdsamhällen”12   

 

 

 
Figur 1: definition av hållbar turismutveckling 

 

																																																								
11Nyström (2012) Planeringens grunder. s. 136,137	  
12Skoric (2010) Application of sustainability principles in wintersports tourism, s. 1238 

Ekonomi	

Miljö	

Social	
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Social hållbarhet  
Social hållbarhet ingår i hållbar turismutveckling. Bohlin & Elbe menar att detta innebär 

relationen mellan gästen och värden och hur det ter sig. I grunden handlar det om hur 

maktrelationen mellan de rika ländernas turister som åker till det mottagande landet, som ofta 

är mindre rika. Researrangörer har en maktposition och kan sätta priser på varor, tjänster och 

kan själva bygga de produkter som är nödvändiga i det mottagande landet. Detta leder till att 

värdlandets turismutbyte blir lägre än vad det skulle vara om det fick delta i turistnäringen. 

Turisternas behov av att fly normsystemet hemma, har en viss negativ påverkan på turismen 

eftersom turisterna själva bestämmer spelreglerna i värdlandet. I Sverige upplevs inte detta 

problem lika mycket som utomlands, det beror på att den svenska turismen andelsmässigt inte 

når den magnitud som i utländska destinationer. Däremot har det påvisats att när turismen i 

Sverige ökar på en destination, ökar också konflikter mellan besökaren och värden (den 

bofasta). I flera skärgårdssamhällen i Sverige har lokalbefolkningen upplevt att de har trängts 

undan av turister eftersom dessa har eller genererar mer pengar i samhället.13 I min studie 

skall social hållbarhet användas för att undersöka hur turistnäringens samarbetar med det 

lokala samhället i Åre, utifrån de lokala företagarna, invånarna och besökarnas mening. 

 

Upplevelse 
Hanefors, menar att upplevelser ses som ett personligt fenomen.  Det är något som individer 

själva upplever och skapar som en social och kulturell varelse. Styrkan av upplevelsen 

betraktas antigen vid ett specifikt tillfälle eller vid flerfaldiga tillfällen. Det finns två typer av 

upplevelser: mental tillvaro och fysisk tillvaro. Med mental närvaro krävs det inte fysisk 

närvaro, det sker när man t.ex. tittar på tv, och får en speciell upplevelse av en t.ex. en plats. 

Fysisk upplevelse är när besökaren är på plats och observerar, i detta fall kan besökaren själv 

vara med och påverka sin upplevelse med fysisk aktivitet.14 I min studie är både mentala och 

fysiska upplevelser relevanta eftersom en del deltagare inte har besökt Åre, och då kan deras 

mentala upplevelse av Åre spela roll.  

 

																																																								
13 Bohlin& Elbe(2007)Utveckla turist destinationer: ett svenskt perspektiv s, 81,82  
14 Hanefors (2007)Turisten i upplevelseindustrin, s.27,28		
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Syfte 
Syftet med min studie är att redogöra hur turismens utveckling i Åre upplevs av de lokala 

företagarna, invånarna och besökarna utifrån ett socialt perspektiv. Vilka fördelar/ nackdelar 

turistnäringen har medfört i Åre, och hur integrationen fungerar mellan turistnäringen och det 

lokala samhället i Åre. Samt att framhålla hur turistnäringen interagerar med Sveriges 

destinationer i allmänhet, detta skall dock inte djupanalyseras utan används för att kopplas 

samman till Åre.   

 

Frågeställning  

• Hur upplever de lokala företagarna, invånarna och besökarna turistnäringen i Åre 

kommun?  

• Hur upplever de lokala företagarna, invånarna och besökarna att turistnäringen 

integrerar med det lokala samhället i Åre kommun?  

 

 

Avgränsningar 
Min studie fokuserar på social hållbar turism i Åre. Jag har avgränsat till de lokala 

företagarna, invånarna och besökarnas upplevelser på turistnäringen i Åre. Utifrån hur de 

upplever att turistnäringen integrerar med det lokala samhället i Åre.  
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt består uppsatsens teoretiska ramverk: generell information om turistnäringen, 
Corporate Social Responsibility (CSR), vinterturism-bärförmåga, integration i 
turistdestinationer, samt en studie från de schweiziska alperna  

 

Lundbergs avhandling, beskriver turistnäringens utveckling globalt och effekterna av 

turismen utifrån hållbar utveckling. Turistindustrin utgör 9 % av världens BNP och denna 

siffra förväntas öka i framtiden. Det innebär att turismen kommer att ha sätta ett ännu större 

avtryck på vårt framtida samhälle. World Tourism organisation (UNWTO) och FN:s miljö 

program United Nations Environment Programme (UNEP), samt nationella regeringar, har 

satt ett tryck på turistnäringen och lokala och nationella beslutsfattare att ta socio-kulturellt 

och miljömässigt ansvar när man behandlar turism. Det finns ett behov av att bortse de 

ekonomiska fördelarna för att inkludera hållbara frågor. För att inkludera ett hållbart 

perspektiv, är de i behov av mätverktyg så att kraven kan uppfyllas. Organisationerna jobbar 

utifrån tre grundläggande motiv: etablera planerings och ledningssystem, som betonar 

fördelarna inom turismen och undviker kostnader för turismens utveckling, inrättandet av 

system för övervakning av turisteffekter, och slutligen att dessa övervakningssystem bör vara 

jämförbara över tid och destinationer.15  

 

Skoric har i sin artikel ”Application of sustainability principles in wintersports tourism” 

diskuterat varför det kan vara svårt att uppnå hållbar utveckling i turismen och några av 

orsakerna hon nämnde är:  

• För många forskare och expertråd har framhållits inom hållbar turismutveckling, men 

alldeles för lite har gjorts i praktiken.   

• Besöksindustrin har en fortsatt stor efterfrågan, pga. mer fritid, större budget, större 

vilja att resa samt ökande betydelsen av att få åka bort.  

• En del av problemet är att människor inte upplever oron inför kommande 

generationer, det vill säga behovet av bevarandet hamnar i bakgrunden då viljan att 

åka bort är större.  

• Fördröjande i ekonomiska och politiska systemet som förhindrar att hållbarhetsfrågor 

kommer snabbt.  

																																																								
15Lundberg (2014) Tourism Impacts and Sustainable Development, s. 9,10	



	 10	

• Bristen på integration av turistnäring i globala utvecklingsplaner: avsaknaden av 

utvecklingsstrategier i hållbar turism. 

• Bristen på att förse med kapital för effektiv övervakning av turistnäringen. 

• De lokala aktörerna brister i kunskap. De är inte medvetna om vilka negativa effekter 

turistnäringen medför.16 

 

Enligt europakommissionen är turistnäringen en av den största industrin sedan 1990. På grund 

av naturliga resurser, ekonomiska, sociala och socio-kulturella faktorer är dock turismen 

begränsad och destinationerna kommer inte klara ytterligare påfrestningar. Den snabba 

expansionen av turismen har gjort att intressenter och arrangörer har gjort investeringar utan 

att ta hänsyn till negativa effekter. Problemet är att det finns många olika aktörer som 

sammankopplar och samarbetar med andra aktörer, därför är det svårt att arbeta utifrån ett 

perspektiv. Europakommissionen har utvecklat steg för hållbar turism med inriktning mot 

ekonomisk, socio-kulturell och miljömässigt perspektiv. Det har överenskommits av politiker, 

turistproducenter och forskare att hållbarhetsfrågor bör ageras utifrån: mikronivå och 

destinationsnivå. 

• Mikronivå: hotell och restauranger arbetar dagligen med hållbarhet. Det är specifika 

små koncept som behandlas varje dag.  

• Destinationsnivå: fokuseras destinationen som helhet. Konsumenternas upplevelser av 

specifik plats relateras till hållbarhet och positiv upplevelse. Negativ erfarenhet av en 

plats kan skrämma iväg konsumenter vilket är negativt för platsens image.17 

 

Corporate Social Responsibility 
Tepelus, i sin avhandling menar att Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp 

företagen använder för att erkänna och positivt ingripa ett ansvar inom hållbar utveckling. 

CSR-strategi ger en mer omfattande begreppsmässig ram, som rymmer några av de 

utmaningar som turistsektorn står inför. CRS uppnås genom att undersöka tre områden: vilka 

verktyg har använts för att stimulera socialt ansvar inom turismen, hur har ekoturism påverkat 

samhällsansvar och hur har olika aktörer nämnt CSR i turistnäringen. Turisminvesteringar 

inkluderar förstörelse eller missbruk av de naturtillgångarna, förskjutning eller en minskad 

livskvalitet för lokalsamhällen, orättvisa arbetsförhållanden och ibland överträdelser av de 

																																																								
16Skoric (2010) Application of sustainability principles in wintersports tourism, s. 1239 
17Sörrensson,(2014) Can Tourism Be Sustainable, s. 11-16 
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mänskliga rättigheterna. Negativa effekter av turistnäringen på lokala destinationer förknippas 

med miljö och socio-kulturella förhållanden medan ekonomiska ses som positiv då det 

boostar ekonomin och ger sysselsättning åt fler människor.  

 

Negativa miljöeffekter inkluderar: förändringar i ekosystem sammansättning (flora och 

fauna), avlivning av djur genom jakt, transport av varor för souvenirhandel. Föroreningar av 

fordons- och flygplansutsläpp etc. Socio-kulturella effekter av turismen ses ur olika aspekter, 

från konst och hantverk till förändringar i det grundläggande mönstret av individuella 

beteenden. Ett problem utifrån de socia-kulturella aspekten är förlust av kontroll och ägande 

av en plats. Det beror på ett antal relaterade faktorer: förhållandet mellan turister och 

lokalbefolkningen, intensiteten av kontakter mellan turister och lokalsamhället, lokala 

utvecklingsprioriteringar; genomförandet av utvecklare och turistoperatörer mm.18  

 

Vinterturism- bärförmågan  
Fjällandskap med omfattande friluftslivsaktiviteter medför en kontinuerlig förändring av 

traditionella unika miljö och vegetation. Konstruktion och uthållighet för skidbackar och liftar 

har en viss inverkan på ekosystemet eftersom det byggs hotell och liftar som introducerar 

miljöförändringar i form av: trädresning, borttagning av jord och vegetation, vägbyggen och 

konstgjord snö.19 När man utvecklar turism i fjällandskap måste man fråga sig vilka är 

gränserna för denna utveckling? Skoric menar i sin tidskriftsartikel att denna gräns kallas 

bärförmåga och det presenterar den "gräns över vilket det inte finns någon anledning att 

utveckla turism”, det är en bedömning för hur många turister som kan vistas samtidigt på en 

plats utan att området utsätts för ytterligare påfrestningar eller att besökarnas tillfredställelse 

av platsen minskar. Det största problemet i vinterturism är: trafik, byggandet av hus och 

byggnader, beredning och användning av skidbackar, avfall, avloppsvatten med mera. Att 

identifiera bärförmågan borde vara det första steget när man utvecklar vinterturism, att förstå 

att det finns en maximal kapacitet som borde respekteras. Kapacitet i vinterorter finns i många 

former och några viktiga mål som nämns i Skorics tidskriftsartikeln är:   

																																																								
18 Tepelus (2008) Destination unknown, s. 65-70  
19 Freppaz(2010) Sustainable tourism in Northwestern Alps: winter sports impact on pasture lands, s.7
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• Begränsa antalet skidåkare som kan utnyttja de alpina skidanläggningar per dag, så att 

deras skidåkning upplever förväntningar som uppfylls när platsens fysiska och sociala 

miljö förvaras.   

• Säsongskapacitet: maxantal besökare per säsong.   

• Basområdets kapacitet: att möta de behov och förväntningar på fjälldestinationens 

besökare.   

• Infrastrukturkapacitet: att tillgodose efterfrågan på vatten och avlopp 20.  

 

 

Butler modellen 
 

 
Figur 2: Butlers modell: turismens olika utvecklingsfaser 

 

Professor Richard W. Butler, har utvecklat en modell om turismens olika 
utvecklingsfaser i sex steg. Butler har i sin modell identifiera vad som sker i 

destinationer där turism introduceras. 
 

																																																								
20 Skoric (2012) Planning the level of accommodation capacities in winter sport destinations, s.1357- 1359
	  



	 13	

De sex stegen enligt Butler modellen: 
 

• Exploateringssteget, en mindre mängd turister besöker platsen utan att påverka det 

lokala samhället.  Det finns inga tillbyggda attraktioner för turisterna. Användning av 

lokala anläggningar och kontakt med lokalbefolkningen är betydande i 

exploateringsfasen.  

 

• Deltagandesteget, lokalinvånare blir engagerade i turistnäringen (genom uthyrning av 

rum, pensionat osv). Kontakten mellan lokalinvånare och besökare förblir stor eller 

kan till och med öka i denna fas. 

 

• Utvecklingssteget, marknadsområdet speglar en väldefinierad turistort, delvis på grund 

av mycket reklam i turistområden. Lokalt engagemang och kontroll av utveckling 

minskar snabbt. Naturliga och kulturella sevärdheter kommer att utvecklas och 

marknadsföras. Under det tredje steget kommer lokalbefolkningen uppleva fysiska 

förändringar, som inte kommer att uppskattas av alla.  

 

• Konsolideringssteget, turismens tillväxt avsaktar, men antal turister är fler än 

lokalbefolkningen. Destinationer blir en väletablerad turistplats där turismen blir ett 

ekonomiskt värde. Marknadsföringen kommer att vara storartad. I detta steg väcks 

motstånd och missnöje från lokalbefolkningen.   

 

• Stagnationssteget, antal turister har nått eller överskridit den maximala bärförmågan. 

Turistnäringen har medfört negativa effekter i from av: miljömässiga, sociala och 

ekonomiska problem. De ursprungliga sevärdheterna har ersatts med konstgjort turism 

som är anpassad efter besökarnas behov.  

 

• Det sista steget i Butlers modell utgår från två möjligheter: förnyelse eller 

nedskärning. Det leder till 5 scenarion: framgångsrika ombyggnationer leder till 

förnyad tillväxt, mindre kapacitetsförmåga leder till blygsam tillväxt inom turismen, 

turism stabiliseras av skärande kapacitetsnivå, fortsatt överutnyttjande av resurser 

leder till nedgång, krig, sjukdom eller annan katastrof orsakar en omedelbar kollaps i 

turism.”   
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Nedskärning, det går inte att konkurrera med nyare attraktioner, semestrar ersättas med helg 

eller dagsutflykten, turistanläggningar ersatts av icke-turism, hotell förvandlas till lägenheter 

för lokalbefolkningen eller kan turistmarknaden dö ut helt och hållet.  

Förnyelse, förändring av turistattraktioner och tidigare outnyttjade resurser kan komma till 

användning. 21 

 

Integration i turistdestinationer 
Gibson, framhåller i sin avhandling om turismens komplex och dess konflikter i de lokala 

samhällena. Varje destination är ett samhälle med ekonomiska, socio-kulturella och politiska 

aspekter. Det som sker är att en process utvecklas där två personer möts med olika 

bakgrunder. Om turistnäringen förstår samhällets struktur, det vill säga sociala och kulturella 

värden som ett samhälle bär på ses detta möte ur ett positivt perspektiv. Baksidan av 

turistnäringen är att den inte alltid samspelar med lokalbefolkningen. Konflikter sker när 

lokalbefolkningen utesluts ur planeringsprocessen eller tvingas att flytta på grund av turismen. 

Genom att studera turism och samspelet mellan besökare och värden ökar kunskapen om hur 

hanteringen av andra människor sker för att undvika konflikter i framtiden, samt så ökas 

förståelse i olika livsstilar och prioriteringar. 

 

Vad krävs det av samhället- och turismutvecklingen så att de kan samexistera på samma 

ställe? Vilka är processerna som är nödvändiga för denna samexistera vara möjligt och 

fördelaktigt? ETOUR (europeiska tourism research institute) som är en avdelning för 

forskning om destinationsutveckling vid Mittuniversitetet i Östersund. Ett projekt vid ETOUR 

som lyfter detta är "resmål för lokal och regional utveckling". Syftet med projektet är att hitta 

sociala och kulturella faktorer som underlättar och möjliggör utveckling av turism på lokal 

och regional nivå. Det har framhållits bland annat att det finns relativt lite social forskning i 

samband turistnäringens utveckling på lokal och regional nivå, och i samband med detta har 

mer kunskap efterfrågats gällande turistnäringens utveckling. 22 

 

Turistplanering baseras på traditionella planeringsmodeller där beslut om turismens 

utveckling fattas utan engagemang och samråd med lokalbefolkningen. Endast få studier har 

studerat invånarnas tillfredsställelse. Den långsiktiga vinsten blir först när det lokala samhället 
																																																								
21 Butler (2014) The Concept of A Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resource, s. 
7-9 
22 Gibson (2006) Learning Destinations, s 1,2  
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också involveras i utvecklingen av turistnäringen. I ett försök att redogöra för hur nöjd 

lokalbefolkningen är med turistnäring har en studie analyserat invånarnas grad av 

tillfredsställelse utifrån tre attribut: grannförhållanden (säkerhet, inbrott, trafik etc.), 

gemenskapens åtagande (trivsel, hur hemma man känner sig i samhället och veta vad som 

händer i samhället) och slutligen tillfredsställelse av samhällstjänster (utbildning, transport, 

miljö och brott och negativa effekter ses i termer av: utsläpp och dyr marknad, medan positiva 

effekter leder till: jobbtillfällen, det vill säga lokalt företagande med mera).23 

En viktig del av arbetat mot social hållbar turism är att människor skall känna delaktighet i 

beslutsprocessen av turismen, menar Simpson. Potentiella fördelar är många när man talar om 

gemensamt deltagande, det medför starkt ägande, och engagemang av lokala aktörer. 

Turismen skall gynna den lokala näringen, lokala råvaror och arbetskrafts ska användas i 

första hand. Om detta verkställs skapas också infrastruktur på destinationen. En funktion som 

turismen har är att upprätthålla lokal ekonomi.24  

 

Schweiziska alperna    
Hanefors & Mossberg har i sin bok Turisten i upplevelseindustrin, framhållit en studie i de 

schweiziska alperna som utifrån socio- kulturella effekter framhåller lokalbefolkningens 

tillfredsställelse av turistnäringen. Relativt få studier har gjorts överhuvudtaget som lyfter de 

socio-kulturella aspekterna på en destination med massiv turism. Av de få studier som har 

gjorts har framförallt negativa effekter påvisats utifrån lokalbefolkningens perspektiv 

eftersom det är dem som blir lidande. Fåtal studier är utifrån turisternas perspektiv. Studier 

inom de socio-kulturella frågorna är överlag av negativ karaktär, bara enstaka studier har varit 

av positiv karaktär,  

 

Negativa effekter som framkommit är att turismen är bara intresserad av pengar, och att 

samhällskänslan suddas bort då turister kommer dit och omformar samhällsbilden, landskapet 

blir lidande och endast få personer tjänar på turismen. När sociala och kulturella effekter av 

turismen studerats så är det relationen mellan turister och lokalbefolkningen som studeras ur 

olika perspektiv.  Om relation är negativa eller positiv varierar väldigt mycket, men om man 

utgår från tidigare studier i området så har framförallt de negativa effekterna framhållits. De 

																																																								
23 Nunkoo(2011) RESIDENTS’ SATISFACTION WITH COMMUNITY ATTRIBUTES AND SUPPORT FOR 
TOURISM, s. 171, 173  
24 Simpson (2007) An integrated approach to assess the impacts of tourism on community development and, 
sustainable livelihoods, s .187	  
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Negativa effekterna ses i termen som konsekvenser, kontroll och beroende. Problem uppstår 

när gästen och värden har olika förutsättningar. Turister har ett överläge, då värden är 

beroende av turisten eftersom de bestämmer när och hur konsumtionen skall genomföras. I 

samband med att turisten och värden har olika förutsättningar skapas även oönskade socio-

kulturella effekter.  
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för kvantitativ och kvalitativ metod, utförande- kvantitativ ansats 
urval, etiska principer, reliabilitet och validitet, bortfallsanalys samt bearbetningsarbetet av 
materialet.  

 

Kvantitativ och kvalitativ metod  
Kvantitativ forskning ligger inom ett positivistiskt paradigm och metoden lämpar sig bäst när 

man mäter storlek. Huvudsakliga anledningar till varför man mäter är: mätning skildrar små 

skillnader mellan människor när olika variabler är aktuella, mätning ger oss ett motsägelsefritt 

verktyg, förmågan att forskningen verkar på samma sätt, det vill säga samma resultat bör 

visas oavsett tidpunkt eller vilken forskare som utfört mätningen, och mätning ger grund för 

exakta uppskattningar. 25 En kvantitativ studie presenterar antalet eller mängden av t.ex. 

invånare som tycker på ett visst sätt. Den värderar befolkningsparametrar. Metoden har 

kritiserats för att objektifiera människor och att den saknar grund då den inte mäter tankar och 

upplevelser. Ger ett ytligt perspektiv av undersökningen. 26 Just förberedelsen inför kvantitativ 

undersökning är viktigt eftersom det inte går att komplettera senare.27 

 

Kvalitativ metod är tillämpad för studier där människors tankar och upplevelser väger mest. 

Generellt brukar man säga att ord väger mer än siffor i kvalitativ forskning.  Forskningen är få 

till antal, men inriktad på en mikroomgivning. Kvalitativ forskning har dock kritiserats för att 

vara ”oäkta” och ett förstadium till kvantitet forskning. 28 Kvalitativ metod härstammar från 

hermeneutiken, där tolkning, förstående och förmedling används för att förmedla upplevelser 

av olika fenomen. Hermeneutik är lämplig att använda då syftet med studien är att tolka 

deltagarnas upplevelse av fenomen.29 

 

Utförande- kvantitativ ansats  
Kvantitativ forskningsmetod lämpar min studie eftersom jag undersöker turistnäringens 

integration med det lokala samhället i Åre utifrån fyra olika urvalsgrupper. En 

																																																								
25Bryman (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 155-156 
26Trost (2012) Enkätboken, s 18-19 
27Eliasson (2013) Kvantitativ metod från början, s.  
28Bryman (2011), s. 341- 
29Wallen (1996), s. 3,166 
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enkätundersökning genomfördes på nätet via olika forum samt Facebook. Enkäten skickades 

även till turistföretag som är verksamma i Åre eftersom de tillhandhåller mycket information 

och kunskap om turistnäringen i Åre. Enkäten bestod av fyra olika urvalsgrupper (i) jobbar 

inom turistnäringen, (ii) bosatta i Åre, (iii) besökare och (iv) annat. De tre första 

urvalsgrupperna kommer att djupanalysernas och den fjärde urvalsgruppen kommer att 

analyseras ytligt, och kopplas till Åre. Det finns en risk att urvalsgrupperna jobbar inom 

turistnäringen och bosatta i Åre överlappar varandra och kommer därför att analyseras 

tillsammans.  Intervjuer från förra året (2015) med lokala företagare i Åre kommer att 

användas i analysdelens. Intervjuerna skall integrera med resterande analysmaterialet i 

löpande text.  

 

Webbenkät  
Fördelen med webbenkäter är att det är billiga och kan nå ut till många personer som är 

spridda i ett geografiskt läge. Webbenkäter lämnar färre obesvarade svar än vid postenkäter, 

vilket gör att färre data förloras.  Nackdelen med webbenkäter är att bortfallet tenderar att 

vara stort samt för att frågorna skall besvaras måste motivationen från respondenterna sida 

finnas där. 30 Ett enkätformulär liknar en strukturerad intervju där specifika frågor ställs men 

fritt svarsalternativ kan lämnas åt respondenterna. Enkäten måste vara lättläslig eftersom 

ingen intervjuperson finns i närheten att besvara eventuella frågor. Min enkät bestod av tio 

frågor om social hållbarhet i relation till den tidigare forskning som finns i området. Jag 

försökte undvika ledande och komplicerade frågor för att inte riskera att det skulle 

missförstånd, samt för att undvika stort bortfall.  Det vanligaste felet när man gör enkäter är 

att de konstruerade frågorna omedvetet kan leda till ett visst svar. Det beror på att författaren 

redan är insatt i området och omedvetet ställer ledande frågor.31  

   

För att undvika enkättrötthet skall korta frågor ställas och enkäten skall upplevas så kallad 

”tunn” så att respondenterna inte avskräcks från att besvara den. För att undvika “täthet” i 

enkäten skall frågorna ha ett lagom avstånd, men inte allt för mycket för då kan enkäten få 

motsatt effekt. Svarsalternativen kommer stå i vertikal ordning så respondenterna inte av 

misstag kryssar i fel svarsalternativ.32 I min enkät var majoriteten av frågorna slutna, det vill 

																																																								
30 Bryman (2011),s 609  
31 Bryman (2011),s 252,253  
32 Bryman (2011), s.232- 233  
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säga frågorna hade låsta svarsalternativ. Anledningen till att jag valde att ha låsta frågor är för 

att det underlättar analysarbetet. Det positiva med slutna frågor är att det är lätta att besvara 

och man kan öka säkerheten i svarsalternativen när frågorna skall analyseras. Det som ses 

negativt med slutna frågar är att man kan missa svarsalternativ, det ger inte deltagarna 

möjligenhet att svara fritt.33 Men för att enkäten inte skulle bli allt för låst valde jag att ha två 

öppna frågor där deltagarna själva kan skriva sin tankar kring turismnäringen. Öppna frågor 

kan däremot vara svåra att analysera, samt att gå genom alla svarsalternativ är tidskrävande, 

men fördelen är att deltagarna ger djupgående information som man inte får av slutna frågor.34  

 

Urval & Deltagare  
Valet av deltagare sker slumpmässigt, förutom urvalsgruppen jobbar inom näringen där jag 

valde företag inom turismnäringen, men alla företag inom turistnäringen i Åre hade lika stor 

chans att bli utvalda. Anledningen till att denna grupp är intressent är för att de tillhandhåller 

mycket kunskap om just turismnäringen i Åre, och jag kände att deras svar skulle bli till stor 

hjälp. När en urvalspopulation har definierats kommer nästa fråga: kan alla individer 

undersökas eller bara en mindre del?  Olsons och Sörensson, menar att valet av population 

måste ske av slumpmässigt val, om populationen skall kunna vara representativ.35 Min 

enkätundersökning är bunden till en specifik destination, det vill säga Åre, men valet av 

deltagare sker av slumpmässigt urval, varje individ i en population eller grupp har lika stor 

möjligt att blir utvald. 36   

  

För att inte begränsa studien för mycket valde jag att allmänheten också får tycka till, men 

dock kommer inte deras svar väga tyngst. Jag räknade med att de fyra olika urvalsgrupper kan 

representera en rättvis bild av turistnäringen i Åre. Deltagarna skall representera hur social 

hållbarhet fungerar i praktiken i Åre kommun.  Mitt mål var att få 40 svar, men sammanlagt 

var det 38 deltagare som svarade på enkäten. För att styrka enkätens trovärdighet har jag 

använt intervjuer som genomfördes förra året (2015) med lokala företag i Åre.  

 

																																																								
33 Bryman (2011), s.232- 233  
34 Eliasson (2013) Kvantitativ med från början, s.37  
35 Olsson & Sörensson (2011) Forskningsprocessen, s.113  
36 Bryman (2011) s. 183  
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Etiska principer 
Samtyckeskravet, bygger på att deltagarna skall få så mycket information om undersökningen 

som möjligt för att kunna ge sig samtycke. Bryman, menar att deltagarna måste förstå 

studiens syfte och att informationen inte skall vara svårförståelig. Deltagarna kan när som 

helst välja att avsluta sitt medverkande eller att hoppa över frågar som de inte vill svar på. 

Medverkande är frivilligt och mina deltagare var medvetna om det.37  

 

Nyttjandeskravet, försäkrar att informanten som samlats in av enskilda personer endast 

kommer att användas i forskningssyfte. I min enkät framgick det tydligt att studien används i 

forskningssyfte. 38  

 

Informationskravet, är uppfyllt då enkäten är frivillig och personerna är medvetna om 

studiens syfte. För att respektera deras integritet skall deltagarna från enkätundersökningen, 

och intervjupersonerna vara anonyma. Endast yrkesroll från intervjudeltagare skall anges, 

med deras samtycke.39 Jag angav min mail-adress i enkätformulären ifall deltagarna skulle 

vilja kontakta mig. 

 

Reliabilitet och validitet  
När undersökningar genomförs eftersträvas det hög grad av reliabilitet och validitet. Med 

reliabilitet menas att en mätning är stabil och inte utsätts för slumpmässigt slag. Det vill säga 

att alla får samma förutsättning för att besvara en fråga. I kvantitativ forskning mäts främst 

långsiktig förändring, snabba förändringar är inte av intresse. Vid användning av krångliga 

ord eller svårförståeliga meningar tenderar reliabilitet att vara ganska låg eftersom deltagarna 

kan misstolka frågan, därför är det viktigt att konstruera frågorna på ett enkelt sätt så att 

deltagarnas tolkning är begripligt, det förutsätter reliabilitet av hög grad. Validitet mäter det 

den är avsedd att mäta. Här mäts snarare attityden till hur ofta man bör, kan eller skall göra 

något.  Det är snarare att använda rätt metod vid rätt tillfälle. 

Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet, men hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 40 

 

																																																								
37Bryman (2011) s. 135 
38Bryman (2011) s. 132 
39Bryman (2011) s. 131-137 	
40Trost (2012), s. 44 
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Bortfallsanalys  
Enkäter med lågt bortfall ger bra reliabilitet, medan hög bortfallsanalys innebär mindre bra 

reliabilitet. Erfarenheter har visat att personer som inte vill delta i en enkätundersökning 

svarar negativt på frågorna, detta ses som externt bortfall. Enkät som däremot saknar svar på 

vissa frågor ses som ett internet bortfall, men bra konstruerade enkäter saknar sällan svar. 41 

Eftersom min enkät skall skickas via olika sidor på nätet är bortfallet okänt och preliminärt. 

Det finns även en risk för självcensur om deltagarna inte svarar ärligt.  

 

Bearbetning av material   
Jag valde att stänga ner enkäten efter ca två veckor då jag kände att svaren jag fått var 

tillräckliga för att kunna påbörja bearbetningsarbetet av enkäten. Allas enskilda svar 

analyserades var för sig och de olika urvalsgruppernas svarsalternativ skulle även de 

analyseras var för sig. Analysen sker av kvantitativt och kvalitativt slag.  Slutna frågor visas i 

ett cirkeldiagram, där jag redogör vilken urvalsgrupp som sa vad.  Jag använde programmet 

Excell för att skapa dessa cirkeldiagram.  Öppna frågor, men även slutna frågor analyserades 

av kvalitativt slag, genom metoden kodning. Kodning går ut på att fånga upp ord eller 

meningar som är av intresse. 42 För mig är det sociala perspektivet av hållbarhet intressant. 

Hur turistnäringen integrerar med det lokala samhället och vilka positiva/negativa aspekter 

det medför. Jag gick genom allas enskilda svar och har valt att redogöra det under avsnittet: 

resultat, men jag ska endast analysera det som jag anser är betydelsefullt för min studie.  I 

analysen skall jag reflektera mitt empiriska material med mitt teoretiska ramverk. Det 

kommer att analyseras utifrån ett socialt hållbart perspektiv och kopplingar kommer att dras 

till den tidigare forskning som finns i området. Dock finns det en risk för självcensur, då 

urvalsgruppen: jobbar inom turistnäringen ser endast turistnäringen utifrån sin infallsvinkel.  

Under bearbetningsarbetet märkte jag att bortfallet i de öppna frågorna var större hos de 

kvinnliga deltagarna än de manliga, trots att fler kvinnor besvarade enkäten. Jag märkte ingen 

tendens på svaren beroende på kön.   

 

 

 
																																																								
41Olsson& Sörensson (2011),s. 153-154  
42Trost (2010) Kvalitativa intervjuer, s. 127- 134   
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Resultat av enkäten  

I detta avsnitt redovisas resultaten från enkätundersökningen, enligt urvalsgrupperna (i) 
jobbar inom turismnäring, (ii) bosatta i Åre, (iii) besökare och (iv) annat. Slutna frågor 
redogörs i diagram och öppna frågor redovisas i löpande text. Urvalsgruppen annat 
kommer inte att redovisas enligt kön och inte analyseras på djupet.  Enkätfrågorna finns 
tillgängliga i en bilaga. 

 

 

Deltagarna är från fyra olika deltagargrupper mellan åldrarna 21-69.   
Man 37 % 

Kvinna 63 % 

Antal deltagare 38  

Jobbar inom turistnäringen 5 deltagare, 4 män och 1 kvinna 

Bosatt i Åre  2 deltagare, män 

Besökare  12 deltagare, 5 män och 7 kvinnor 

Annat 19 deltagare, 3 män och 16 kvinnor 

 

 

 
Figur 3: turistnäringen i Åre  
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Figur 4: turismens utveckling i Åre 

Jobbar inom turistnäringen, tre deltagare upplever att turistnäringens utveckling i Åre är av positiv karaktär. 

Två deltagare har svarat varken bra eller dåligt.  

Bosatt i Åre, samtliga deltagare upplever att utvecklingen av turistnäringen i Åre är av positiv karaktär.  

Besökare, tio deltagare upplever att turistnäringens utveckling i Åre är av positiv karaktär. Två deltagare har 

svarat varken bra eller dåligt. 

Annat, de flesta upplever att turismens utveckling är av positiv karaktär. En deltagare håller dock inte med.   

 

 

 
Figur 5: gynnas Åre av turismen? 

Jobbar inom turistnäringen, samtliga deltagare upplever att Åre gynnas av turismen 

Bosatt i Åre, samtliga deltagare upplever att Åre gynnas av turismen  

Besökare, samtliga deltagare upplever att Åre gynnas av turismen 

13%	

45%	

39%	

3%	

Hur	upplever	du	turismens	
utveckling	i	Åre?	

Mycket	bra	 Bra	 Varken	bra	eller	dåligt	 Dåligt		 Mycket	dåligt		

95%	

5%	

Upplever	du	att	Åre	som	destination		
gynnas	av	turismnäringen?	

Ja	 Nej	



	 24	

Annat, nästan alla deltagare menar att Åre gynnas av turismen.  Två deltagare håller inte med. 

          

Vilka för/nackdelar upplever du kring turistnäringen i Åre 

Jobbar inom turistnäringen, fördelar är att byn kan leva vidare på grund av turismen. Turismen menar en 

deltagare skapar förutsättningar för människor att leva ett modernt och kvalitativt liv på en plats som skulle haft 

svårt att erbjuda det i annat fall. Vidare nämndes det restauranger, nöjen, infrastruktur, butiker mm. Att det går 

att bo här året runt är tack vare turismen. En deltagare menar att det är en basnäring för Åre. Enligt deltagarna är 

nackdelar för mycket besökare under högsäsongen, trängsel. Baksidan är att kommersiella intressen emellanåt 

får företräde framför invånares. 

Bosatt i Åre, fördelar är ett stort utbud av samhällsservice, tjänster och handel. T.ex. har hälsocentralen öppet 12 

timmar 7 dagar i veckan 5 månader om året. Nackdel som nämndes är att det blir för mycket folk under 

sportlovsveckan.  

Besökare, fördelar är att det skapar mer sysselsättning i Åre, och utveckling av destinationen. Samt menar en 

deltagare att det är en mötespunkt för folk från hela norden. Turismen är bra för Åre kommun, det leder till mer 

sysselsättning. Nackdelar att destinationerna är en av dem dyrare när det gäller Ski-resort. Det upplevs också 

vara icke familje-vänligt då det har ett väldigt attraktivt uteliv. 

Annat, fördelar som nämndes är att turismen positiv och att det finns mycket turistintresse. Det generar pengar 

och sysselsättning samt att det håller landsbygden levande. Nackdelar som nämnde är att förstörelse av miljön 

och att det kan påverka det lokala samhället negativt om för mycket turism introducerats och tar för mycket 

plats. Vidare nämndes det att turismen sliter på naturen. 
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Figur 6: bärförmågan i Åre 

Jobbar inom turistnäringen, två deltagare upplever att den maximala bärförmågan i Åre nås.  Två deltagare 

håller inte med och en deltagare hoppade över frågan. 

Bosatt i Åre, en deltagare menar att den maximala bärförmågan i Åre nås under högsäsongen och den andra 

håller inte med. 

Besökare, tio deltagare i kategorin upplever att Åre når sin maximala bärförmåga under vintersäsongen, två 

deltagare håller dock inte med.  

Annat, de flesta i denna kategori tycker att Åre når sin maximala bärningsförmåga under vintersäsongen, sex 

deltagare håller inte med. 

 

 

Figur 7: turistnäringens samspel 

Jobbar inom turistnäringen, tre deltagare har svarat varken bra eller dåligt. En deltagare har svarat dåligt och 

en deltagare är av positiv karaktär. 
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Bosatt i Åre, en deltagare upplever turistnäringen samspel med lokalbefolkningen i Sveriges turistdestinationer 

fungerar bra, den andra deltagaren håller inte med.  

Besökare, sex deltagare tycker att turistnäringen samspelar bra med Sverige turistdestinationer, fyra deltagare 

har svarat varken bra eller dåligt och två deltagare menar att samspelat med Sverige turistdestinationer har 

fungerat dåligt. 

Annat, de flesta tyckeratt turismnäringen samspelar bra med Sveriges turistdestinationer. 

 

 

 

Figur 8: konflikter 

Jobbar inom turistnäringen, fyra deltagare har upplevt konflikter mellan lokalbefolkningen och turister på en 

destination. En deltagare har inte upplevt detta. 

Bosatt i Åre, samtliga i denna kategori har upplevt konflikter mellan lokalbefolkningen och turister. 

Besökare, nio deltagare har inte upplevt konflikter mellan lokalbefolkningen och turister på en destination. Tre 

deltagare har upplevt detta. 

Annat: De flesta har inte upplevt konflikter mellan lokalbefolkningen och turister 

 

När har du upplevt att turismnäringen integrerar med det lokala samhället?(t.ex. 

samarbeten, möte mellan besökare och lokalinvånare osv) 
 
Jobbar inom näringen, En deltagare menar att lokalbefolkningen och turistnäringen är i stort samma sak i Åre. 

Befolkningen som bor i Åre arbetar och driver det som kallas turistnäringen så samverkan sker hela tiden. Gäster 

välkomnas till Åre- by och i och med det så uppstår möten mellan turister/gäster och lokalinvånarna.  

Integreringen sker hela tiden. Åre är en ort med extremt hög omsättning på invånare, det skapar en miljö där 

gränsen mellan bofast och besökare blir mindre än om ortsbefolkningen enbart bestod av någon form av 
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ursprungsbefolkning. Dessutom är Åre drillad i värdskap. Tillsammans skapas ett intresse och förmåga till att se 

nyttan av turismen. En annan deltagare menar att Åre Destination sköter det jobbet med t.ex. markägare i Åre 

väldigt bra just nu. Vidare nämndes det kulturkrock och att många turister stökar och inte värnar om kulturen 

samt miljöfrågor som negativa effekter av turistnäringen. 

Bosatt i Åre, Årefjällsdagen har arrangerats i cirka 20 år och alla kan/få närvara. Under senare år har 

månadsvisa frukostmöten tillkommit liksom "local days" där lokalsamhället tar del och prövar delar av utbudet 

som primärt erbjuds till besökande gäster. Åre kommun har 2 200 aktiva företag med 6 500 invånare i åldern 19-

65 år. Den stora andelen entreprenörer är en direkt följd av besöksnäringen och visar tydligt hur integrationen 

med lokalsamhället har skett. 

Besökare, en turistort som Åre är väldigt produktiv vilket ger fler jobb och andra möjligheter. Integrationen sker 

via t.ex. vissa skotersafarin och hundslädar. När turister konsumerar i lokala affärer med mera.  

Annat, När deltagarna besöker ett lokalt museum eller liknande som berättar om Åres historia. En deltagare 

menar att turistnäringen betalar tillräckligt så att vissa attraktioner och aktiviteter kan finnas på platsen och att 

lokalbefolkningen därmed får ett större utbud av saker att göra i sin stad. Till exempel kanske inte skidbackarna i 

Åre varit lika stora och fina om det inte kom turister dit. När turistområden "kolonialiseras" av utländska företag, 

ofta med hög del utländsk arbetskraft, så att varken vinsten eller arbetstillfällena kommer lokalsamhället till 

gagn. Lokalbefolkning ska inte behöva leva på smulorna som blir av att driva glasskiosk eller souvernirshop. 

En annan deltagare menar att när man lämnat den storskaliga turistindustrins betongbunkrar ses ofta spontan 

integration på olika sätt. I Lysekil är lokalbefolkningen är extremt missnöjda med turister framförallt handlade 

det om norska turister som stökade till det rätt rejält under sommar säsongen. 
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Analys  

I detta kapitel analyseras deltagarnas svar i tre olika urvalsgrupper (i) jobbar inom 
turistnäringen(ii) bosatta i Åre (iii) besökare. Det finns en risk att Urvalsgrupperna: jobbar 
inom turistnäringen och bosatta i Åre överlappar varandra så därför kommer de att 
analyseras tillsammans. Urvalsgruppen annat kommer inte att djupanalyseras. I detta 
avsnitt analyseras även djupintervjuer från förra året (2015) med lokala företagare i Åre. 

 

Turistnäringens utveckling i Åre 

”Turistnäringen är Åres största näringskälla. Det är en basindustri med starkt varumärke 

och stor besöksnäring årligen. Jag ser gärna att de fortsätter i den riktningen. 43 

Turistnäringens utveckling i Åre är av positivt karaktär, enligt de lokala företagarna och 

lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen arbetar inom turistnäringen i Åre vilket gynnar deras 

verksamhet och därför upplevs turistnäringens utveckling i Åre vara positiv. Simpsons, menar 

att engagemang av lokala invånare medför starkt ägande, och om turistnäringen använder 

lokal arbetskraft förbättras infrastrukturen. Utifrån Åres mening verkar det lokala 

engagemanget vara stort och därför upplevs inte ett missnöje. Två lokala företagare har svarat 

varken bra eller dåligt. Deltagarna kan i detta sammanhang vara medvetna om vilka negativa 

konsekvenser turistnäringen har medfört i Åre. Kan även vara så att deltagarna har upplevt en 

negativ effekt av turistnäringen som privatperson i Åre.  

 

Besökarna som deltog i enkätundersökningen menar att turistnäringen i Åre är av positiv 

karaktär. Det är svårtolkat eftersom besökarna kan ha väldigt lite kunskap om turismens 

utveckling i Åre. I Gibsons studie har det påvisats att när turister reser är det primära målet 

upplevelser i en ny miljö där de integrerar med lokalbefolkningens vardagliga liv. Det ses 

positivt om turistindustrin förstår samhällets struktur, men om turistindustrin bortser 

destinationens struktur och vilka socio-kulturella värden som existerar i ett samhälle, skapas 

orättvisor i samhället då turismen tar allt för stor plats. I Åre ses inte detta som ett problem 

och besökarna har inte upplevt att turistnäringen skulle påverka samhället i Åre negativt.  

Turismen har å andra sidan missgynnat Åre, menar två deltagare ur urvalsgruppen annat. 

Enligt Europakommissionen är turistnäringen komplicerat och många aktörer måste 

samarbetat med varandra och därför är det svårt att gemensamt arbeta utifrån ett perspektiv. 

Turistföretagare gör investeringar utan att ta hänsyn till de socio-kulturella och miljömässiga 

																																																								
43Intervjudeltagare, offentlig sektor  
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frågor. Deltagarna kan i denna mening ha upplevt negativa psykiska aspekter av 

turistnäringen i Åre eller på en annan alpin ort, och är därför negativt inställda till det. 95 

procent upplever att Åre gynnas av turistnäringen och nedan nämns de fördelar som näringen 

har medfört i Åre.  

 

Fördelar  
Tidigare studier har påvisat att turistnäringen generar ett ekonomiskt värde som är viktigt för 

att vidareutveckla ett samhälle. Åre är inget undantag. De två första urvalsgrupperna menar 

att turistnäringen i Åre har medfört att landsbygden kan leva vidare. Det skapar ett kvalitativt 

och modernt liv samt ett brett utbud av restauranger, nöjen, butiker samhällsservice, längre 

öppettider osv. Infrastrukturen har formats i samband med turistnäringens utveckling. 

Personer som arbetar inom turistnäringen tenderar att se turismen ur ett positivt perspektiv, 

det generar pengar i deras företag och möjlighet till att expandera sina företag. ”Turismen har 

skapat ett starkt näringsliv som är positiv för lokalbefolkningen.”44 Lokalbefolkningen är mer 

eller mindre med på noterna, det skapar ett värde för lokalbefolkningen som utnyttjar 

turismens resurser. Det kan dock finnas ett missnöje hos lokalinvånare som inte arbetar eller 

väljer att delta i turistnäringen i Åre.  

 

Utifrån besökarnas mening nämndes det sysselsättning som en viktig aspekt tack vare 

turistnäringen, vilket även har påvisats i tidigare studier. Nämndes också att den sociala biten 

är en positiv aspekt som turistnäringen bidrar till. ”Mötesplats för människor från hela 

norden, som man inte hade stött på annars”45. Möjligheten att integrerar med personer från 

andra bakgrunder, denna integration är positiv om destinationen har ett bra samarbeta med det 

lokala samhället, det vill säga en positiv känsla skapas om det lokala samhället samarbetar 

med turistnäringen. Integration, menar Gibson i sin avhandling kan ses både som positivt och 

negativt, det beror på hur väl turistnäringen samarbetar med det lokala samhället. 

Integrationen i Åre skall analyseras längre ner. 

 
En deltagare ur urvalsgruppen annat menar att turistnäringen gör Åre slagkraftigare, vilket i 

detta sammanhang stämmer eftersom Åres basnäring är just turism, och det har bidragit till att 

landsbygden kan vidareutvecklas.  

  

																																																								
44Intervjudeltagare, offentlig sektor 
45Enkätdeltagare, Urvalsgrupp besökare		
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Nackdelar  
Negativa aspekten av turistnäringen som nämndes av lokalföretagare och lokalbefolkningen 

är trängsel. Skoric har behandlat vinterturismens negativa effekter, och trängsel har 

framkommit i Skorics tidskriftsartikel vilket även stämmer in på Åre. Baksidan av 

turistnäringen är de vinstinriktade intressen emellanåt får företräde framför invånares. 

”Hållbarhetsfrågor brister, både miljömässigt men också socialt. Boendebrist, trängsel och 

dyr marknad skapar ett socialt missnöje som inte är hållbart långsiktigt. 46  I 

Europakommissionen arbetas hållbarhetsfrågor i två steg: mikronivå och destinationsnivå. I 

Åre har det nämnts att företagare brister i hållbarhetsfrågor. Här är det tydligt att 

hållbarhetsfrågor på mikronivå har varit fåtaliga eller inte behandlads överhuvudtaget. Skoric, 

menar i sin tidskriftsartikel att de lokala företagen brister i kunskap. I Åre har de lokala 

företagen framhållit att de har kunskap gällande bristande hållbarhetsfrågor, specifika förslag 

har nämnts, men det verkar saknas en effektiv plan för att motverka detta.  UNWTO och 

UNEP är organisationer som arbetar med att skapa en planerings och ledningssystem vid 

utveckling av turism. Effekterna av turistnäringen skall övervakas och jämförbara över tid och 

destination. I Åre är detta relevant eftersom hållbarhetsfrågor har framhållits som bristande. 

 

CSR är ett begrepp som används för att företagarna skall positivt ingripa ett samhällsansvar 

och att erkänna ett ansvar för att undvika missnöje och ytterligare påfrestningar som skapas av 

turistnäringen. Men det är långt ifrån alla som följer detta. Skoric har i sin artikel behandlat 

varför det är svårt att uppnå hållbar utveckling vid expandering av turism.  Några punkter som 

har framhållits är att besöksindustrin har en stor efterfråga och det ekonomiska värdet 

prioriterats. Eftersom Åres basnäring är turism är det givande att turistnäringen generar 

mycket pengar i samhället. I detta fall stämmer Skorics påstående. 

 

Besökarna, som deltog i enkätundersökningen menar att nackdelar i Åre är att det anses vara 

en dyr destination när det gäller Ski-resort. Det upplevs även icke vara familje-vänligt. 

Hanefors studie från de schweiziska alperna har visat att om för mycket turism introduceras i 

en destination finns det en risk att samhällsbilden suddas bort, vilket stämmer in på Åre. 

 

																																																								
46Intervjudeltagare, offentlig sektor 
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Bärförmågan i Åre  
Skoric har i sin artikel framhållit att vinterdestinationer med mycket turism under 

högsäsongen medför en del problem i form: trängsel, trafikstörning, expandering av 

byggnader, beredning och användning av skidbackar, avfallsproblem med mera. Det är 

nödvändigt att identifiera bärförmågan för att bedöma hur många turister som kan vistas 

samtidigt på en plats utan att området utsätts för ytterligare påfrestelser eller att besökarnas 

tillfredställelse minskar. Två lokala företagare och en lokalinvånare i Åre upplever inte att den 

maximala bärförmågan i Åre nås under högsäsongen. “Invånarna som är bosatta i Åre ser 

gärna att turistnäringen expanderar ytterligare eftersom det gynnar deras företag. De väljer 

en särskild livsstil där turismen integrerar med vardagslivet.” 47  Massiv turism gynnar 

företagarna, men det gynnar också lokalbefolkningen som deltar i turistnäringen eller tycker 

att turismens utveckling i Åre generellt är positiv. Två lokala företagare och en lokalinvånare 

i Åre upplever att den maximala bärförmågan nås under högsäsongen. Deltagarna i detta 

sammanhang kan ha upplevt negativa effekter i samband med massiv turism under högsäsong 

i form av socio-kulturella effekter. 

 

Majoriteten av besökarna upplever att den maximala bärförmågan nås i Åre under 

högsäsongen. Trängsel har tidigare nämnts som ett problem och besökarna kan ha upplevt 

detta, vilket i sin tur påverkar skidåkningens kvalité negativt. Butler har i sin modell 

identifierat sex olika steg i turismens utveckling. Butler, menar att i de första stegen ses 

turistnäringen ur ett positivt perspektiv och lokalbefolkningen är positivt inställda till 

näringen.  Under det fjärde steget konsolideringssteget ändras dock detta då turismen 

förvandlas till ett vinstdrivande intresse där lokalbefolkningen känner missnöje. 

Stagnationssteg, är det femte steget och här har antal turister nått sin maximala bärförmåga, 

samt har platsen anpassats efter turistnäringens behov.  Utifrån deltagarnas svar tyder allt på 

att Åre har nått Stagnationssteget.  

 

Urvalsgruppen annat, upplever de flesta att Åre når sin maximala bärförmåga under 

vintersäsongen. Det finns dock en risk att urvalsgruppen inte är insatta i turistnäringen i Åre 

men de kan ha upplevt trängsel i andra alpina-orter och kopplar detta till Åre. Eller har en 

mental upplevelse av Åre, som de har fått via t.ex. media.  

  
																																																								
47Intervjudeltagare, offentlig sektor  



	 32	

Konflikter 

”Vi välkomnar gäster till vår by och i och med det så uppstår möten mellan turister/gäster 

och lokalinvånarna.” Invånarna som bor i Åre arbetar och driver det som kallas 

turistnäringen så samverkan sker hela tiden. ” 48 De lokala företagarna och lokalbefolkningen 

i Åre har upplevt konflikter mellan turister och lokalbefolkningen, endast en deltagare har inte 

upplevt konflikter. Detta tyder på att det finns ett missnöje med turistnäringens påverkan.  

Besökarna har å andra sidan inte upplevt några vidare konflikter. Dessa grupper har olika 

förutsättningar, och irritation kan skapas från lokalbefolkningens sida om besökarna kommer 

dit och stökar eller inte värnar om miljön.  Det finns en risk att besökarna inte upplever 

irritation på samma sätt då platsens inte har ett värde för dem. 

 

Integration i Åre  
”Turistnäringen samspelar bra med lokalbefolkningen, alla är med och påverkar besluten. 

Lokalbefolkningen brukar komma till tals genom ett gott samarbete. Projektet trygg i Åre och 

samarbete med markägarna är exempel.” 49  Lokalbefolkningen har inte uteslutits ur 

planeringen av turistnäringen eftersom de arbetar inom den. I Åre är det lokala engagemanget 

stort och lokalinvånare ser gärna en fortsatt utveckling. En intervjudeltagare menar att: ”Jag 

har inte upplevt ett missnöje eller fått klagomål från lokalbefolkningen i Åre”50Samtidigt 

menar tre lokala företagare att integrationen varken är bra eller dålig i Åre, och en deltagare 

ur samma grupp upplever att integrationen har fungerat dåligt. Genom studiens gång har det 

framhållits att samarbetet med markägarna i Åre har tidigare varit bristande, och att 

markägarna är rädda att förlora sin mark på grund av turismen.  Detta tyder på att bristande 

samarbete mellan turistnäringen och lokalbefolkningen har existerat i Åre, men vill även 

påpeka att i nuläget fungerar samarbetet bra. Ett annat problem som nämndes av de lokala 

företagarna är att det uppstår kulturkrock samt att turister stökar och inte värnar om miljön. 

Utifrån tidigare studier har det framhållits att väldigt lite forskning finns kring invånarnas 

tillfredsställes av samhället och att detta ses ur tre attribut: grannskap, gemenskapens 

åtagande och utbud av samhällstjänster. I Åres fall är utbud av samhällstjänster tack vare 

turistnäringen stort, men t.ex. grannförhållanden brister då det finns ett problem med trafik 

och stök i Åre. Projektet resmål för lokal och regional utveckling vid ETOUR som 

																																																								
48Enkätdeltagare, urvalsgruppen jobbar inom turistnäringen. 
49Intervjudeltagare, privat sektor	
50Intervjudeltagare, privat sektor 
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framhållits av Gibson, har visat att det finns alldeles för lite social forskning kring 

turistnäringens utveckling på lokal nivå.  

 

De lokala företagarna och lokalbefolkningen menar att integrationen sker via t.ex. 

Årefjällsdagsen som har arrangerat i 20 år. Ett annat exempel som nämndes är local days där 

lokalbefolkningen tar del och prövar utbudet som primärt erbjuds till besökande gäster. En 

deltagare menar att ”Åre kommun har 2 200 aktiva företag med 6 500 invånare i åldern 19-65 

år. Den stora andelen entreprenörer i Åre är tack vare besöksnäringen, det visar tydligt hur 

integrationen med lokalsamhället har skett”51. Under studiens gång har det framhållits att 

personer som väljer att bosatte sig i Åre tenderar att starta eget företag och integrationen 

mellan turistnäringen och lokalbefolkningen kommer naturligt. Simpsons, menar att om 

turistnäringen förstår samhällsstrukturen då skapas ett gynnsamt partnerskap som verkar 

existera i Åre. Slutligen menar en deltagare att: skidbackarna inte hade varit lika stora och 

fina om inte turistnäringen hade utvecklat det. Turistnäringen betalar så att vissa attraktioner 

kan finnas kvar och att lokalbefolkningen kan ta del av det.52 Vilket också gäller Åre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
51Enkätdeltagare, urvalsgruppen bosatt i Åre 
52Enkätdeltagare, urvalsgruppen annat	
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Slutsats & diskussion  

I detta avsnitt presenteras slutsats och diskussion, samt förslag till fortsatta studier.  

 
Turistnäringen i Åre ses ur ett positivt perspektiv och gör att landsbygden kan leva vidare. 

Lokalbefolkningen i Åre är mer eller mindre beroende av turistnäringen och många arbetar 

inom näringen. Lokalbefolkningen ser gärna en fortsatt utveckling eftersom det gynnar deras 

företag. Tack vare turismen finns det ett brett utbud av samhällsservice, hälsocentraler, längre 

öppettider osv, det bidrar till förbättrad livskvalité. Sysselsättning är en annan viktig aspekt 

som turistnäringen bidrar med, det förutsätter att turistnäringen på destination anställer lokal 

och inte extern arbetskraft. Det finns dock en risk att turistnäringen missgynnar personer som 

inte arbetar inom näringen i Åre. Men det har också framhållits att lokal arbetskraft utnyttjas i 

första hand i Åre. Detta tyder på att turistnäringen och lokalbefolkningen samspelar i Åre. En 

annan typ av integration är via projekt: trygg i Åre och local days där lokalbefolkningen 

uttrycka sina åsikter.  

 

Min personliga åsikt är att turistnäringen har gynnat Åre i helhet, men det beror på ur vilket 

perspektiv man ser det ifrån. Att markägarna tidigare har uttryckt ett missnöje visar att 

turistnäringen inte alltid har prioriterat lokalbefolkningen, främst människor som inte är 

verksamma inom turistnäringen. Det finns en tendens till konflikter mellan besökare och 

lokalbefolkningen i Åre. Jag tror att det är i samband med att för mycket människor besöker 

Åre under högsäsongen. Trängsel blir en faktor här och lokalbefolkningen och besökarna 

tvingas att integrera med varandra dagligen, vilket kan leda till påfrestelse och irritation, 

främst från lokalbefolkningen sida. Under studiens gång har det nämns att hållbarhetsfrågor 

brister i Åre. Det kommersiella intresset prioriteras framför de socio-kulturella och 

miljömässiga perspektivet. Negativa aspekter brister i form av att företagarna inte alltid tänker 

ur ett hållbart perspektiv, och enligt min mening kommer detta att påverka Åre negativt i 

framtiden, om turismen tar allt för stor plats.  

 

Det har påvisats i min studie att 66 procent ur samtliga urvalsgrupper upplever att 

turistnäringen i Åre når sin maximala bärgningsfråga under vintersäsongen. Detta tyder på att 

Åre har utvecklats till den punkten där deltagare upplever att kapacitet på orten har nått eller 

överskridit den maximala bärförmågan, vilket tyder på att Åre är i Stagnationsfasen, enligt 
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Butlers modell, och detta bådar inte gott för Åres ursprungliga socio-kulturella och 

miljömässiga värden.  

 

Summarisk slutsats 

Turistnäringen i Åre generar mycket positiva effekter. Sysselsättning, servicetjänster, och att 

landsbygden kan vidareutvecklas. Turistnäringen samarbetar bra med lokalbefolkningen. 

Personer som bosätter sig i Åre tenderar att arbeta inom turistnäringen. Det är ett genuint 

samspel som gynnar både parter. Det kan dock missgynna invånare som inte arbetar inom 

turistnäringen Åre. Trängsel under högsäsongen har nämnts och bristande planeringar av 

hållbara frågor från företagarnas som en av de negativa aspekterna av turistnäringen i Åre.  

 

Förslag till fortsatta studier 

Vidare kan det vara intressant att undersöka hur turistnäringen i Åre samarbetar med 

lokalinvånare som inte arbetar inom turistnäringen, huruvida turistnäring gynnar eller 

missgynnar dem. Alternativ att undersöka den maximala bärningsförmågan utifrån 

lokalbefolkningens perspektiv enbart, vilka negativa effekter som förorsakats av 

turistnäringen. 
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Bilagor:  

Enkätundersökning 
 

1. Kön 

Man 

Kvinna 

Annat 

2. Skriv in din ålder 

 
3. Vilken roll har du i turistnäringen i Åre? 

Jobbar inom turistnäringen (t.ex., turistutvecklare, företagare, restauranganställd, säsongsarbetare etc.) 

Besökare 

Bosatt i Åre 

Annat 

4. Hur upplever du turismens utveckling i Åre? 

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 

5. Upplever du att Åre som destination gynnas av turistnäringen? 

Ja 

Nej 

6. Vilka för/nackdelar upplever du kring turistnäringen i Åre? 

 
7. Anser du att turistnäringen i Åre når sin maximala bärförmåga under 
vintersäsongen? 

Ja 

Nej 

8. Hur upplever du att turistnäringen samspelar med lokalbefolkningen i Sveriges 
turistdestinationer? 

Mycket bra 



	 40	

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt  

Mycket dåligt  

9. Har du någonsin upplevt problem eller konflikter mellan lokalbefolkningen 
och turister på en destination?  

Ja 

Nej 

10. När har du upplevt att turistnäringen integrerar med det lokala samhället?(t.ex. 
samarbeten, möte mellan besökare och lokalinvånare osv) 

 
 

 

Intervjufrågor som är relevanta i denna studie 
 

1. Vilken roll har du? 
 

2. Hur tänker du kring turismnäringen i Åre?    
 

3. Hur upplever du turismens utveckling?  
 

4. På vilket sätt gynnas Åre av turismen? 
 

5. På vilket sätt missgynnas Åre av turismen?  
  

6. Hur upplever du att turismnäringen samspelar med lokalbefolkningen?  
 

7. På vilket sätt kan lokalbefolkningen påverka turismnäringen?   
 

8. Brukar lokalbefolkningen få komma till tals?  
  

9. Kan du ge mig ett exempel på när ni har samarbetat med lokalbefolkningen?  
 

10. Brukar lokalbefolkningen vara med i beslutsfattanden?   
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