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Referat 

I samband med vidareutveckling av destinationer och transportsystem är turisternas önskemål och 

behov avgörande för vilka åtgärder och förändringar som kan leda till ett mer hållbart resande. 

Resmöjligheterna för resan till och från destinationer har stor betydelse, men även tillgängligheten, i 

meningen geografisk tillgänglighet, till olika besökspunkter inom destinationer. God tillgänglighet 

utan egen bil inom destinationen kan även påverka färdmedelsvalet för resan till och från 

destinationen.  

Syftet med den studie som avrapporteras här är att analysera olika kategorier av turisters resbehov, 

resmönster och önskemål avseende resandet till och från samt inom fyra utvalda svenska destinationer: 

Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby. Avsikten är att fördjupa kunskaperna om faktorer som kan ha en 

inverkan på möjligheterna att öka turistresors hållbarhet. Det empiriska material som ligger till grund 

för analysen är inhämtat genom enkäter till besökare på plats i destinationerna. 

Rapporten visar att turismen ser olika ut och har olika ekonomisk potential för olika destinationer. Det 

finns stora skillnader mellan såväl resmönster (färdmedelsval) som ekonomisk effekt (mätt som 

gästnattskonsumtion) mellan olika kategorier av turister, olika typer av destinationer och mellan olika 

säsonger.  

En central generell slutsats från studien är att turisterna önskar tillgänglighet till många olika besöks-

punkter inom destinationerna. Destinationens utformning eller fysiska struktur, det vill säga lokali-

seringen av boende och besökspunkter, har alltså stor betydelse för tillgängligheten och resbehovet 

inom destinationen. Både destinationens fysiska struktur och tillgången till olika alternativa färdmedel 

är därmed viktiga för möjligheterna att öka turistresandets hållbarhet. Det innebär att god kännedom 

om den geografiska tillgängligheten för turister behövs för planering och utveckling av hållbara 

destinationer och turistresor, liksom god kännedom om turisternas beteende och önskemål.  
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Abstract 

In conjunction with development of destinations and transport systems, tourist demands and 

requirements are essential in determining measures and changes that may lead to more sustainable 

travel. Different options for travel to and from destinations are of great importance, but also the 

geographical accessibility to various visit points within destinations. Good accessibility within a 

destination without a private car may also influence the modal choice for the trip to and from the 

destination. 

This study analysed the requirements of different categories of tourists for transport, their travel 

patterns and their preferences regarding travel to, from and within four Swedish destinations: Kiruna, 

Åre, Sälen and Vimmerby. The aim was to develop knowledge about factors that may affect the 

sustainability of tourist travel. The empirical material for the analysis was collected through 

questionnaires distributed to visitors on-site in the destinations. 

The results show that tourism differs and has different economic potential for different destinations. 

Both travel patterns (such as mode choice) and economic power (measured as guest night 

consumption) are highly variable between different categories of tourists, destinations and seasons. 

A key conclusion from the study is that tourists want access to many different visit points within 

destinations. The physical structure of destinations, i.e. the location of accommodation and visit 

points, has great significance for the accessibility and need for travel within destinations. The physical 

structure of the destination and the availability of alternative modes of transport are therefore both 

important for increasing the sustainability of tourist travel. This means that knowledge about the 

geographical accessibility for tourists is important for planning and development of sustainable 

destinations and tourist travel, as is knowledge about tourists’ behaviour and preferences. 
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Förord 

Den studie som avrapporteras här har ingått som en delstudie i projektet Hållbara turistresor, 2014–

2016, finansierat av Trafikverket. Projektet har analyserat hur turism och turismens hållbarhet, 

specifikt hållbara turistresor, hanteras i planeringen. Det övergripande syftet med projektet har varit att 

analysera hur planeringsstöd kan underlätta och effektivisera planeringen med avseende på hållbara 

turistresor. 

Denna rapport har tagits fram av Högskolan i Dalarna i samarbete med Ecologize och VTI (Statens 

väg- och transportforskningsinstitut). VTI har varit huvudansvarig för projektet och Kerstin 

Robertson, Ecologize har varit projektledare. Tobias Heldt, Högskolan i Dalarna har varit 

huvudförfattare samt Kerstin Robertson och Åsa Wikberg, som har analyserat data, har varit 

medförfattare.  

Vi vill tacka styrgruppen vid Trafikverket för värdefulla diskussioner, synpunkter och förslag. 

Kontaktperson på Trafikverket har varit Einar Tufvesson. Övriga medverkande i styrgruppen har varit 

Ingegärd Prans och Eva Furmark. 

Vi vill också passa på att tacka Wilhelmina Asino och Sanne Toonen, magisterstudenter vid 

Högskolan Dalarna, Stefan Elmroth, magisterstudent vid MittUniversitetet, Dharma Johansson och 

Solveig Johansson, Kiruna Lappland för hjälp med datainsamling. Ett särskilt tack till Eva Erdmenger 

magisterstudent vid Högskolan Dalarna som genomfört datainsamling i Vimmerby, Åre, Kiruna och 

Sälen. Tack också till och alla turister i Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby som har varit behjälpliga 

genom att svara på våra intervjufrågor. Per Eriksson, Trafikverket tackas för insatsen som granskare 

av rapporten. 

 

Linköping, mars 2017 

 

Kerstin Robertson, Ecologize 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Hållbara turistresor – en fallstudie av destinationerna Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby.  

av Tobias Heldt (VTI, Högskolan Dalarna), Kerstin Robertson (Ecologize) och Åsa Wikberg (VTI) 

 

Turismen i Sverige ökar. Detta ställer krav på goda villkor för turismen att utvecklas på ett hållbart 

sätt. Den nationella strategin för turistnäringen inkluderar en vision för år 2020 som bland annat 

fokuserar på hållbar destinationsutveckling och tillgänglighet. Tillgänglighet finns också utpekat som 

en viktig funktion i de transportpolitiska målen. Miljöeffekter av turisternas resande härrör huvud-

sakligen från utsläpp, buller och energiförbrukning från de olika färdmedlen, som turisterna använder 

för att resa till, från och inom destinationen. Andra externa effekter av turisternas resande utgörs av 

trängsel och olycksrisker. Hållbar utveckling ställer höga krav på prioriteringar av insatser från 

offentliga och andra aktörer, lokalt, regionalt och nationellt. 

I samband med vidareutveckling av destinationer och transportsystem är turisternas önskemål och 

behov avgörande för vilka åtgärder och förändringar som kan leda till ett mer hållbart resande. 

Resmöjligheterna för resan till och från destinationer har stor betydelse, men även tillgängligheten, i 

meningen geografisk tillgänglighet, till olika besökspunkter inom destinationer. God tillgänglighet 

utan egen bil inom destinationen kan även påverka färdmedelsvalet för resan till och från 

destinationen. 

Syftet med den studie som avrapporteras här är att analysera olika kategorier av turisters resbehov, 

resmönster och önskemål avseende resandet till och från samt inom fyra utvalda svenska destinationer: 

Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby. Avsikten är att fördjupa kunskaperna om faktorer som kan ha en 

inverkan på möjligheterna att öka turistresors hållbarhet. Det empiriska material som ligger till grund 

för analysen är inhämtat genom enkäter till besökare på plats i destinationerna. 

Rapporten visar att turismen ser olika ut och har olika ekonomisk potential för olika destinationer. Det 

finns stora skillnader mellan såväl resmönster (färdmedelsval) som ekonomisk effekt (mätt som 

gästnattskonsumtion) mellan olika kategorier av turister, olika typer av destinationer och mellan olika 

säsonger. Andelen barnfamiljer varierar som förväntat kraftigt mellan 92 % i Vimmerby och 9 % i 

Kiruna. Även andelen besökare från andra länder varierar kraftigt. Kiruna och Vimmerby lockar störst 

andel av de studerade destinationerna (46 respektive 38 %) och Sälen minst andel (2 %). Andra 

faktorer som varierar mellan destinationerna är huvudsaklig anledning för resan, boendeformer, 

boendets lokalisering och färdmedelsval för resor till, från och inom från destinationen. Totalt sett 

dominerar resandet med egen bil, men avstånd och tillgång till alternativa resmöjligheter skapar även 

en efterfrågan på resor med andra färdmedel. Lägst andel bilresor skedde till Kiruna och Åre vintertid 

(10 respektive 36 %). Båda destinationerna är lokaliserade långt norrut och resa med tåg är ett 

tillgängligt alternativ.  

En central generell slutsats från studien är att turisterna önskar tillgänglighet till många olika 

besökspunkter inom destinationerna. Destinationens utformning eller fysiska struktur, det vill säga 

lokaliseringen av boende och besökspunkter, har alltså stor betydelse för tillgängligheten och 

resbehovet inom destinationen. Både destinationens fysiska struktur och tillgången till olika alternativa 

färdmedel är därmed viktiga för möjligheterna att öka turistresandets hållbarhet. Det innebär att god 

kännedom om den geografiska tillgängligheten för turister behövs för planering och utveckling av 

hållbara destinationer och turistresor, liksom god kännedom om turisternas beteende och önskemål.  

 

  



10  VTI rapport 929 

  



 

VTI rapport 929  11 

Summary 

Sustainable tourist travel – a case study of the destinations Kiruna, Åre, Sälen and Vimmerby. 

by Tobias Heldt (VTI, Dalarna university), Kerstin Robertson (Ecologize) and Åsa Wikberg (VTI) 

 

Tourism in Sweden is increasing, which calls for appropriate conditions for tourism to develop in a 

sustainable manner. The national strategy for the tourism industry includes a vision for 2020 which, 

among other things, focuses on sustainable destination development and accessibility, which is in 

accordance with national and local policies. Environmental effects of tourist travel are caused by e.g. 

energy consumption, emissions and noise from the different modes of transport used to travel to, from 

and within destinations. Other external effects include congestion and traffic safety. Sustainable 

development is a challenge for public and other stakeholders, locally, regionally and nationally.  

In conjunction with development of destinations and transport systems, tourist demands and 

requirements are essential in determining measures and changes that may lead to more sustainable 

travel. Different options for travelling to and from destinations are of great importance, as is the 

geographical accessibility of various visit points within destinations. Good accessibility within a 

destination without a private car may also influence the modal choice for the trip to and from the 

destination. 

This study analysed the requirements of different categories of tourists for transport, their travel 

patterns and their preferences regarding travel to, from and within four Swedish destinations: Kiruna, 

Åre, Sälen and Vimmerby. The aim was to develop knowledge about factors that may affect the 

sustainability of tourist travel. The empirical material for the analysis was collected through 

questionnaires distributed to visitors on-site in the destinations. 

The results show that tourism differs and has different economic potential for different destinations. 

Travel patterns (such as mode choice) and economic power (measured as guest night consumption) are 

both highly variable between different categories of tourists, destinations and seasons. For example, 

the proportion of families with children visiting is highly variable between destinations, ranging from 

92% of visitors in Vimmerby to 9% in Kiruna. The proportion of visitors from other countries is also 

highly variable, with Kiruna and Vimmerby attracting the highest proportion (46 and 38% of visitors, 

respectively) and Sälen the lowest (2%). Other factors that vary between destinations include the main 

purpose of the journey, type of accommodation, location of accommodation and modal choice for 

travelling to, from and within the destination. Overall, travelling by private car dominates, but distance 

and availability of alternative modes also create a demand for travel by alternative modes. The lowest 

proportion of car travel is in Kiruna and Åre during the winter season (10 and 36%, respectively). 

Both destinations are located far north and travel by train is an alternative. 

A key conclusion from the study is that tourists want access to many different visit points within 

destinations. The physical structure of destinations, i.e. the location of accommodation and visit 

points, has great significance for the accessibility and need for travel within destinations. The physical 

structure of the destination and the availability of alternative modes of transport are therefore both 

important for increasing the sustainability of tourist travel. This means that knowledge about the 

geographical accessibility for tourists is important for planning and development of sustainable 

destinations and tourist travel, as is knowledge about tourists’ behaviour and preferences. 
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1. Inledning och syfte  

Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning kopplat till turism är idag ökande (Tillväxtverket, 

2016). Samtidigt uppkommer miljöeffekter av turisternas resande bland annat genom energiförbruk-

ning, utsläpp till luft och buller i samband med resan till, från och inom destinationer. Detta påverkar 

även den sociala och ekonomiska hållbarheten negativt, liksom trängsel och olycksrisker. Ett väl 

fungerande transportsystem är alltså viktigt för attraktiviteten hos destinationer och kan potentiellt 

påverka tillväxtmöjligheterna inom enskilda destinationer.  

Miljöeffekter, trängsel och olycksrisker är viktiga utgångspunkter för denna studie, liksom den 

nationella strategin för turistnäringen (Svensk Turism AB, 2013). Strategin inkluderar en vision för år 

2020 och har bland annat fokus på hållbar destinationsutveckling och tillgänglighet, som också pekas 

ut som en viktig funktion i de transportpolitiska målen (Prop., 2008/2009). Strategin för turistnäringen 

stöds även av regeringens uppdrag till Tillväxtverket att genomföra insatser för hållbara destinationer 

2012–2015.1 Till detta ska läggas att Trafikverket har i uppdrag att bidra till att resor för turist- och 

besöksnäringen blir mer attraktiva och mer miljöanpassade (Trafikverket, 2014). Allt detta sätter 

fingret på frågan om prioriteringar av insatser från offentliga aktörer, lokalt, regionalt och nationellt. 

Ökad hållbarhet i turistresandet kan uppnås dels i resan till och från en destination och dels i resandet 

inom destinationen. Tidigare har dessutom konstaterats att tillgängligheten, i meningen geografisk 

tillgänglighet, till olika besökspunkter inom en destination har betydelse för färdmedelsvalet för resan 

till och från destinationen (Robertson m.fl., 2013a). Det innebär att både villkor och åtgärder som 

påverkar förutsättningarna för resan till och från och förutsättningarna för förflyttning inom 

destinationen har betydelse för turisternas val av färdmedel till och från destinationen.  

Potential för minskad miljöpåverkan, trängsel och olycksrisk kopplat till turisternas resande finns 

bland annat genom ändrad färdmedelsfördelning. För resan till och från destinationer så skulle 

överflyttning av resande i egna bilar till kollektiva färdmedel kunna leda till ökad hållbarhet. 

Destinationer som är svåra att nå med kollektiva färdmedel har fortfarande möjlighet att minska de 

negativa effekterna av resandet inom destinationen genom att erbjuda alternativa färdmedel. Både när 

det gäller resan till och från destinationer och inom destinationer är turisternas val av färdmedel 

avgörande.  

Även strukturella faktorer inom destinationer har betydelse för turisternas resande genom att de 

påverkar resbehovet. Boendeutbudet varierar till exempel med typen av destination och destinationens 

struktur vilket påverkar avstånden mellan boende och besökspunkter. Hotellboende lokaliseras ofta i 

centrum av destinationen vilket minskar behovet av resande med egen bil jämfört med stugboende 

(Vail och Heldt, 2000). Avgörande för resultatet av olika åtgärder som har målet att styra mot hållbart 

turistresande är alltså hur en destination är utformad, hur tillgången till alternativa färdmedel ser ut och 

vad turisterna väljer. 

1.1. Syfte 

Syftet med den studie som avrapporteras här är att analysera olika kategorier av turisters resbehov, 

resmönster och önskemål avseende resandet till och från samt inom fyra utvalda svenska destinationer: 

Kiruna (vinter), Åre (sommar, vinter), Sälen (vinter) och Vimmerby (sommar). Avsikten är att 

fördjupa kunskaperna om faktorer som kan ha en inverkan på möjligheterna att öka turistresors 

hållbarhet. Det empiriska material som ligger till grund för analysen är inhämtat genom enkäter till 

besökare på plats i destinationerna. Utgångspunkten för delstudien har varit ett hela resan-perspektiv 

där turistens resa från hemort, inom destinationen samt resa hem har beaktats.  

                                                      

1http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/forandratnaringsliv/turismoch

besoksnaring/insatser/hallbardestinationsutveckling.4.6a7dfe9a134cd71cae180008518.html (2016-07-15) 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/forandratnaringsliv/turismochbesoksnaring/insatser/hallbardestinationsutveckling.4.6a7dfe9a134cd71cae180008518.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/forandratnaringsliv/turismochbesoksnaring/insatser/hallbardestinationsutveckling.4.6a7dfe9a134cd71cae180008518.html


14  VTI rapport 929 

1.2. Läsanvisning 

I kapitel 2 beskrivs bakgrund och introduceras olika begrepp och perspektiv som används i rapporten. 

De utvalda destinationerna samt metod och genomförande av datainsamlingen presenteras i kapitel 3. 

Därefter följer kapitel 4 som presenterar resultaten med fokus på aspekter av tillgänglighet och 

ekonomiska effekter uppdelat för olika kategorier av turister. Rapporten avslutas med en diskussion av 

resultaten i kapitel 5.  
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2. Bakgrund och begrepp 

Detta kapitel introducerar och beskriver att antal begrepp som är centrala för rapportens analys och 

diskussion. 

2.1. Turism, turister och destinationer 

Turism definieras som: 

 

För att beräkna turistnäringens storlek och betydelse på regional och nationell nivå används denna 

definition vilken inkluderar de aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet. En 

turist är då följaktligen den enskilda människa som reser och utövar turism enligt definitionen ovan.  

Därutöver är det viktigt att notera att det finns många olika typer av turister som kan kategoriseras på 

en mängd olika sätt. För ekonomiska analyser är det vanligt att använda socioekonomiska 

uppdelningar på kön, ålder och ursprung (nationell, internationell och andra geografiska 

uppdelningar). Ofta görs uppdelningar baserat på resesällskapets sammansättning (turistkategorier) 

samt hur turisten väljer att bo och resa. När det gäller skattningar av ekonomiska effekter av turism så 

har det visat sig att en uppdelning av turisterna baserat på boendeform (hotell, pensionat, egen stuga, 

camping, släkt och vänner m.fl.) ger den mest precisa skattningen av turismens ekonomiska 

omfattning (Sun m.fl. 2010). 

Kategorier av turister som ofta lyfts fram i beskrivningar av framtida marknaden för turism är 

barnfamiljer (bland annat ”Active family”), äldre aktiva vuxna (”Whops – wealthy healthy older 

persons”) och vuxna i par utan barn (”Dinks – double income no kids”).2 De som reser ensamma är 

också en vanligt förekommande turistkategori. I denna rapport används kategorierna ensamresande, 

barnfamiljer och vuxna utan barn. 

En destination definieras vanligtvis som platsen eller trakten som turisten reser till (Bohlin och Elbe, 

2007). Nära sammankopplat med en destination är begreppet destinationsutveckling. Det handlar om 

processer där destinationens aktörer såväl lokalt som nationellt tillsammans arbetar strategiskt för att 

skapa tillväxt inom destinationen (för en mer detaljerad diskussion av begreppet se till exempel 

Tillväxtanalys 2012a, 2012b).  

2.2. Tillgänglighet till och inom destinationer 

Begreppet tillgänglighet används i denna rapport för att beskriva i huvudsak två aspekter av 

destinationerna. För det första, destinationens geografiska tillgänglighet med avseende på 

resmöjligheter för resan till destinationen. Det handlar om vilka färdmedel som är möjliga att använda 

för att ta sig till destinationen och avståndet mellan hemort och destination. För det andra, den 

geografiska tillgängligheten till besökspunkter inom destinationen som handlar om möjligheten att ta 

sig runt till relevanta besökspunkter inom destinationen. Centralt för tillgängligheten inom 

destinationen är avstånd och transportmöjligheter mellan boendet och relevanta besökspunkter såsom 

affärer, restaurang och aktiviteter. (Haugen, 2012). 

                                                      

2 Se till exempel Besöksnäringens kommunikationsguide, VisitSweden (http://partner.visitsweden.com/Global/V 

%C3 %A5rt %20arbete/VisitSweden_Kommunikationsguide_v0.8_links.pdf). 

“människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utöver deras 

vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer och andra syften”  

(Tillväxtverket, 2014) 

http://partner.visitsweden.com/Global/V%C3%A5rt%20arbete/VisitSweden_Kommunikationsguide_v0.8_links.pdf
http://partner.visitsweden.com/Global/V%C3%A5rt%20arbete/VisitSweden_Kommunikationsguide_v0.8_links.pdf
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2.3. Geografisk struktur på destinationerna 

Avstånd mellan intressanta besökspunkter för turister och turisternas boende ser olika ut för olika 

destinationer. I denna rapport används begreppen täthet och gleshet för att karaktärisera 

destinationerna. För destinationer som bedöms som täta är avstånden korta mellan turisterna boende 

och deras huvudsakliga målpunkter. I täta destinationer finns många besökspunkter inom gångavstånd. 

Glesa destinationer har boende och besökspunkter mer geografiskt utspridda inom destinationen. Den 

geografiska strukturen antas i rapporten påverka möjligheterna till hållbart resande genom att mer 

utspridda besökspunkter ställer högre krav på transportsystemet, exempelvis genom större utbud av 

transportmöjligheter och högre turtäthet i kollektivtrafiken (se Robertson, 2017 för en fördjupad GIS-

analys av tillgänglighet inom en destination). 

2.4. Turistekonomi – turistvolymer och ekonomisk aktivitet 

Efterfrågan på turism till en plats påverkas i hög grad av att det finns en stark eller signifikant 

reseanledning, en huvudattraktion (Enright och Newton, 2004; Crouch, 2011). Begreppet attraktion 

används här för att specificera ”the must see” inom en destination och kan vara en backe (till exempel 

en skidbacke i Åre eller Sälen) eller bana (såsom skridsko-, motor-, eller cykelbana) som är nödvändig 

för att utöva en viss aktivitet (göra). Det kan också vara en särskilt vacker plats, ett naturfenomen, eller 

en hel stad. Attraktioner kan också vara särskilda boendeläggningar, såsom Astrid Lindgrens spahotell 

eller Ishotellet i Jukkasjärvi (bo), eller restauranger (till exempel Michellin-märkta, äta). En attraktion 

kan också vara kopplat till att resa, exempelvis Göta Kanal, hundspann eller skotersafari. Den totala 

efterfrågan på besök till en plats (mätt som volymen besökare) styrs i huvudsak av priset på aktiviteten 

eller tjänsten, men också av attraktionens kvalitet (Enright och Newton, 2004; Crouch, 2011). 

De ekonomiska effekterna av turism inom en destination bestäms också av strukturen på utbudssidan 

(Vail och Heldt, 2000). Strukturen på boendesidan kan till exempel beskrivas i termer av utbud av 

boende med olika standard. Hotell med fem stjärnor är i toppen av förädlingsskalan, stugor med 

självhushåll en bit ned medan tält på en camping ligger långt ned på skalan. Restaurangsidans struktur 

kan på motsvarande sätt beskrivas som varierande från hög förädlingsgrad (förädling=inslag av 

tjänsteinnehåll i produkten) i restauranger med många kockar, bordsservering etc. till matserveringar 

med bricksystem och dagens rätt med relativt låg förädlingsgrad (Heldt och Nerhagen, 2007). Det 

minsta ekonomiska bidraget från äta-delen kommer från självhushåll där maten lagas från råvara och 

således inte innehåller någon inköpt tjänst. Det ekonomiska bidraget kommer i detta fall endast ifrån 

det producentöverskott (~lön+vinst) som uppstår i handeln. 

Att mäta ekonomisk aktivitet av turism och andra enskilda händelser inom en ekonomi görs enklast 

från konsumtionssidan. Detta kommer sig av att turistnäringen inte finns definierad i national-

räkenskapssystemet som egen näring utan består av näringsgrenar som exempelvis hotell och 

restaurang, transporter, uthyrning och leasing. Turistnäringens ekonomi har i flera decennier mätts 

genom s.k. turism-satellitberäkningar, vilket följer principerna för nationalräkenskaper för hur all 

ekonomisk aktivitet inom ett land redovisas (se till exempel Heldt och Nerhagen, 2007). Utgångs-

punkten i beräkningarna är definitionen av turism. Därefter är det vad turisterna konsumerar som 

avgör vad som ska ingå i beräkningarna av turistnäringens omsättning. Turismens påverkan på 

ekonomin är summan av turisternas konsumtion under en viss tid i ett geografiskt avgränsat område. 

Turistnäringen i Sverige svarar exempelvis för 2,7 procent av den svenska bruttonationalprodukten, 

BNP (Tillväxtverket, 2016). 

En annan aspekt som är viktig att notera när det gäller den ekonomiska potentialen kopplat till turism 

är de inbördes relationerna mellan bo, resa, äta och göra. Det är ofta turistens totala upplevelse i 

samband med resan som bestämmer potentialen i turistprodukten (Formica och Uysal, 2006). Den 

totala upplevelsen är summan av kvaliteterna i turistsystemets alla delar, alltså hur väl bo, resa, äta och 
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göra samspelar inom destinationen (Crouch, 2011; Dwyer m.fl., 2004). Till den totala upplevelsen ska 

också läggas resan till och från destinationen.  

2.5. Direkta, indirekta och regionalekonomiska effekter av turism 

Storleken på turistnäringen påverkas som nämndes i föregående avsnitt av utbud och efterfrågan. När 

en turist konsumerar en vara eller tjänst inom destinationen uppstår en direkt ekonomisk effekt. 

Indirekta ekonomiska effekter uppstår när de som äger turistföretagen samt när de som är anställda 

inom turistnäringen konsumerar varor och tjänster (Dwyer m.fl., 2010). För att avgöra hur mycket som 

stannar kvar inom destinationen behöver man även ta hänsyn till varifrån insatsvarorna har sitt 

ursprung. Begreppet som brukar användas för det senare kallas läckage och är ett begrepp som även är 

giltigt för analys av finansiella strömmar kopplat till de företag som verkar i turistnäringen (Dwyer 

m.fl., 2010). Det uppstår exempelvis samhällsekonomiska effekter som arbetstillfällen, 

skatteinbetalningar och företagsvinster av turism på samma sätt som för annan konsumtion. Om ett 

företag ägs utomlands försvinner (läcker) en del av de direkta ekonomiska effekterna från turism ut 

från Sverige. 

I beräkningar av regionalekonomiska effekter av turism måste hänsyn tas till läckage från 

destinationen, till exempel i fall där arbetskraft är skrivna utanför destinationen eller där delar av 

insatsvarorna importeras till destinationen. Hög regionalekonomisk effekt uppstår när turisten 

konsumerar produkter som är tillverkade inom destination eller konsumerar tjänster där den anställde 

(alternativt företaget) är skriven på destinationen. Det senare är för övrigt ett exempel på goda 

förutsättningar för ekonomiskt hållbar turism. Det klassiska exemplet på turism som ger lågt 

regionalekonomiskt bidrag (högt läckage) är charterturism där alla led i förädlingskedjan kan ägas och 

drivas från hemlandet. Ett exempel på detta är ett charterbolag som sköter försäljning av en ”all-

inclusive” turistresa till ett mottagarland, där personalen som arbetar på destinationen är anställda i 

hemlandet, och där en stor del av konsumtionen av varor är importerade produkter från hemlandet 

(Heldt och Nerhagen, 2007). 
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3. Metod och destinationsbeskrivning 

Baserat på resultaten från en förstudie och efter diskussion med projektets styrgrupp valdes fyra 

fallstudieområden/destinationer ut: Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby. Målsättningen var att samla in 

material under såväl sommar- som vintersäsong samt från både nationella och internationella besökare. 

Detta kapitel introducerar inledningsvis de begrepp som rapportens analys baseras på: tillgänglighet, 

geografisk struktur samt turismvolym och ekonomisk aktivitet. Därefter beskrivs den metodik som 

användes för insamling av datamaterialet.  

3.1. Fallstudier 

Denna studie kan sägas använda fallstudier som en övergripande metod i syfte att fördjupa 

kunskaperna om de faktorer som ligger bakom turisternas efterfrågan på hållbara turistresor. Analysen 

bygger på en kombination av beskrivningar av destinationernas karaktärer avseende tillgänglighet och 

geografisk struktur samt resultat från en enkätstudie riktat till turister inom de valda destinationerna. 

3.1.1. Kiruna 

Kiruna är en relativt utspridd destination, med många olika besökspunkter som ligger spridda över en 

stor yta. Den geografiska strukturen på destinationen kan karaktäriseras som gles med såväl utspritt 

boende som utspridda besökspunkter. Många besökare kommer till Kiruna för att uppleva spektakulär 

natur, extremt klimat och norrsken. Ishotellet i Jukkasjärvi är den enskilt viktigaste besökspunkten, 

men även skidåkning i Riksgränsen och Kungsleden/Abisko är attraktioner som lockar många. Andra 

aktiviteter är upplevelser som hundspann och skoteråkning och sommartid vandring och andra 

friluftsaktiviteter. Kiruna har också vuxit fram som en plats för gränshandel. 

Kiruna har en relativt stor andel internationella besökare. Kiruna hade under 2014 uppskattningsvis 

630 000 kommersiella gästnätter samt cirka 230 000 dagsbesökare. Av det totala antalet gästnätter 

utgjordes omkring 24 % av utländska besökare (ca 151 000) (Resurs, 2014). 

Den geografiska lokaliseringen gör att många väljer att resa till Kiruna med flyg, men det finns även 

relativt goda tågförbindelser med södra Sverige, samt en tåglinje som förbinder Kiruna, Luleå och 

Narvik. Många svenska turister väljer också att resa med bil. Flygplatsen ligger 9 km från Kiruna stad, 

men flygbussar finns i anslutning till avgående och anländande flyg. En del av besökspunkterna går att 

ta sig till med linjebuss och tåg, men en del platser kan enbart nås med bil. Inom Kiruna stad finns 

kollektivtrafik, men i begränsad omfattning. Det relativt långa avståndet från befolkningscentra gör att 

flyget dominerar som färdmedel. Även tåg och bil är vanligt förekommande, det senare främst för 

turismen från närområdet.  

Den ekonomiska strukturen kan beskrivas som innehållande ett antal mindre och nischade 

boendeanläggningar där Ishotellet sticker ut som en attraktion i sig.  

3.1.2. Åre 

Åre är huvudsakligen en vinterdestination, men 25 % av det totala antalet turister besöker Åre under 

sommarmånaderna. Vintertid finns större skidanläggningar i Duved-Tegefjäll, Åre och Björnen. 

Sommartid lockar bland annat vandring, fiske och andra friluftsaktiviteter. Utländska besökare står för 

cirka 27 % av gästnätterna och totalt hade Åre cirka 760 000 gästnätter under 2012 (Åre kommun, 

2016).  

Åre har som destination en relativt koncentrerad karaktär. Den geografiska strukturen kan beskrivas 

som tät med relativt sett litet avstånd mellan boende och besökspunkter såsom aktiviteter, handel och 

annan service. För de som väljer ett centralt boende finns små behov av resor inom destinationen. För 

de som väljer mer perifert boende, eller vill besöka andra besökspunkter krävs bil.  
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Till Åre går det att ta sig med såväl bil och buss som med tåg. Flyg innebär transfer från Österund. 

Ekonomiskt sett domineras destinationen av Skistars anläggningar i centrala Åre och i Duved samt 

boendeanläggningen Holiday Club.  

3.1.3. Sälen 

Sälen är främst en alpin destination, och inom destinationen finns de största skidanläggningar i 

Lindvallen – Högfjället och Tandådalen – Hundfjället. Exempel på ytterligare skidanläggningar i 

närheten av Sälen är Kläppen och Stöten. Destinationen växer också fram som ett alternativ under 

sommarmånaderna, då besökare lockas av bland annat vandring och andra friluftsaktiviteter. 

Sälenfjällen är Sverige största enskilda destination utanför storstäderna. Omsättningen inom 

turistnäringen i Sälenfjällen uppskattas till cirka 2,5 miljarder per år. Antalet kommersiella 

övernattning uppskattas till 3,6 miljoner gästnätter per år. Andelen internationella gäster är liten 

(Resurs, 2013).  

Destination Sälenfjällen är spridd över en relativt stor yta. Dels genom att de olika skidanläggningarna 

ligger på olika platser, men också genom att många boendealternativ ligger en bit från anläggningarna. 

Många besökare väljer stugboende som ofta är utspritt över större områden. Den geografiska 

strukturen kan karaktäriseras som något gles, framförallt vintertid då boende och besökspunkter finns 

utspridda inom ett par mils radie. 

Till Sälen reser de flesta besökare med bil. Under högsäsongen finns bussar som går mellan Sälen och 

storstadsregionerna. Närmaste tågstation samt flygplats ligger i Mora, cirka 9 mil bort. Den 

kollektivtrafik som bedrivs inom området syftar främst till att fylla behov för arbetspendlare samt 

skolbarn, och är därmed inriktad på de som är fast bosatta i kommunen. För skidturister som vill resa 

mellan de olika anläggningarna finns en skyttelbuss.  

Den ekonomiska strukturen domineras av Skistars hotell- och stuganläggningar för i första hand alpin 

skidåkning men det finns också ett stort antal privata bäddar i stugområdet samt ytterligare några 

skidanläggningar (till exempel Kläppen och Stöten).  

3.1.4. Vimmerby 

Vimmerby förknippas starkt med huvudattraktionen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och är en 

destination med en stor andel internationella besökare. Det finns även en rad andra besökspunkter i 

närområdet som också har koppling till Astrid Lindgren, till exempel Astrids barndomshem Näs, 

Bullerbyn, Katthult och Mariannelund. Dessa attraktioner följer i stort öppettiderna för ALV. Utöver 

dessa besökspunkter finns Älgparken i Virum, Nils Holgerssons värld, samt ett antal natur- och 

kulturrelaterade besökspunkter.  

En stor majoritet av besökarna är barnfamiljer, och cirka hälften av alla turister besöker destinationen 

under en dagstur. Bland dessa personer dominerar turister från närområdet (restid inom två timmar). 

Destinationen är internationellt känt och lockar cirka 30 % utländska besökare. Destinationen hade 

cirka 250 000 kommersiella gästnätter under 2011 (Resurs, 2012).   

Främsta färdmedlet för inresande turister är bil. Det går också tåg mellan Linköping och Vimmerby, 

och ALV har ren egen tågstation. Buss är också ett möjligt färdmedel. Närmaste flygplatser ligger i 

Kalmar, Växjö och Jönköping på omkring 130–140 km avstånd. Flyg innebär transfer från någon av 

dessa flygplatser.  

Strukturen inom destinationen domineras av ALV och ALV:s stugområde och camping, men 

kompletteras av några mindre stadshotell samt ett antal privata stugor för uthyrning. Förutom den 

uppenbara besökspunkten ALV är destinationen relativt gles.     
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3.2. Datainsamling via enkät på plats i destinationerna 

Insamlandet av de data som presenteras och analyseras i denna rapport har skett genom en enkät som 

distribuerats och insamlats på plats inom de fyra destinationerna. Urval samt administration av enkäter 

till respondenter har vid samtliga destinationer genomförts av tränade intervjuare. Metoden för urval 

som har använts har syftat till att minska så kallad urvalsbias. En särskild tidpunkt och en särskild 

plats har i förväg valts ut som lämplig för urval av respondenter. Intervjuaren har därefter tagit kontakt 

med besökare på platsen enligt en regel om var tredje i kön (alt. raden) av besökare. För att öka 

svarsfrekvensen och viljan att delta i studien erbjöds respondenterna en 10-an lott som tack för 

medverkan.  

Ett typiskt tillvägagångsätt för urval kan beskrivas som att intervjuaren tar kontakt och tillfrågar en 

respondent, denne väljer att tacka ja eller nej. Vid ja så delas en enkät ut tillsammans med en penna. 

Respondenten ges sedan tid att själv svara på enkätfrågorna. Intervjuaren finns till hands för eventuella 

frågor men går i de flesta fall vidare och tillfrågar ytterligare besökare om att delta i studien. Efter 

cirka 5 min återvänder intervjuaren och samlar in ifylld enkät och penna samt delar ut 10:an lott som 

tack för hjälpen. 

I Kiruna genomfördes datainsamlingen vintertid under de två första veckorna i april 2015, under vecka 

51, 2015 samt vecka 2, 2016. Platser för datainsamling har varit vid centralt belägna 

boendeanläggningar i Kiruna, vid flygplatsen samt i och på tåget till och från Abisko/Björkliden. 

Enkät på svenska och engelska användes. 

I Åre genomfördes datainsamlingen under sommaren 2015 i samarbete med MittUniversitetet och 

turistforskningsenheten ETOUR. Huvudsakliga platser för urval var i centrum av Åre by samt vid 

bensinstationer inom destinationen. Data samlades även in från vinterbesökare under säsongen 

2015/2016. En vecka i mitten av december samt vecka tre i januari valdes ut för att fånga upp besökare 

från tidig vinter. Platser för urval av besökare var förutom centrum av Åre även kabinbanan, 

järnvägsstationen samt vid en hotellanläggning. Enkät på svenska och engelska användes. 

Datainsamling i Sälen genomfördes under tre veckor i mars och april 2015 (v. 10, 13 och 15) i syfte att 

fånga upp besökare före, under och efter påsk. För att även fånga upp besökare som kommer tidigt på 

säsongen så genomfördes en insamlingsomgång under första veckan i januari 2016. Enkät på svenska 

och engelska användes. 

I Vimmerby genomfördes insamling av data under tre veckor i juli 2015 i huvudsak utanför entrén till 

ALV men också i centrum av Vimmerby samt vid ett antal av de omkringliggande besökspunkterna 

(Virum Älgpark, Nils Holgerssons värld samt Astrid Lindgrens Näs). Enkät på svenska, engelska och 

tyska användes. 

3.2.1. Enkätverktyget 

Enkäten baserades på underlag från intervjuer med företrädare för destinationerna och på erfarenheter 

från tidigare projekt om hållbara turistresor. Enkäten inleddes med frågor om respondentens 

socioekonomiska status följt av frågor om syfte med resan, färdmedel och resesällskapet. Därefter 

följde ett antal frågor om boendet, dess lokalisering inom destinationen i förhållande till service samt 

frågor om vikten av service under resan. Frågor om respondentens resor inom destinationen samt om 

dennes ekonomiska aktivitet följde därefter. Avslutningsvis innehöll enkäten frågor om inkomst. 

Samtliga enkäter innehöll samma frågor men en viss anpassning till de olika destinationerna gjordes. 

Ett exempel på frågeformulär finns i bilaga 1. 
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4. Resultat 

Detta kapitel presenterar resultaten från den genomförda enkätstudien. Materialet presenteras utifrån 

destination, säsong och tre olika kategorier av turister; ensamresande, barnfamiljer och vuxna utan 

barn.  

4.1. Beskrivning av urvalet 

Totalt samlades 1033 svar in i de fyra destinationerna. Fjorton enkäter har rensats bort på grund av att 

det framgick att dessa varit fastboende och inte turister. Svaren från 1019 turister fördelade över 

destinationerna enligt nedan användes i analysen som presenteras: 

 Kiruna, vinter: 200 

 Vimmerby, sommar: 196 

 Sälen, vinter: 337 

 Åre, sommar 194 

 Åre, vinter 92 

I Åre genomfördes datainsamling under både sommar- och vintersäsongen. Detta ger en möjlighet att 

kunna se eventuella skillnader mellan sommarturister och vinterturister. Enkäterna för alla 

destinationerna fördelar sig mellan sommar och vinter enligt följande: 

 Vinter: 629 

 Sommar: 390 

Av de tre kategorier turister som inkluderades i studien var vuxna som reser ensamma den minsta 

kategorin och barnfamiljer den största. Till gruppen vuxna utan barn räknas t.ex. vuxna par, men även 

större sällskap av vuxna ingår där. Nitton personer har inte svarat på frågan om resesällskap och kunde 

därför inte kategoriseras. Svar från 1000 enkäter presenteras i nedanstående uppdelning:     

 Ensamresande: 67 

 Barnfamiljer: 494 

 Vuxna utan barn: 439 

Totala antalet enkäter som besvarades av vuxna som reser själva eller i sällskap var alltså 506, dvs i 

samma storleksordning som antalet enkäter som besvarades av representanter för barnfamiljer (494). 

Den procentuella fördelningen presenteras i Tabell 1. 

4.2. Urval per destination 

Här presenteras hur antalet enkätsvar i destinationerna fördelar sig mellan de olika kategorierna av 

besökare. Två av destinationerna, Vimmerby och Sälen, är utpräglade resmål för barnfamiljer (Tabell 

1). Den mycket höga siffran (92 %) för Vimmerby påverkas dock av att en stor del av intervjuerna 

genomfördes i anslutning till entrén till Astrid Lindgrens värld. Flertalet vuxna utan barn eller 

ensamresande (totalt 8 %) intervjuades i centrala Vimmerby eller vid andra sevärdheter inom 

destinationen. Andelen barnfamiljer i Sälen under vintersäsongen var 68 %, vilket innebär att Sälen 

även besöks av en betydande andel vuxensällskap. 
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Tabell 1. Kategorier av turister per destination. 

 Barnfamilj Vuxna utan 
barn 

Ensamresenärer 

Kiruna (vinter) 9 % 66 % 24 % 

Åre (sommar) 42 % 54 % 4 % 

Åre (vinter) 19 % 67 % 14 % 

Sälen (vinter) 68 % 30 % 2 % 

Vimmerby 
(sommar) 

92 % 7 % 1 % 

Genomsnitt 49 % 44 % 7 % 

 

Åre (vinter) och Kiruna (vinter) är de mest utpräglade ”vuxen”-destinationerna. Båda har en relativt 

liten andel besök av barnfamiljer. Kiruna (vinter) är den destination som har störst andel vuxna 

besökare (totalt 90 %) och andelen ensamresande vuxna är betydande (24 %).  

De kategorier av turister som besöker olika destinationer varierar alltså kraftigt varför kännedom om 

besökarna och deras preferenser är viktigt för arbetet med att utveckla destinationer.  

4.3. Socioekonomisk beskrivning av urvalet  

Genomsnittlig ålder på turisterna varierar från som lägst 35 år i Åre under vintersäsongen till som 

högst 41 år i Vimmerby. Den lite högre medelåldern i Vimmerby kan bero på att man reser 

tillsammans med mor- och farföräldrar. Det genomsnittliga antalet resenärer är också högst i 

Vimmerby och Sälen (5 personer) där barnfamiljerna dominerar.  

I Kiruna och Åre (sommar) är det genomsnittliga resesällskapet minst (3 personer). Det stämmer väl 

överens med bilden att Kiruna har många turister som reser ensamma. Storleken på resesällskapet kan 

också i viss mån tänkas påverka färdmedelval. I Åre (vinter) intervjuades bland annat fem besökare 

som ingick i mycket stora (>40 personer) resesällskap som deltog i arrangerade bussresor. Det finns 

inga markanta skillnader i resesällskapens storlek om man jämför sommar- och vinterdestinationer.  

Vad gäller nationalitet (det land bostadsorten ligger i) på besökarna så ser man tydliga skillnader 

mellan destinationerna (Tabell 2). Sälen utmärker sig genom att ha nästan besökare från Sverige. 

Kiruna är den ort som har högst andel besökare från andra länder. Närmare hälften av de tillfrågade 

kom från något annat land. Även Vimmerby har en relativt hög andel utländska turister, där turister 

från andra nordiska länder och övriga Europa dominerar. Åre har en hög andel besökare från andra 

länder under vintersäsongen varav flertalet kommer från andra nordiska länder. 
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Tabell 2. Besökares nationaliteter (det land bostadsorten ligger i). s=sommar, v=vinter. 

 Svensk Nordisk Europeisk Övriga världen 

Kiruna (v) 54 % 4 % 30 % 12 % 

Åre (s) 85 % 15 % 0 % 0 % 

Åre (v) 65 % 27 % 5 % 2 % 

Sälen (v) 98 % 1 % 0 % 0 % 

Vimmerby (s) 62 % 22 % 15 % 1 % 

Genomsnitt 77 % 11 % 9 % 3 % 

4.4. Huvudsaklig anledning till resa 

På frågan om den huvudsakliga anledningen till resan svarade en förvånansvärd hög andel i Sälen att 

huvudsyftet var att besöka släkt och vänner (Tabell 3). I Vimmerby är Astrid Lindgrens Värld den helt 

dominerande attraktionen. Kiruna är en destination med många besökspunkter som lockar. Det ska 

nämnas att under kategorin ”Annat” är det cirka hälften som angett ishotellet i Jukkasjärvi. Ungefär 

lika många har angett Aurora skystation. Även samiska attraktioner finns med under kategorin 

”Annat” 

I Åre, skiljer sig resultaten för sommarsäsongen och vintersäsongen. Under vintern finns en klar 

attraktion som dominerar, utförsåkning. Under sommaren lockar en rad aktiviteter, och det finns ingen 

klar huvudattraktion, även om cykling på cykelleder och stigar, så kallad ”mountainbiking” (MTB), 

lockar en relativt stor andel. 

Tabell 3. Huvudsaklig anledning till resa. s=sommar, v=vinter. 
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Kiruna (v) 16 % 11 % 45 % 13 %     8 %   7 % 

Åre (s)   41 % 11 % 7 %  27 %  14 % 

Åre (v) 72 % 3 % 6 % 1 %  18 %    

Sälen (v) 31 % 10 % 8 % 43 % 2 % 6 %   1 % 

Vimmerby (s)   4 % 2 % 2 %   76 % 15 % 

4.5. Resans längd  

Tabell 4 visar att Vimmerby är den destination som har i särklass flest turister som gör dagsturer även 

om flest besökare stannar 1–3 nätter. Skidorten Sälen sticker ut som den destination där majoriteten 

stannar längst medan majoriteten av besökare till Kiruna och Åre stannat 1–3 eller 4–7 nätter. I Åre 

kan konstateras att besökare under sommarsäsongen stannar längre än besökare under vintersäsongen. 
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Tabell 4. Antalet övernattningar per besök. s=sommar, v=vinter. 

 Rest över dagen 1-3 nätter 4-7 nätter Fler än 7 nätter 

Åre (s) 9 % 41 % 44 % 5 % 

Åre (v) 15 % 50 % 25 % 10 % 

Kiruna (v) 5 % 47 % 39 % 9 % 

Vimmerby (s) 35 % 55 % 8 % 2 % 

Sälen (v) 3 % 33 % 55 % 9 % 

Genomsnitt 12 % 43 % 38 % 7 % 

4.6. Val av boendeform 

Destinationernas olika karaktär avseende struktur visar sig även i de boendeval som turisterna gör. 

Sälen utmärker sig genom att en mycket stor andel (nära 90 %) bor i egen eller hyrd stuga eller 

lägenhet (Tabell 5).  

Tabell 5. Boendeform, per destination och säsong. s=sommar, v=vinter. 
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Åre (s) 3 % 20 % 28 % 36 % 14 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

Åre (v) 3 % 28 % 35 % 17 % 16 %  1 %   

Kiruna (v) 2 % 25 % 5 % 41 % 11 % 2 % 14 % 0 % 2 % 

Vimmerby (s) 14 % 30 % 9 % 14 % 4 % 0 % 14 % 15 % 7 % 

Sälen (v) 1 % 73 % 16 % 3 % 5 % 1 % 1 % 0 % 2 % 

Genomsnitt 4 % 42 % 17 % 20 % 8 % 1 % 6 % 2 % 3 % 

 

Åre å andra sidan uppvisar en relativt jämn fördelning av nyttjande av boendeformer: hyrd stuga eller 

lägenhet, egen stuga eller lägenhet och hotell. Boende hos släkt och vänner, 14 respektive 16 %, utgör 

den största andelen bland samtliga analyserade destinationer. Kiruna är den destination där störst andel 

bor på hotell även om många också väljer hyrd stuga eller lägenhet.  

Stugboende är vanligast i Vimmerby, men Vimmerby utmärker sig även genom att ha en relativt hög 

andel besökare som bor i husvagn och husbil. Där finns lägst andel som äger egen stuga eller lägenhet, 

och också minst andel som bor hos släkt och vänner. Utmärkande är också att många väljer 

vandrarhem något som också är relativt vanligt i Kiruna.   

Generellt är pensionat, camping och vandrarhem relativt ovanliga boendeval på de här destinationerna. 

Men det har till viss del sin förklaring i utbudet av boendeformer som domineras av fritidshus och 

hotell. 
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Boendeform verkar också hänga samman med hur resesällskapet är sammansatt. Tabell 6 illustrerar 

dessa skillnader. Utmärkande för ensamresande är att endast en liten andel väljer stugboende, 

samtidigt som en stor andel väljer hotell och boende hos släkt och vänner. Barnfamiljer är 

överrepresenterade vad gäller boende i stuga och i viss mån camping och underrepresenterade vad 

gäller hotellboende. Vuxna utan barn väljer i hög grad stuga eller hotell, men även lägenhet är relativt 

vanligt boendealternativ.   

Tabell 6. Boendeform, per turistkategori. 
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Ensamresande 2 % 12 % 16 % 31 % 24 % 2 % 7 % 0 % 7 % 

Barnfamilj 6 % 47 % 17 % 11 % 6 % 0 % 5 % 4 % 4 % 

Vuxna utan barn 2 % 38 % 16 % 26 % 8 % 1 % 6 % 1 % 2 % 

4.7. Boendets lokalisering  

Boendets lokalisering i förhållande till besökspunkter som aktiviteter och service är avgörande för 

transportbehov och färdmedelsval. De olika destinationerna erbjuder som tidigare har beskrivits olika 

boendeformer. På de tre skiddestinationerna är det ungefär lika stor andel som bor i ski-in/ski-out-läge 

i relation till skidbackar (Tabell 7). Åre har den tätaste strukturen av dessa tre destinationer, med ca 70 

% som bor i eller väldigt nära skidbackar vintertid. Skillnaden mot Sälen är dock relativt liten där 

motsvarande siffra är 60 %. I Sälen, och i viss mån även i Kiruna, har många även nära till 

längskidspår. En relativt stor andel av turisterna i Kiruna anger att de bor långt från skidbackar. 

Boendet i Åre ser olika ut under sommar- respektive vintersäsongen. Vintertid bor fler besökare nära 

många besökspunkter, såsom livsmedelsbutiker, restauranger och caféer. I Sälen är avstånden mellan 

boendet och motsvarande service större, medan en stor andel turister i Kiruna har nära till restauranger 

och caféer. I Vimmerby bor många långt ifrån service, vilket också bekräftas av att många väljer 

boendeformer som traditionellt ligger en bit ifrån en centralort, som camping och husvagn. 

Tabell 7. Boendets lokalisering i förhållande till besökspunkter och service. 

Kiruna (vinter) Ski in/ski out < 500 m 500 m-2 km 2-4 km > 4 km 

Skidbackar 28 % 13 % 22 % 10 % 26 % 

Längdskidåkning 35 % 27 % 24 % 6 % 7 % 

Liten livsmedelsbutik 11 % 47 % 23 % 9 % 10 % 

Stor livsmedelsbutik 5 % 13 % 31 % 13 % 39 % 

Restaurang, dag 36 % 35 % 16 % 4 % 9 % 

Restaurang, kväll 37 % 35 % 15 % 3 % 10 % 

Apotek 4 % 23 % 21 % 9 % 43 % 

Systembolag 2 % 18 % 20 % 11 % 50 % 

Café 27 % 32 % 21 % 3 % 17 % 

Shopping 13 % 23 % 16 % 8 % 40 % 
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Åre (vinter) Ski in/ski out < 500 m 500 m-2 km 2-4 km > 4 km 

Skidbackar 25 % 47 % 11 % 6 % 11 % 

Längdskidåkning 8 % 18 % 48 % 18 % 10 % 

Liten livsmedelsbutik 21 % 36 % 28 % 10 % 6 % 

Stor livsmedelsbutik 8 % 32 % 35 % 13 % 12 % 

Restaurang, dag 28 % 34 % 25 % 7 % 7 % 

Restaurang, kväll 23 % 38 % 25 % 8 % 6 % 

Apotek 8 % 26 % 28 % 28 % 10 % 

Systembolag 9 % 19 % 27 % 32 % 12 % 

Café 19 % 38 % 26 % 12 % 5 % 

Shopping 23 % 49 % 15 % 14 % 0 % 

Åre (sommar)  < 500 m 500 m-2 km 2-4 km > 4 km 

Liten livsmedelsbutik  26 % 59 % 7 % 8 % 

Stor livsmedelsbutik  23 % 49 % 16 % 12 % 

Restaurang, dag  31 % 53 % 9 % 7 % 

Restaurang, kväll  30 % 51 % 10 % 8 % 

Apotek  20 % 51 % 17 % 12 % 

Systembolag  17 % 52 % 17 % 14 % 

Café  31 % 52 % 9 % 7 % 

Shopping  23 % 49 % 15 % 14 % 

Sälen (vinter) Ski in/ski out < 500 m 500 m-2 km 2-4 km > 4 km 

Skidbackar 26 % 36 % 21 % 7 % 11 % 

Längdskidåkning 17 % 51 % 23 % 3 % 6 % 

Liten livsmedelsbutik 7 % 38 % 41 % 9 % 5 % 

Stor livsmedelsbutik 5 % 14 % 35 % 19 % 27 % 

Restaurang, dag 15 % 40 % 28 % 9 % 7 % 

Restaurang, kväll 14 % 37 % 30 % 10 % 8 % 

Apotek 4 % 8 % 20 % 21 % 47 % 

Systembolag 2 % 4 % 11 % 19 % 64 % 

Café 12 % 40 % 28 % 10 % 9 % 

Shopping 9 % 26 % 25 % 16 % 24 % 

Vimmerby (sommar)  < 500 m 500 m-2 km 2-4 km > 4 km 

Liten livsmedelsbutik  35 % 28 % 11 % 27 % 

Stor livsmedelsbutik  13 % 36 % 20 % 31 % 

Restaurang, dag  40 % 23 % 12 % 25 % 

Restaurang, kväll  37 % 27 % 12 % 25 % 

Apotek  14 % 27 % 23 % 36 % 

Systembolag  12 % 27 % 22 % 40 % 

Café  29 % 26 % 19 % 25 % 

Shopping  17 % 27 % 21 % 35 % 
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4.8. Färdmedelsval 

4.8.1. Huvudsakligt färdmedelsval för resan till och från destinationen 

Sammantaget dominerar bilen som färdmedel för resan till och från de studerade destinationerna 

(Tabell 8). Några skillnader i turisternas val av färdmedel kan noteras. Åres sommarturister reser i 

mycket högre utsträckning än vinterturisterna med bil. Bilen dominerar även stort för resan till och 

från sommardestinationen Vimmerby. Detta resmönster förekommer dock även för vinterturism, vilket 

färdmedelsvalen till Sälen visar.  

Vinterturisterna i Åre och Kiruna väljer däremot betydligt oftare tåg, flyg eller annat (främst buss), 

vilket sannolikt till stor del kan förklaras av att möjligheten finns, men också av större avstånd mellan 

hemorten och destinationen. 

Tabell 8. Huvudsakligt val av färdmedel, per destination. s=sommar, v=vinter. 

 Bil Tåg Flyg Annat 

Kiruna (v) 10 % 31 % 47 % 12 % 

Åre 71 % 19 % 4 % 6 % 

- sommar 
89 % 8 % 2 % 1 % 

- vinter 
36 % 40 % 7 % 18 % 

Sälen (v) 94 % 3 % 0 % 3 % 

Vimmerby (s) 95 % 2 % 3 % 1 % 

Genomsnitt 68 % 14 % 13 % 6 % 

 

Ytterligare en faktor som kan tänkas påverka val av färdmedel är sammansättningen av resesällskapet. 

Det är tydligt att barnfamiljer i mycket stor utsträckning väljer bil (Tabell 9). Ensamresenärer väljer 

däremot sällan bil och är de turister som i störst utsträckning väljer flyg, tåg och annat färdmedel 

(främst buss). Även vuxna sällskap utan barn väljer i relativ hög grad bil.  

Tabell 9. Huvudsakligt val av färdmedel, per turistkategori. 
 

Bil Flyg Tåg Annat 

Ensamresenärer 19 % 38 % 32 % 11 % 

Barnfamilj 90 % 3 % 5 % 2 % 

Vuxna utan barn 54 % 18 % 20 % 8 % 

 

Denna bild förändras dock något om dataunderlaget delas upp för de olika destinationerna (Tabell 10). 

Då framträder att en andel barnfamiljer även väljer att resa med tåg (till Åre och Kiruna) och flyg (till 

Kiruna).  
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Tabell 10. Huvudsakligt val av färdmedel, per destination och turistkategori. s=sommar, v=vinter 

 Bil Tåg Flyg Annat 

Kiruna (v) 10 % 31 % 47 % 12 % 

-ensamresande 4 % 34 % 57 % 6 % 

-barnfamiljer 13 % 13 % 53 % 20 % 

-vuxna utan barn 10 % 34 % 44 % 11 % 

Åre (s) 89 % 9 % 2 % 1 % 

-ensamresande 100 % 0 % 0 % 0 % 

-barnfamiljer 88 % 10 % 2 % 0 % 

-vuxna utan barn 89 % 8 % 2 % 1 % 

Åre (v) 37 % 39 % 5 % 19 % 

-ensamresande 23 % 46 % 0 % 31 % 

-barnfamiljer 42 % 37 % 5 % 16 % 

-vuxna utan barn 38 % 38 % 7 % 18 % 

Sälen (v) 94 % 3 % 0 % 3 % 

-ensamresande 67 % 17 % 0 % 17 % 

-barnfamiljer 96 % 2 % 0 % 2 % 

-vuxna utan barn 92 % 3 % 0 % 5 % 

Vimmerby (s) 95 % 2 % 3 % 1 % 

-ensamresande 100 % 0 % 0 % 0 % 

-barnfamiljer 95 % 2 % 2 % 1 % 

-vuxna utan barn 86 % 0 % 14 % 0 % 

 

Om resandet delas upp i svenska, nordiska och europeiska besökare (Tabell 11) blir det tydligare att 

andelen svenska besökare till Åre (vinter) som väljer att resa med tåg är stor (51 %) och att mellan 60 

och 70 % av alla besökare väljer att resa med allmänna kommunikationer. En stor del av svenska och 

utomnordiska besökare till Kiruna (vinter) reser med allmänna kommunikationer (omkring 90 %). De 

nordiska besökarna reser dock i stor utsträckning med bil (50 %). 

 



 

VTI rapport 929  29 

Tabell 11. Huvudsakligt val av färdmedel, per destination och nationalitet. s=sommar, v=vinter. 

 Bil Tåg Flyg Annat 

Kiruna (v) 10 % 31 % 47 % 12 % 

- svensk 
12 % 43 % 33 % 13 % 

- nordisk 
50 % 50 % 0 % 0 % 

- europeisk 
7 % 17 % 60 % 16 % 

Åre (s) 89 % 8 % 2 % 1 % 

- svensk 
88 % 9 % 2 % 1 % 

- nordisk 
97 % 3 % 0 % 0 % 

Åre (v) 36 % 40 % 7 % 18 % 

- svensk 
37 % 51 % 4 % 7 % 

- nordisk 
35 % 15 % 0 % 50 % 

- europeisk 
33 % 17 % 50 % 0 % 

Sälen (v) 94 % 3 % 0 % 3 % 

- svensk 
94 % 3 % 0 % 4 % 

- nordisk 
100 % 0 % 0 % 0 % 

- europeisk 
100 % 0 % 0 % 0 % 

Vimmerby (s) 95 % 2 % 3 % 1 % 

- svensk 
97 % 2 % 0 % 1 % 

- nordisk 
100 % 0 % 0 % 0 % 

- europeisk 
84 % 0 % 16 % 0 % 

Genomsnitt, totalt 68 % 14 % 13 % 6 % 

 

4.8.2. Färdmedelsval för resor inom destinationen 

Tabell 12 nedan visar att bil är ett frekvent val av färdmedel för resor inom destinationerna. Många 

reser dit med egen bil, och bland dem som inte reser med egen bil är taxi och hyrbil vanliga val. 

Kiruna och Åre (vinter) sticker dock ut något genom att ha relativt många som reser runt med buss.  
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Tabell 12. Färdmedelsval för resor inom destinationen, per destination. s=sommar, v=vinter 
 

Bil Buss Taxi Hyrbil Annat 

Kiruna (v) 26 % 29 % 16 % 19 % 10 % 

Åre (s) 84 % 2 % 4 % 3 % 8 % 

Åre (v) 42 % 25 % 30 % 3 % 0 % 

Sälen (v) 88 % 5 % 6 % 1 % 1 % 

Vimmerby (s) 92 % 0 % 0 % 4 % 4 % 

 

Barnfamiljer väljer i hög grad att resa med bil inom destinationen (Tabell 13). Något som hänger 

samman med att de också väljer bil för resor till destinationen. Ensamresenärer är de som uppvisar 

störst variation när det gäller färdmedelsval inom destinationen. Många väljer bil, men i den här 

gruppen är även buss är ett vanligt val. Även vuxna turister utan barn väljer oftare alternativa 

färdmedel i jämförelse barnfamiljerna.  

Tabell 13. Färdmedelsval för resor inom destinationen, per turistkategori. 
 

Bil Buss Taxi Hyrbil Annat 

Ensamresenärer 46 % 27 % 9 % 9 % 9 % 

Barnfamilj 90 % 4 % 2 % 2 % 3 % 

Vuxna utan barn 63 % 12 % 15 % 6 % 4 % 

 

Tabell 14 visar att bland dem som reste med bil till destinationen så väljer de allra flesta att använda 

bilen för förflyttningar även inom destinationen. De som anländer med flyg använder i relativt hög 

grad hyrbil för resor inom destinationen. Den största gruppen som väljer buss inom destinationen är de 

som anlände med ”annat” färdmedel (där buss ingår). Relativt många väljer att resa med taxi inom 

destinationen. Vanligast är det bland dem som åkte tåg till destinationen. I kategorin annat finns även 

många som anger att de promenerat eller cyklat inom destinationen.  

Intressant att notera är att i jämförelse med hur svaren fördelar sig på frågan om huvudsakligt 

färdmedel till destinationen så är andelen som färdas med bil inom destinationen något lägre. En liten 

andel väljer att inte använda sin egen bil inom destinationen trots att de använde den för resan till 

destinationen. Detta talar för att det kan finnas en viss potential att få resandet mer hållbart i fall där 

resande med alternativ till egen bil kan ske på ett mer miljömässigt sätt eller på ett sätt som minskar 

till exempel trängsel. 

Andelen turister som reser med egen bil inom destinationerna är relativt hög för resenärer som 

anländer med tåg, annat färdmedel (till exempel buss) och i viss mån även med flyg. Detta tolkas som 

att många reser inom destinationerna med till exempel släktingars och vänners bilar. 
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Tabell 14. Färdmedelsval för resor inom destinationerna, för olika val av färdmedel till/från 

destinationen. 
 

Bil Buss Taxi Hyrbil Annat 

Bil till destination 90 % 3 % 3 % 2 % 2 % 

Flyg till destination 13 % 28 % 21 % 26 % 12 % 

Tåg till destination 26 % 27 % 32 % 4 % 11 % 

Annat till destination 24 % 49 % 15 % 10 % 2 % 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bilberoendet är stort inom samtliga destinationer, även om 

Kiruna sticker ut genom att relativt många väljer att även resa med buss. En förklaring till detta kan 

vara att organiserade bussresor är vanligare i Kiruna än på de andra destinationerna. 

4.9. Nyttjande av service 

4.9.1. Vilken service nyttjar turisterna? 

Enkätdelatagarna ombads att ange vilken typ av service de hade använt sig av under sin vistelse 

(Tabell 15). Livsmedelsbutiker och restauranger var den service som inte helt oväntat nyttjades av flest 

besökare i de studerade destinationerna. Nyttjandemönstret är dessutom relativt lika för olika 

destinationer och under olika säsonger. Vimmerby har dock lägre nyttjandegrad av restauranger, 

eventuellt på grund av en relativt stor andel dagsbesök. Även ensamresande till alla destinationer 

nyttjar restauranger i lägre grad än övriga turister, vilket eventuellt kan förklaras av att de ofta bor hos 

släkt och vänner. Av de övriga destinationerna har Åre en relativt hög besöksfrekvens på restauranger, 

systembolag och apotek. Matvaruleveranser är en relativt lågt utnyttjad service bland alla turister och 

destinationer.  

Tabell 15. Utnyttjade av service utifrån säsong, destination och turistkategori. s=sommar, v=vinter. 

 Säsong Destination Turistkategori 

 v s Kiruna 
(v) 

Sälen 
(v) 

Vimmerby 
(s) 

Åre 
(s+v) 

Ensam Barn-
familj 

Vuxna 

Liten 
livsmedelsbutik 

41 % 25 % 44 % 41 % 19 % 33 % 40 % 35 % 33 % 

Stor livsmedelsbutik 15 % 36 % 13 % 21 % 25 % 32 % 12 % 27 % 21 % 

Matvaruleverans 3 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 4 % 3 % 2 % 

Apotek 9 % 14 % 10 % 7 % 7 % 19 % 12 % 10 % 11 % 

Systembolag 13 % 20 % 13 % 13 % 8 % 26 % 10 % 13 % 19 % 

Restaurang 39 % 40 % 40 % 39 % 23 % 50 % 28 % 39 % 41 % 

Café 27 % 32 % 25 % 32 % 15 % 38 % 24 % 30 % 28 % 

Annat 22 % 26 % 20 % 26 % 12 % 32 % 22 % 26 % 21 % 

Shopping 3 % 7 % 5 % 2 % 3 % 8 % 3 % 4 % 5 % 
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4.9.2. Betydelsen av tillgång till service 

Efterfrågan på service liknar nyttjandemönstret med höga siffror för livsmedelsbutiker och 

restauranger, men även service som inte har använts i samma utsträckning efterfrågas (Tabell 16). 

Detta visar att även om man inte utnyttjar all service vill man ha tillgång till den. Denna bild ser 

relativt lika ut för alla kategorier av turister.  

Tabell 16. Betydelsen av tillgång till service för olika turistkategorier. 

 Inte alls 
viktigt 

Lite viktigt Viktigt Mycket 
viktigt 

Helt 
avgörande 

Barnfamilj      

Livsmedel (liten) 7 % 12 % 32 % 35 % 15 % 

Livsmedel (stor) 39 % 12 % 21 % 23 % 6 % 

Hemleverans 65 % 17 % 13 % 4 % 2 % 

Systembolag 40 % 30 % 13 % 13 % 4 % 

Restaurang 7 % 14 % 31 % 37 % 11 % 

Café 11 % 19 % 30 % 33 % 7 % 

Shopping 26 % 28 % 28 % 13 % 5 % 

Annat 42 % 8 % 32 % 10 % 9 % 

Vuxna utan barn      

Livsmedel (liten) 8 % 13 % 35 % 29 % 15 % 

Livsmedel (stor) 46 % 10 % 20 % 18 % 6 % 

Hemleverans 54 % 18 % 18 % 7 % 3 % 

Apotek 17 % 18 % 37 % 19 % 9 % 

Systembolag 33 % 23 % 17 % 17 % 11 % 

Restaurang 8 % 9 % 29 % 36 % 17 % 

Café 10 % 16 % 37 % 30 % 8 % 

Shopping 27 % 27 % 31 % 12 % 3 % 

Annat 26 % 10 % 46 % 13 % 5 % 
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Ensamresenärer      

Livsmedel (liten) 6 % 19 % 24 % 39 % 13 % 

Livsmedel (stor) 75 % 7 % 5 % 12 % 2 % 

Hemleverans 62 % 5 % 18 % 13 % 3 % 

Apotek 18 % 18 % 28 % 25 % 13 % 

Systembolag 26 % 26 % 21 % 21 % 5 % 

Restaurang 12 % 13 % 23 % 33 % 19 % 

Café 14 % 22 % 30 % 22 % 12 % 

Shopping 23 % 25 % 25 % 23 % 5 % 

Annat 25 % 8 % 17 % 33 % 17 % 

4.10. Turisternas konsumtionsmönster 

Detta avsnitt beskriver turisternas konsumtion av tjänster och service i de olika destinationerna. 

Respondenten har svarat på enkätfrågan om hur mycket pengar denne har spenderat under sin vistelse 

på kategorierna boende, aktiviteter, hyra av utrustning, lokala resor inom destinationen, livsmedel, 

restaurangbesök, samt shopping. För att få fram en genomsnittlig dygnskonsumtion har kostnaderna 

inom respektive kategori dividerats med antal gästnätter. Dagsbesök utan övernattning har betraktats 

som en dygnskonsumtion. I Tabell 17 redovisas således genomsnittlig konsumtion per utgiftskategori, 

samt total konsumtion per dygn för en person.  

I materialet har det funnits en del extrema värden. Dessa har i möjligast mån justerats efter manuell 

genomgång av enkätsvaret. Exempelvis var enkätfrågan formulerad för att fånga respondentens totala 

konsumtion under hela vistelsen. I några fall har respondenten istället redovisat hela familjens utlägg. I 

sådana fall har utläggen delats med antalet familjemedlemmar (barn upp till 12 år har räknats som 0,5 

personer). På så sätt har en mer korrekt genomsnittlig dygnskonsumtion kunnat uppskattas (Tabell 17).  

Den totala genomsnittliga dygnskonsumtionen är högst i Vimmerby (2 053 kr) och lägst i Sälen (1 137 

kr). Värdena för Kiruna och Åre är 1 514 respektive 1 323 kr (Tabell 17). Skillnaden mellan 

Vimmerby och övriga destinationer orsakas främst av den relativt höga kostnaden för entréer (vilket 

gäller för alla kategorier av besökare), men även kostnaderna för restaurangbesök, livsmedel och 

aktiviteter är relativt höga där.  

Av de studerade destinationerna är alltså den genomsnittliga dygnskonsumtionen näst högst i Kiruna. 

Kirunaturisterna spenderar i jämförelse med de andra destinationerna mest pengar på sitt boende, 

vilket gäller alla tre turistkategorierna. Detta kan antas höra ihop med utbudet och valet av boende där 

Kiruna är den destination där störst andel väljer boende på hotell. Även inom kategorin resor inom 

destinationen ligger Kiruna allra högst av de fyra destinationerna. Destinationen omfattar ett stort 

område, med många besökspunkter som ligger långt ifrån varandra, vilket kan förklara den höga 

kostnaden.   

En konsumtionspost som sticker ut i Kiruna är den relativt höga kostnaden för livsmedel, framförallt 

för ensamresande. Kiruna är en betydande destination för gränshandel och det är många som reser till 

Kiruna med syfte att just handla livsmedel (HUI research, 2014). Att det är just ensamresande som 

ligger högt i den kategorin förstärker antagandet att gränshandeln är en bakomliggande orsak. 

Barnfamiljers utlägg för livsmedel ligger däremot lägst jämfört med samtliga destinationer. I direkt 

relation till låga utlägg för livsmedel kan konstateras att för barnfamiljer ligger Kiruna högst av alla 



34  VTI rapport 929 

fyra destinationer vad gäller konsumtion av restaurangbesök. Även vuxna utan barn lägger relativt 

mycket pengar på restaurangbesök jämfört med flera av de andra destinationerna, men spridningen är 

inte särskilt stor. Utgiftskategorin hyra av utrustning ligger relativt lågt, jämfört med t.ex. Åre. Det 

speglar att många reser till Kiruna för andra attraktioner än skidåkning. 

Tabell 17. Genomsnittliga utlägg per person för tjänster och service för olika turistkategorier. 

v=vinter, s=sommar. 

Kiruna (v) Boende Hyra av 
utrustning 

Aktivi-
teter 

Resor inom 
destination 

Livs-
medel 

Restau-
rang 

Entréer Genomsnittlig 
dygns-

konsumtion 

Ensamresande 
(N=19) 

996 36 124 146 357 157 67 1883 

Barnfamilj 
(N=48) 

813 24 57 234 124 405 5 1661 

Vuxna utan barn 
(N=132) 

717 34 66 154 145 233 35 1384 

Medel 785 34 77 159 189 231 40 1514 

Åre (s+v)         

Ensamresande 
(N=26) 

215 125 149 70 102 211 9 881 

Barnfamilj 
(N=106) 

399 204 166 73 228 259 38 1368 

Vuxna utan barn 
(N=154) 

375 245 240 75 141 241 10 1327 

Medel 377 226 210 74 169 246 20 1323 

Sälen (v)         

Ensamresande 
(N=5) 

83 0 363 37 133 54 0 670 

Barnfamilj 
(N=223) 

313 89 350 32 148 159 16 1113 

Vuxna utan barn 
(N=98) 

420 74 217 59 168 225 42 1204 

Medel 344 84 311 40 154 178 24 1137 

Vimmerby (s)         

Ensamresande 
(N=2) 

200 2 0 0 250 150 600 1200 

Barnfamilj 
(N=180) 

598 25 267 37 260 317 655 2161 

Vuxna utan barn 
(N=14) 

163 4 0 17 82 158 428 852 

Medel 562 24 245 35 247 303 638 2053 
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Utgifterna för boende i Åre är i samma nivå som i skidorten Sälen (Tabell 17). Den totala kostnaden 

för resenärer till Åre ligger högre jämfört med Sälen, vilket främst orsakas av högre kostnader för hyra 

av utrustning och restaurangbesök. Att en betydande del av Åres besökare reser med tåg och därför i 

mindre utsträckning har med sig egen skidutrustning än de som reser med egen bil skulle kunna vara 

en av förklaringarna till de högre kostnaderna för skidhyra.  

I jämförelse med Sälen och Vimmerby ligger också utgifterna för resor inom Åre relativt högt. Åre är 

en skidort som har en mycket tätare struktur än Sälen. Därför kan den här skillnaden verka något 

förvånande. Det kan bero på att de turister som anländer med tåg är mer beroende av taxi för resor 

inom destinationen, medan turister som anländer med egen bil inte anser sig ha några kostnader för 

resor inom destinationen.  

4.11. Kort sammanfattning 

4.11.1. Per destination 

Kiruna (vinter) 

 Kiruna sticker ut som den destination med högst andel ensamresande, men den största gruppen 

som besöker Kiruna är vuxna utan barn som stannar 1–3 nätter. 

 Andelen besökare från andra länder är högst av de studerade destinationerna (46 %). 

 Störst andel flyger till Kiruna, men många reser även med tåg.  

 Resandet inom Kiruna är relativt jämnt fördelat mellan buss, bil, hyrbil och taxi. 

Åre (sommar, vinter) 

 I Åre domineras besöken av vuxna utan barn även om relativt många barnfamiljer besöker Åre 

sommartid. Vintertid är det vanligast att stanna några dagar och sommartid uppemot en vecka. 

 Andelen besökare från andra länder är betydande vintertid (35 %) och lägre sommartid 

(15 %). 

 Vintertid reser störst andel med tåg till/från Åre, men även bil är vanligt. Sommartid 

dominerar bilresandet. 

 Vintertid används även buss och taxi frekvent för resor inom destinationen. 

Sälen (vinter) 

 Största andelen besökare till Sälen är barnfamiljer som stannar 4–7 nätter. 

 Besökare från Sverige dominerar kraftigt (endast 2 % kommer från andra länder). 

 Bilen dominerar kraftigt, både för resan till/från och inom destinationen, men även taxi och 

buss används inom destinationen. 

Vimmerby (sommar) 

 Vimmerby besöks främst av barnfamiljer som stannar en eller några få dagar och Astrid 

Lindgrens värld är det primära besökspunkten. 

 Andelen besökare från andra länder är betydande (38 %). 

 Bilen dominerar kraftigt, både för resan till/från och inom destinationen.  

Generellt sett är bilberoendet betydligt större sommartid i de studerade destinationerna. Omkring 91 % 

av de som besvarade enkäten valde bilen till sommardestinationen och 62 % till vinterdestinationen. 

När det gäller service, efterfrågas och nyttjas ett brett spektrum inom samtliga studerade destinationer. 
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4.11.2. Per turistkategori 

Barnfamiljer 

 Av de studerade destinationerna väljer barnfamiljerna i första hand att besöka Vimmerby och 

Sälen. 

 Barnfamiljer är överlag mest benägna att välja att resa med egen bil och flertalet av de 

intervjuade barnfamiljerna (90 %) reste med bil till, från och inom destinationerna. Till en del 

förklaras dock den höga siffran av att möjligheterna att välja alternativa färdmedel till 

Vimmerby och Sälen är begränsade.  

 Resandet till Åre och Kiruna vintertid visade att även barnfamiljer väljer flyg och tåg om 

möjlighet finns. De tycks vara mer benägna att välja att resa med buss än tåg i jämförelse med 

övriga studerade turister. 

Vuxna utan barn 

 Bland vuxna utan barn är Kiruna, Åre vintertid och Åre sommartid de populäraste 

destinationerna. 

 Totalt valde 54 % av alla intervjuade vuxna utan barn att resa med egen bil.  

Ensamresenärer 

 Störst andel ensamresenärer noterades i Kiruna och Åre vintertid. 

 De är den grupp för vilken variationen av färdmedelsval är störst och de väljer flyg och tåg 

före bil (som endast totalt 19 % valde). Detta beror till viss del på långa avstånd till de primära 

destinationerna och att olika resmöjligheter finns. 
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5. Diskussion 

Denna intervjustudie har genomförts i fyra olika destinationer för att få en spridning på olika typer av 

destinationer (med avseende på skäl för besök, geografisk utbredning, resmöjligheter och besökare) 

samt med avseende på säsong (sommar, vinter). Intervjuerna under vinter genomfördes i Kiruna, Åre 

och Sälen och under sommar i Vimmerby och Åre för att också inkludera två olika säsonger för en 

destination. Denna studie har använt samma metodik för insamling av datamaterial för de olika 

destinationerna. Resultaten kan därför jämföras mellan och relateras till olika aspekter av de olika 

destinationerna. Studien har påvisat skillnader i besöksfrekvens av olika kategorier av turister samt 

olikheter avseende färdmedelsval, nyttjande av service och kostnad för konsumtion.  

En viktig utgångspunkt för studien är frågeställningen hur ett mer hållbart turistresande kan åstad-

kommas. Resultaten diskuteras därför med utgångspunkt i begreppen tillgänglighet och geografisk 

struktur. Inledningsvis kan konstateras att turismen ser väldigt olika ut inom de olika destinationerna 

och det är tydligt att resultatet inte kan diskuteras utifrån en generell turist som efterfrågar en viss typ 

av upplevelse eller aktivitet eller utifrån att det finns en generell åtgärd som kan påverka alla turister 

till hållbarare turistresande. Olika kategorier av turister har skilda preferenser och krav vilket i 

förlängningen också gör att olika typer av åtgärder kommer att vara mer eller mindre effektiva för 

olika destinationer. Kunskap på destinationsnivå om turismens volym och sammansättning vad gäller 

olika kategorier av turister är av stor vikt för att kunna styra mot ökad tillväxt i turismen (destinations-

utveckling) och ökad hållbarhet för turistresande (Heldt och Liss, 2013).  

Denna studie har bekräftat att förutsättningarna är olika för olika destinationer, men också att 

resmönster och preferenser varierar mellan destinationer, olika turistkategorier samt mellan sommar- 

och vinterturism.  

5.1. Geografisk struktur och tillgänglighet 

Den geografiska strukturen på destinationerna är som tidigare beskrivits olika för de utvalda 

destinationerna. Även tillgången till olika typer av boende varierar. Liten tillgång till hotell och andra 

boendealternativ i lägen med god tillgänglighet till olika besökspunkter kan begränsa möjligheterna till 

kollektivt resande inom destinationen och därmed även till destinationen. Om en stor andel av 

boendeutbudet är lokaliserat med låg tillgängligheten till besökspunkter, såsom många stugor, är det 

sannolikt att många väljer att resa med bil till destinationen. 

Den geografiska tillgängligheten i form av avstånd mellan boende och service i Sälen är som förväntat 

betydligt sämre än till exempel i Åre och i vissa aspekter även sämre än i Kiruna. Den geografiska 

strukturen och boendeutbudet inom Kiruna och Åre vintertid gör att fler har möjlighet och nyttjar 

lokala transportmöjligheter jämfört med i Sälen. Fler bor också i lägenheter och hotell vilket ger mera 

kompakta destinationer med närhet till huvudsaklig aktivitet och annan service inom vissa 

delområden. Samtliga dessa skillnader manifesteras även i skillnader i konsumtionsmönster där mer 

pengar spenderas i Kiruna och Åre på lokala resor, restaurangbesök samt på boendet.  

Vimmerby är den av de studerade destinationerna som generellt sett har störst avstånd mellan boende 

och service. Samtidigt har Vimmerby också den mest utpräglade strukturen med en dominerande 

attraktion med viss service (boende, restauranger) samlokaliserad till denna i utkanten av Vimmerby 

och annan service tillgänglig mera centralt i Vimmerby. 

Vimmerby och Sälen har alltså sammantaget relativt sett stora avstånd mellan boende, aktiviteter och 

service samtidigt som möjligheterna att nyttja alternativa färdmedel inom destinationerna är 

begränsade. Sälen har varken järnväg eller flygplats i närheten medan Vimmerby har en 

järnvägsförbindelse från Linköping, dock med begränsad trafik. Vimmerbys närmaste flygplatser finns 

i Jönköping, Kalmar och Växjö. Som tidigare studier visat så är den geografiska tillgängligheten i 

resan till destinationerna såväl som tillgängligheten inom destinationen av betydelse för 
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färdmedelsvalet (Robertson m.fl. 2013a). Båda destinationerna har alltså låg tillgänglighet såväl till 

som inom destinationerna och har också en mycket hög andel besökare med bil. Utöver den bristande 

geografiska tillgängligheten domineras besökarna dessutom av barnfamiljer som är mycket benägna 

att välja att resa med bil. 

5.2. Turisternas färdmedelsval 

Vi konstaterar i studien att förutsättningarna för att förändra färdmedelsvalet påverkas av ett antal 

faktorer där den geografiska tillgängligheten (till, från och inom destinationen) och utbudet av 

resmöjligheter har avgörande betydelse, men också turisternas preferenser (Robertson m.fl., 2013b; 

Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket, 2010). I jämförelse med Sälen reser betydligt fler 

till Åre och Kiruna med tåg, flyg och buss (vintertid) och nyttjandet av buss inom destinationerna är 

relativt stort. Frågan är om dessa skillnader beror på att olika resmöjligheter finns eller på hög 

tillgänglighet inom destinationerna eller på att de besöks av olika kategorier turister? Det är alltså 

sambanden mellan dessa faktorer och den samlade bilden som måste hanteras i planeringen för att 

utveckla ett mer hållbart resande. 

Möjligen kan det utläsas ut dataunderlaget att även i Sälen nyttjar turister i någon mån buss och taxi 

för att förflytta sig inom destinationen trots att de har rest dit med bil, så det finns med andra ord ett 

sådant behov trots tillgången till bil. Även sommartid i Åre tycks en del av besökarna låta bilen stå 

under besöket. Denna bild är dock motsatt för Åre vintertid och Kiruna där en större andel av 

turisterna reser med bil inom destinationen än som rest dit med bil. Resandet inom Kiruna sker till stor 

del med andra färdmedel än bil, vilket är logiskt eftersom endast 10 % reser dit med bil. 

Den samlade bilden från hela dataunderlaget är dock enligt Tabell 14 att för 10 % av resorna inom 

destinationen använder de som reser med bil till en destination andra färdmedel såsom buss, taxi och 

hyrbil. Det tycks med andra ord finnas en efterfrågan på andra kommunikationer än bil inom 

destinationerna. I relativt många fall finns även möjligheten att gå, vilket de avståndsangivelser mellan 

boende och andra besökspunkter som angavs i enkäterna visar.  

Resultatet visar vissa mönster avseende färdmedelsvalen för de olika kategorierna av turister. 

Ensamresande utmärker sig genom att i första hand välja allmänna kommunikationer och barnfamiljer 

genom att i störst utsträckning välja att resa med egen bil. De barnfamiljer som svarade på enkäten i 

Kiruna visade dock att även barnfamiljer kan tänka sig att resa med såväl flyg, som buss och tåg, 

åtminstone om avståndet mellan bostadsorten och destinationen är stort. Flera vuxna utan barn 

uppvisar ett mera varierat färdmedelsval och reser ofta med bil, men också med tåg och flyg. God 

kännedom om besökarna, det vill säga vilka kategorier av turister som besöker en destination, kan 

alltså vara värdefull för bedömningen av effekten och kostnadseffektiviteten av olika åtgärder som 

syftar till att förändra resandet. 

Det finns som har antytts ovan en tydlig säsongsvariation i materialet i form av att bilresor dominerar 

kraftigt under sommaren. Detta visar sig tydligast vid en jämförelse av resandet till Åre sommar- 

respektive vintertid. Det är sannolikt att resmönstret ser olika ut sommar och vinter på grund av ett 

mera fokuserat resmönster vintertid, både avseende destination och i tiden. Resandet sommartid 

involverar troligen ofta fler olika destinationer och besökspunkter under en längre tidsperiod under 

sommarsemestern. Den höga andelen bilresenärer till Vimmerby förklaras sannolikt både av att det 

huvudsakligen besöks av barnfamiljer, av att det är en utpräglad sommardestination.  

5.3. Turisternas konsumtionsmönster 

Efterfrågan på olika typer av service är relativt stor i samtliga studerade destinationer och för alla 

undersökta kategorier av turister. Nyttjandet av service är lägre än efterfrågan, men det är rimligt 

eftersom ”alla” behov som skulle kunna uppkomma inte nödvändigtvis uppkommer under ett visst 

besök. Troligen är det en trygghet att veta att tillgång till service finns även om den inte behöver 
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utnyttjas. Den service som användes mest i alla destinationer var restauranger och livsmedelsbutiker, 

men utifrån ett planeringsperspektiv så ser god tillgänglighet till ”alla” typer av service och 

besökspunkter ut att vara av vikt för turisterna. 

Även konsumtionsmönstret visar att livsmedel och restaurangbesök är viktiga för turister. Dessa 

poster, liksom den totalt dygnskonsumtionen är högst i Vimmerby. Ser vi till den ekonomiska 

strukturen på Vimmerby som destination är dessa resultat inte förvånande. Vimmerby är en destination 

med en stark och tydlig attraktion i form av Astrid Lindgrens värld (ALV) med en framgångsrik 

strategi för att ta betalt för det unika värdet. Även kringliggande service som restauranger och boende 

är uppbyggt för att kunna ta betalt och erbjuda service av efterfrågad kvalitet. Strategier för 

prissättning och paketering av upplevelseutbudet inom Vimmerby drar nytta av den entrébelagda ALV 

och den monopolsituation som råder inom anläggningen för försäljning av mat och dryck. Vimmerby 

är i övrigt en destination där turister stannar en relativt kort tid, varför dygnskonsumtionen under tiden 

för vistelsen blir hög på grund av de relativt höga entréavgifterna. I jämförelse med de andra 

destinationerna har kategorin vuxna utan barn (som troligen inte besöker ALV) å andra sidan istället 

den lägsta nivån på dygnskonsumtion i Vimmerby.  

Sälenturisterna stannar längre, i genomsnitt 5 dygn. Sambandet mellan längd på turistresan och 

storleken på konsumtionen per dygn är avtagande, d.v.s. ju längre vistelse desto lägre konsumtion per 

dygn (Sun och Stynes, 2006). En vanlig vistelse i Sälen innebär att hyra en stuga för en vecka och 

utöva en vintersportaktivitet ofta i kombination med att träffa släkt och vänner. Den genomsnittliga 

dygnskonsumtionen för en person inom en barnfamilj uppgår till omkring halva dygnskostnaden i 

jämförelse med Vimmerby. Den totala kostnaden för en barnfamilj på fem personer, med tre barn 

under 12 år, och som stannar i 6 dygn, så blir summan av konsumtionen cirka 3900 kr per dygn, eller 

cirka 23 300 kr för en vecka, vilket är en relativt hög summa (Heldt och Liss, 2013). Viktigt att notera 

är att enkätundersökningen har genomförts under vintersäsong och kostnaderna för alpin skidåkning är 

höga i form av liftkort och utrustning. Kostnaden för hyra av utrustning i Sälen är dock låg i 

jämförelse med de andra destinationerna. Eftersom nästan alla reser till Sälen med bil innebär det att 

många har möjlighet att ta med egen utrustning. Det kan konstateras att många olika faktorer såsom 

den ekonomiska strukturen inom turistnäringen, destinationens lokalisering och utbudet av 

resmöjligheter har stor betydelse dels för den totala ekonomiska potentialen av turismen inom 

destinationen och dels för färdmedelsvalet.  

5.4. Attraktionskraft och destinationsutveckling 

Resultaten från studien visar att attraktionskraften (och den samlade efterfrågan) ser olika ut för olika 

destinationer i Sverige. En dominerande attraktion kan skapa en stark efterfrågan och hög 

genomsnittlig dygnskonsumtion per turist, men också destinationer utan en dominerande attraktion 

kan locka många besökare. Vimmerby och Kiruna är exempel på destinationer av olika karaktär som 

båda lockar många besökare från Sverige och andra länder. Ett geografiskt läge i närheten av 

befolkningscentra kan ha stor betydelse för antalet besökare, men läget kan också vara en attraktion i 

sig, som den nordliga och avlägsna lokaliseringen av Kiruna. Kiruna utmärker sig även genom att ha 

störst andel besökare från andra länder. 

Ur ett turistekonomiskt perspektiv handlar det dels om antalet besökare och dels om vistelsetiden och 

den totala konsumtionen under besöket. I jämförelse med Vimmerby har Kiruna till exempel en stor 

andel besökare som stannar 4 till 7 nätter, och även om konsumtionen per dygn minskar under ett 

längre besök blir den totala konsumtionen hög på motsvarande sätt som räkneexemplet från Sälen 

ovan. 

Det långa avståndet till destinationen blir i exemplet Kiruna en tillgång i och med att besökare har rest 

långt för att ta sig till destinationen. Långa avstånd mellan besökspunkter inom destinationen blir 

mindre problematisk ur ett efterfrågeperspektiv när turisten är beredd att spendera mer tid och betala 
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mer pengar under resan. Avstånden kan däremot vara en utmaning när det gäller att öka turistresandets 

hållbarhet.  

När det gäller behovet av geografisk tillgänglighet inom destinationen är längre vistelsetid sannolikt 

en faktor som bidrar till ett ökat behov av tillgänglighet till exempel till fler typer av service. Längre 

vistelsetid leder vanligen till att den totala konsumtionen per turist blir högre. God tillgänglighet till 

besökspunkter inom destinationen kan troligen bidra till att konsumtionen ökar ytterligare. God 

tillgänglighet till och inom destinationen kan även öka dess attraktivitet och därmed antalet besökare 

och den ekonomiska omsättningen. 

Ett systematiskt arbete eller planering för att utveckla ett mer hållbart turistresande bör med andra ord 

koordineras med arbete och insatser avseende destinationsutveckling som syftar till att utveckla och 

öka turismen. Detta i sin tur bör koordineras med transportplanering, samhällsplanering och regional 

utveckling. För att ett sådant strategiskt utvecklingsarbete och en sådan planering ska kunna bedrivas 

på ett systematiskt sätt krävs olika former av stöd för att identifiera lämpliga åtgärder och för att 

värdera effekter av olika åtgärder. 

5.5. Slutsatser 

I denna studie har olika kategorier av turisters resbehov, resmönster och önskemål avseende resandet 

till och från samt inom fyra utvalda svenska destinationer (Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby) 

analyserats. Avsikten har varit att fördjupa kunskaperna om faktorer som är av relevans för 

utvecklingen av mer hållbara turistresor. 

Rapporten lyfter fram ett par generella slutsatser. 

 Turisterna har önskemål om tillgänglighet till många olika besökspunkter inom destinationer. 

 Turismen ser olika ut och har olika ekonomisk potential för olika destinationer. Resultatet 

visar att det finns stora skillnader mellan såväl resmönster (färdmedelsval) som ekonomisk 

effekt (mätt som gästnattskonsumtion) mellan olika typer av turister och mellan olika typer av 

destinationer.  

 Destinationens utformning eller fysiska struktur, det vill säga den inbördes lokaliseringen av 

boende och besökspunkter, har betydelse för hållbarheten i turistresandet.  

Den geografiska tillgängligheten är alltså en viktig faktor att beakta i den praktiska samhälls- och 

trafikplaneringen. Detta kräver att det finns kunskap om destinationernas fysiska struktur, om 

transportsystemet och om tillgången till alternativa färdmedel som kan användas som underlag i 

planeringen. Det krävs också att det finns kunskap om turisternas önskemål och behov i den aktuella 

destinationen för att en effektiv planering och utveckling av hållbara destinationer och turistresor ska 

vara möjlig. 

En framtida utmaning för planeringen av hållbara turistresor handlar också om att på ett mer 

strukturerat sätt mäta de turistekonomiska effekterna som olika former av turism genererar samt hur 

dessa varierar i förhållande till den miljöbelastning de olika formerna av turism genererar. Den 

kunskapen är av vikt för att kunna genomföra samhällsekonomiska bedömningar av olika 

utvecklingsalternativ med målet om att nå mer hållbara turistresor. 
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Bilaga 1. Exempel på enkät 

 
                                                                

Hjälp oss att vidareutveckla hållbar turism! 

Denna undersökning är en del av ett forskningsprojekt som genomförs vid Statens Väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av Trafikverket. Studenter vid Högskolan Dalarna 

medverkar i datainsamlingen. Vi är tacksamma för att du tar dig tid att besvara frågorna, dina svar är 

mycket värdefulla. Dina svar behandlas anonymt! 

Som tack för att du lämnar en ifylld enkät till oss här får du en gåva i form av en minitrisslott! 

Har du ont om tid nu, be om ett svarskuvert. Portot är betalt så du behöver endast lägga i enkäten i kuvertet och 

lämna det i en postlåda. 

 

Har du frågor så kontakta oss gärna, stort tack på förhand! 

Tobias Heldt e-post: tobias.heldt@vti.se  

 

Ringa in eller kryssa i det eller de svarsalternativ som bäst överensstämmer med dig! 

Vem är du? 

1. Är du?  Kvinna     Man                         

2. Vilket år är du född? 19_ _ 

3. Din bostadsort _____________ 

4. Land Sverige Annat: 

 

5. Hur ofta brukar du besöka Sälenfjällen vintertid? 

Detta är 1:a gången        mer sällan än 1 gång/år         ca 1 gång/år        2-3 gånger/år                  

oftare än 3 gånger/år 

 

Din nuvarande vistelse i Sälenfjällen 

6. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du rest till Sälenfjällen?  

utförsåkning        längdskidåkning egen stuga      besöka släkt och vänner     

utelivet/after ski         skoterlederna         annat_____ 

 

7. Hur många nätter övernattar du i Sälenfjällen?     _________nätter 
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8. Var bor du under din vistelse till Sälenfjällen?   

Lindvallen       Högfjällshotellet Tandådalen        Hundfjället          Stöten          Kläppen       

Sälen by       Annan plats:________________________________ 

 

9.  Hur bor du under din vistelse i Sälenfjällen?  

Husvagn       Hyrd stuga 

Husbil          Hyrd lägenhet                  

Egen stuga 

Egen lägenhet          Släkt/vänner 

Hotell 

Pensionat     Annat:_______ 

 

10.  Hur är ditt boende här i Sälenfjällen beläget?  

 

Resor i samband med din nuvarande vistelse 

 

11. Hur reste du mellan avreseorten och Sälen?  (Flera svar är möjligt)   

Egen bil Tjänstebil     Tåg Buss  Organiserad bussresa           Flyg 

Annat________            

Eventuell anslutningsresa på avreseorten skedde med:______________________________ 

Eventuell anslutningsresa i Sälen skedde med_____________________________________ 

       Ski in/ski out-

läge 

mindre än 

500m 

500 m – 2 km 2 km-4 km längre än 4 km 

Skidbackar      

Längdskidspår      

Livsmedelsbutik (liten)      

Livsmedelsbutik (stor)      

Restaurang (dag)      

Restaurang (kväll)      

Apotek      

Systembolag       

Café      

Shopping      

Annat:      
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12. Hur sökte du information om resmöjligheter och hur bokade du din resa? 

Information om resan:               Genom resebyrå    På egen hand        Vänner och bekanta 

tipsade Annat:__________________________ 

Bokning av resan:                       Genom resebyrå    På egen hand        Vänner och bekanta 

bokade Annat:__________________________ 

 

13. Ditt ressällskap (som reste med samma färdmedel eller fordon)?  

Ange hur många totalt inom varje åldersintervall samt huvudsaklig kategori av sällskap (räkna INTE 

med dig själv) 

Egna familjen           Flera familjer Släktingar Vänner           reser själv 

Ålder 0-7_____   8-12_____  12-16______  17-29______  30-49______  50-65_____  65+ ______   

 

14. Vilka platser har du besökt/besöker du under din vistelse? 

Lindvallen      Högfjällshotellet      Tandådalen        Hundfjället          Stöten      Kläppen       Sälen by       

Experium       Andra platser:________________________________ 

 

15. Vilket av följande serviceutbud (a) har du använt under din vistelse samt (b) 

hur viktigt är det för din vistelse i Sälenfjällen? Svara på (b) även om du inte använt. 

       (a) Har använt 

(kryssa) 

Inte viktigt 

 

Lite viktigt 

 

Viktigt 

 

Mycket 
viktigt 

Helt 
avgörande 

Livsmedelsbutik (liten)  0 1 2 3 4 

Livsmedelsbutik (stor)   0 1 2 3 4 

Matvaruleveranser   0 1 2 3 4 

Apotek  0 1 2 3 4 

Systembolag  0 1 2 3 4 

Restaurang   0 1 2 3 4 

Caféer  0 1 2 3 4 

Shopping  0 1 2 3 4 

Annat:  0 1 2 3 4 

16. Hur har du rest/reser du till andra platser och service inom Sälenfjällen? 

Egen bil Buss Taxi Hyrbil Annat________ 
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Kostnader i samband med din resa och vistelse i Sälenfjällen 

17. Hur mycket kostade din resa (enkel hit) till Sälenfjällen? (uppskatta din del av 

reskostnaden) 

(biljetter eller bränslekostnad om bil)    ______________kr        antal mil:_________(enkel resa) 

 

18. Ungefär hur mycket spenderar du i samband med semesterresa hit till 

Sälenfjällen? (Uppskatta din del av utgiften om inköpet gällt för flera personer) 

Boende                                           
________kr 

Skidhyra ________kr 

Liftkort/Spåravgift ________kr 

Resor inom destinationen ________kr 

Livsmedel ________kr 

Restaurang 

Entréavgifter 

________kr 

________kr 

             

Din upplevelse av service och kvalité i Sälenfjällen 

19. Hur har du uppfattat kvalitén på följande aspekter av din resa och vistelse i 

Sälenfjällen? (0 är dålig 4 är mycket bra)  

       

       Dålig 

 

   Mycket 
bra 

 

Resa till/från Sälenfjällen 0 1 2 3 4 ej relevant 

Information om resmöjligheter 
till/från Sälenfjällen 

0 1 2 3 4 ej relevant 

Anslutningsresa, bostadsorten                         0 1 2 3 4 ej relevant 

Transferresor till/från mitt 
boende i Sälenfjällen 

0 1 2 3 4 ej relevant 

Resor inom Sälenfjällen 0 1 2 3 4 ej relevant 

Trafiksituationen i Sälenfjällen 
0 1 2 3 4 ej relevant 

  

Kommentar:_________________________________________________________________  
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20. Hur nöjd eller missnöjd är du med din totala upplevelse här i Sälenfjällen? (0 är 

missnöjd och 6 är mycket nöjd) 

Missnöjd                                                                               mycket nöjd 

                   0                1            2             3               4                 5                6                     

 

21. Kan du tänka dig att besöka Sälenfjällen igen?   

Nej                   

 Ja   →  Gå vidare till fråga 21b. 

 21b. Hur stora bedömer du chanserna är att du besöker Sälenfjällen igen de 
närmaste tre åren?     

Inte särskilt troligt                                                     mycket troligt 

0                1            2             3               4                 5                6      

22. Hur mycket beräknar du din årsinkomst till före skatt, i år, 2015?  

(kryssa i det fält som stämmer för dig och din ev. partner ) 

 egen partner  egen partner 

Upp till 12 000 kr/studielån   Vet ej/vill ej uppge   

12 000 kr  –   49 999 kr   300 000 kr – 399 999 kr   

50 000 kr  –   99 999 kr   400 000 kr – 499 999 kr   

100 000 kr – 199 999 kr   500 000 kr – 599 999 kr   

200 000 kr –  299 999 kr   600 000 kr och över   

 

Tack för din medverkan! 

 

Här nedan lämnar vi utrymme där du själv kan skriva ned synpunkter eller åsikter om undersökningen 

eller något annat som känns viktigt för Dig att föra fram. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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