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Abstract
Projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” pågick under 1999-2001 och har både nationellt
och internationellt omskrivits som ett lyckosamt och banbrytande projekt med målsättning att
utveckla skoterturism i den svenska fjällvärlden utan att konflikter och störningar uppstår som
kan försämra förutsättningarna för andra turismgrenar i området. Syftet med denna rapport är att
redovisa resultaten från en uppföljningsstudie av projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen”.
Projektets olika delmål har följts upp dels via en enkätstudie riktad till ett urval av skoter- och
turskidåkare som besökt Funäsdalsfjällen, dels via ett antal djupintervjuer med företrädare för de
olika lokala intressegrupperna. Dessutom har skoterturismens effekter på den lokala ekonomin
specialstuderas inom ramen för ett examensarbete.
Vi bedömer att projektet har varit lyckat och uppfyllt de målsättningar som satts upp för
projektets verksamhet på kort sikt. En viktig förklaring till detta har varit projektets utgångspunkt
i konsensusbeslut.
Från intervjustudien blir det tydligt att de olika grupperna av aktörer och intressenter har
olika syn på hur utvecklingen i Funäsdalsfjällen ska se ut på lång sikt. Vissa vill exempelvis
fortsätta att utveckla skoterturismen medan andra anser att gränsen för skoteråkningens påverkan
i området är nådd. För fortsatt hållbar utveckling i området är det sannolikt mycket viktigt att alla
intressegrupper fortsätter att delta i arbetet med att utveckla Funäsdalfjällen.
Key words: Skoterturism, regionala förändringsprocesser

Tobias Heldt
Fil.Dr. Forskare och lektor i nationalekonomi särskilt turismekonomi vid Högskolan Dalarna.
Ansvarig för korrespondens kring rapportens innehåll.
e-post: tobias.heldt@du.se
Susanna Heldt-Cassel
Fil.Dr. Forskare och lektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.
e-post: shc@du.se

Förord
Föreliggande rapport är resultatet av projektet Uppföljning av skoterprojekt ”På skoter i
Funäsdalsfjällen – Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” finansierat av Härjedalens kommun,
2006. Studien är genomförd vid Institutionen för ekonomi och samhälle vid Högskolan Dalarna.
Rapporten är en fristående arbetsrapport vid institutionen men fungerar också som avrapportering för projektet.
Övergripande projektansvarig samt ansvarig för enkätstudierna har varit Tobias Heldt, lektor
och forskare i Nationalekonomi med inriktning mot turism och beteendeekonomi. Ansvarig för
intervjustudien har varit Susanna Heldt-Cassel, lektor och forskare i Kulturgeografi. Studenterna
Elenor Olofsson och Maria Thulemark från det Turismvetenskapliga programmet vid Högskolan
Dalarna har varit till stor hjälp i flera av projektets delar. De har bidragit genom sitt
examensarbete i kulturgeografi ”Effekter av skoterturismen på den regionala utvecklingen i
Funäsdalen” i anslutning till projektet. Uppsatsen i dess helhet finns med i denna rapport som
bilaga 1.
Projektet initierades av Bror Norberg, Härjedalens Kommun. Bror har också fungerat som
Härjedalens kommuns kontaktperson under projektets genomförande. Peter Fredman, ETOUR
och Fjällmistra, har medverkat till projektets tillkomst och lämnat synpunkter på projektets
upplägg.
Medverkande i projektet vill tacka alla informanter som ställt upp för intervjuer och
besvarande av enkäter. Detta material har varit helt avgörande för studiens genomförande.
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1. Inledning
Sedan början av 1990-talet har skoteråkningen i Funäsdalsfjällen varit föremål för omfattande
diskussioner och ett antal utredningar har genomförts. I takt med att skoterturismen under de
senaste årtiondena har ökat kraftigt i hela den svenska fjällvärlden har också frågan om
skoteråkningens påverkan på natur och kulturmiljöer, rennäring och det rörliga friluftslivet
hamnat i fokus. Från att i området ha haft en tämligen oreglerad skotertrafik som ledde till allt
större problem så beslutande sig aktörerna i området gemensamt för att införa ett system för
reglerad skotertrafik genom avgiftsbelagda leder och ekonomisk kompensation till markägare.
Skoterlederna separerades också i stor utsträckning från skidleder för att minska störningen från
skotertrafiken. Projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” har både nationellt och
internationellt omskrivits som ett lyckosamt och banbrytande projekt med målsättning att
utveckla skoterturism i den svenska fjällvärlden utan att konflikter och störningar uppstår som
kan försämra förutsättningarna för andra turismgrenar i området (Vail och Heldt 2004).
Projektets bakgrund
Perioden 1997-2000 arbetade ett antal personer i Västra Härjedalen under
”FjällAgendaprojektet”, vilket var ett planerings- och utredningsarbete för fjällområdet. Där
arbetade en speciell ledgrupp vars mål var att utarbeta ett förslag till ett helt nytt skoterledsystem
som skulle ta hänsyn till såväl andra intressegrupper som flora och fauna.
Genom stöd från EU, Naturvårdsverket och Härjedalens kommun skapades projektet ”Hållbar
utveckling i Funäsdalsfjällen” vilket resulterade i en reglering av skotertrafiken och ett
avgiftsbelagt ledsystem. Detta ledsystem bygger på fem meter breda, pistade leder. En avgift
måste erläggas för att nyttja lederna och det är enligt lag förbjudet att åka utanför de markerade
lederna i och med klassificering av denna mark som antingen kommunalt eller statligt
regleringsområde. För att minimera konflikter med övriga turistgrenar planerades utbyggnaden av
skoterledsystemet i samråd med både markägare och övriga turistintressenter i området.
Projektgruppen bestod av alla berörda parter, så som markägare, turismintressenter, renskötande
samer, naturvårdare och skoteraktörer där allas intressen skulle beaktas och väga lika. Projektet
pågick mellan åren 1999 till 2001. Idag drivs skoterlederna av ”Funäsdalsfjällens skoterled AB”
där markägarna har majoritet och det är numera avgifterna från de obligatoriska skoterledskorten
som finansierar skötsel och drift av systemet (Alexandersson 2001, Olofsson & Thulemark 2006).
Uppdraget
Föreliggande rapport har sin utgångspunkt i det förslag till uppföljning av projekt ” Hållbar
utveckling i Funäsdalsfjällen” som Högskolan Dalarna offererade Härjedalen kommun under
våren 2006.
Följande delsyften inom projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” har studerats inom
ramen för denna rapport:
•
•
•

Skapandet av ett fungerande skoterledsystem inom området
Erbjudandet av en turistprodukt av hög kvalité både för skoter- och längdskidturister
Stärkandet av den lokala ekonomin genom en positiv utveckling av skoter och
längdskidturism
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•

Att värna om miljön genom att begränsa markförslitning i det utsatta område som
Funäsdalsfjällen utgör samt ta hänsyn till naturvårds- och ägarintressen.

Uppföljning av punkterna ett och två ovan baseras på resultaten från en enkätstudie riktad till ett
urval av skoter- och turskidåkare som besökt Funäsdalsfjällen. Skoterturismens effekter på den
lokala ekonomin specialstuderas inom ramen för ett examensarbete i kulturgeografi vid
Högskolan Dalarna och innefattar en sammanställning av tillgänglig ekonomisk statistik samt
intervjuer. Turistföretagares, rennärings, markägares och naturvårdsintressens upplevelser av
projektet och projektets resultat undersöks med hjälp av ett antal djupintervjuer med företrädare
för de olika lokala intressegrupperna.

Syfte
Syftet med projektet har varit att följa upp projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” enligt
uppdrag av Härjedalens kommun. Syftet med denna rapport är att redovisa resultat från
uppföljningsstudien.
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2. Metod
De metoder som använts för insamling och bearbetning av material till undersökningen är både
kvantitativa och kvalitativa. De kvalitativa metoder som använts är intervjuer med nyckelpersoner
inom olika intressegrupper och verksamheter i Funäsdalen. Kvantitativa metoder som använts är
statistikinsamling genom en enkät på plats samt en postenkät. Dessutom har uppgifter och
statistik hämtats från berörda myndigheter och organisationer. Insamlingen av intervju- och
enkätmaterial till projektet genomfördes under våren 2006, samt genom en postenkät under
hösten 2006.
Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder kan djupare kunskap om
problemområdet uppnås. Materialet från enkätstudien gör det möjligt att överskådligt beskriva
synpunkter från besökare i området medan intervjustudien erbjuder en möjlighet att analysera
utvecklingen i Funäsdalsfjällen ur ett bredare perspektiv.
Intervjuer
Ett stort intervjumaterial har legat till grund för innehållet i rapporten. Totalt 25 intervjuer har
genomförts med nyckelaktörer med intressen i Funäsdalsområdet. De flesta intervjuer genomfördes på plats i Funäsdalen genom personliga semistrukturerade intervjuer. Några kompletterande intervjuer genomfördes på telefon. Intervjuerna genomfördes under mars och april 2006
av Susanna Heldt Cassel, Maria Thulemark och Elenor Olofsson. Noggranna anteckningar
genomfördes under intervjuerna och dessa utskrifter har sedan legat till grund för sammanställningar och analys av de frågor som ställts upp inom projektet.
Intervjuerna syftade till att dels få en uppfattning om vad som har hänt i Funäsdalen under de
senaste åren med avseende på turismutveckling och skoterturismens expansion och dels till att få
kunskap om vilka ståndpunkter och intressekonflikter som finns i området. Frågeområden som
har behandlats i intervjuerna gäller hur olika intervjupersoner ser på utvecklingen i Funäsdalen
som helhet och vilken utveckling som är önskvärd när det gäller turismutveckling i allmänhet och
skoterturism i synnerhet. Vi har också ställt specifika frågor om hur skoterledprojektet har
fungerat, vilka effekter det fått för den egna intressegruppen och intervjupersonen samt för
området i stort.

Enkätundersökning
Ett av de sätt som använts för att samla in material till föreliggande uppföljning är en
enkätundersökning. Denna kan uppdelas i två delar. En del som inriktades mot att fånga hur
skoterturister upplever situationen i Funäsdalsfjällen och en som inriktades mot hur längd/
turskidåkare upplever situationen i Funäsdalsfjällen. Frågor som ställdes handlar om hur
utövandet av den egna aktiviteten påverkas av att andra turistaktiviteter och i vilken grad dessa
andra aktiviteter upplevs som störande. För att få kunskap om ifall projektets mål om att erbjuda
en turistprodukt av hög kvalité både för skoter- och längdskidturister uppnåtts, inkluderades
frågor om betygsättning av kvalité på leder, skyltning, kartinformation samt helhetsupplevelse.
Det fanns även möjlighet att lämna förslag till ytterligare förbättringsåtgärder. Preliminära
versioner av enkäterna provades ut på plats i Funäsdalen och vissa korrigeringar gjordes innan de
slutliga versionerna fastställdes (för fullständiga enkäter se bilaga 2).
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Metod och urval
Svaren från enkätstudierna syftade till att ge en generell bild av skoteråkare respektive
längd/turskidåkare upplevelser av respektive turistupplevelse. För att kunna uttala sig generellt
om vad en enskild grupp tycker eller upplever utifrån ett litet urval av människor ur gruppen
krävs det att urvalet är representativt. Varken skoteråkare eller längd/turskidåkare är några
homogena grupper som gör det lätt att göra ett urval. Båda grupperna består av människor som
exempelvis kommer från olika delar av landet, väljer att bo i olika boendeformer, åker olika långt
på respektive leder under en dag och har olika stort ressällskap med sig upp till Funäsdalen etc.
Det är troligt att flera av dessa egenskaper påverkar hur en person upplever situationen i
Funäsdalsfjällen.
Ett välkänt problem vid enkätundersökningar som påverkar generaliserbarheten i resultaten är
svarsbortfallet. För att minska detta i vår undersökning valde vi att genomföra ett på platsen urval
med personlig kontakt mellan respondent och undersökningsassistent. Ett antal platser och
tidpunkter valdes ut i enlighet med processen för stratifierat urval. Var tredje turist för respektive
kategori, alternativt en per sällskap valdes därefter ut och ombeddes att svara på enkäten på plats.
Enkätundersökningen med skoteråkare genomfördes helt genom på platsen urval och pågick
mellan vecka 9 och vecka 16. Insamlandet av enkätdata gjordes i samarbete med representanter
för Funäsdalsfjäll skoterled AB samt egen personal från Högskolan Dalarna. Tabell 1 visar
fördelning av platser för urvalet. Total antal svar uppgick till 143. Ett tiotal av de som tillfrågades
att delta i enkätundersökningen avböjde. Tidigare undersökningar visar på problem med att få
kontakt med och i slutändan en hög svarsfrekvens i enkätundersökningar från gruppen
skoteråkare. Sammantaget bedömer vi dock att urvalet är tillfredsställande.
Tabell 1. Platser för skoteråkarurvalet
Platser för urval

Antal svarande

Macken i Bruksvallarna
Toppstugan, Funäsdalsberget
Malmbäckstugan
Tänndalsjön/Svansjön
Utefter leder i området

31
21
27
20
26

Övriga platser

18

Totalt urval

143

Not: Övriga plaster inkluderar: Funäsdalssjön, OK i Funäsdalen, Andersborg samt Hamra

Enkätundersökningen med gruppen längd-turskidåkare genomfördes dels som på platsen urval
vid ett antal platser i Funäsdalsfjällen under vecka 8 och 9. För att försöka uppnå en
representativitet i urvalet med avseende på besökt vecka kompletterades materialet med en
postenkät. Vi arbetade en lång tid med att få boendeanläggningar av olika typ och med spritt
geografiskt läge i Funäsdalsfjällen att samarbeta för att genomföra en postenkät till tidigare
besökare. I slutändan valde dock endast ett stugboende i området att erbjuda oss denna hjälp.
Det finns därmed en brist i postenkäturvalet som handlar om representativitet med avseende på
boendetyp. Som framgår under resultatavsnittet så har denna brist ingen påverkan på resultaten i
undersökningen. Som framgår av tabell 2 så ingår totalt 243 svar från längd/turskidåkare i
undersökningen.
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Tabell 2. Beskrivning av längd-turskidåkarurvalet för postenkät
Postenkät
Platser för urval i Funäsdalsfjällen
Andersborg
57
Utskickade enkäter
Hållan
7
Okänd adress
Kariknallen
19
Blanka – ej besökt
Malmbäckstugan
19
Verkligt urval
Tänndalen
16
Svarsfrekvens
Effektivt urval
124
Effektivt urval
Totalt urval längd/turskidåkare = 243

165
1
1
163
73 %
119
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3. Sammanfattning av intervjustudien
Intervjuerna med aktörer inom skidturism, skoterturism, rennäring, kommun och naturvård visar
en mångsidig bild av utveckling i Funäsdalsfjällen. De flesta är överens om att det nuvarande
systemet har fungerat bra och att den utveckling som skett hittills är positiv både för företagen
och för området som helhet. Det framkommer samtidigt en hel del motstridiga åsikter om hur
utvecklingen i området bör se ut framöver.

Ökad turism har gett ekonomiska effekter
Till den samlade bilden hör en genomgående berättelse om att det har skett en ökning av
turismen som helhet i Funäsdalsfjällen och att det framförallt är antalet skoterturister som har
ökat. En ökning av sommarturismen nämns också som något som kommit de senaste åren. Att
turismen har ökat i området märks inte minst på antalet stugbyar och privatstugor som byggs. Att
privatstugorna ökar i antal leder också till att säsongen sprids ut och att det rör sig mer människor
under olika delar av året i området. Fler människor väljer att vistas i sin sommarstuga under
helger och under sommarsäsongen.
Turismens effekter på den lokala och regionala utveckling framhålls av flera intervjupersoner som
centrala. Enskilda turistföretag kan visa på en ökad omsättning de senaste åren och företag har
också startats i området. Även om det tidigare har funnits ett motstånd i vissa grupper mot en
ökning av turismen så har detta nu släppt och överlag är alla intressenter och invånare i
Funäsdalsfjällen för en fortsatt ökning av turismen. Som en intervjuperson formulerade det så har
alla nu förstått att apoteket och vårdcentralen inte skulle kunna finnas året runt om det inte var
för turismen. Turismen har medfört möjligheten att bo och leva ett bekvämt och modernt liv i
Funäsdalsfjällen.
På frågan vem eller vilka som har stått för utvecklingen nämns både de enskilda turistföretagarna
som har valt att satsa i området, men också skoterledprojektets samt destinationsbolaget
Funäsdalsfjälls arbete. Kombinationen av att turismutvecklingen i Funäsdalsfjällen har drivits mot
en sammanhållen destination med ett helhetsgrepp på skoterturismens roll i turismutvecklingen
tycks vara helt avgörande för Funäsdalsfjällens framgång hittills.

Ledsystemets fortlevnad
Det råder inget tvivel om att en ökad turism till området ses som positivt, däremot finns en hel
del synpunkter på hur en fortsatt ökning av skoterturismen bör hanteras. Intressenter inom
skoterturism ser av uppenbara skäl att en fortsatt ökning av skoterturismen är positivt för både
företagen och området i stort. De menar att skoterturismen ger ett betydande tillskott till den
lokala ekonomin och att det är långt kvar innan taket är nått för hur mycket skoterturismen kan
öka innan trängsel och negativa följdverkningar uppstår.
Ett problem med det nuvarande systemet för skoterturism i Funäsdalsfjällen som togs upp i
intervjuerna var att det bygger på ständig tillväxt av ledsystemet för att vara lönsamt. För att
kunna underhålla och förbättra lederna krävs att organisationen går med vinst. För att detta ska
ske krävs att fler och fler skoterturister kommer till området. Detta ses som ett problem av vissa
aktörer inom turismnäringen och naturvården, som inte vill se en ständig ökning av antalet
skotrar i området över tid.
Synen på den fortsatta ökningen av skoterturismen i området är en komplicerad fråga. Vissa
aktörer hävdar bestämt att skoterturismen kan utvecklas mycket mer innan marknaden är mättad
7

eller området blir för hårt exploaterat. Samtidigt finns starka åsikter bland turistintressenter inom
skidåkning och naturvård som menar att gränsen för vad som är önskvärt snart är nådd.

Legitimitet och kontroll av ”buskörning”
Intressenterna inom skoterturismen anser att det är viktigt med en fortsatt kontroll av
skoteråkandet för att upprätthålla legitimitet för ledsystemet. En viktig fråga är hårdare bevakning
av otillåten körning och hårdare straff för de som inte följer reglerna. En uppfattning som verkar
vara stark är att om systemet med skoterleder ska fungera och kunna utvecklas så krävs det strikta
regler som är allmänt kända och som följs, både när det gäller var och hur man får köra men
också när det gäller att lösa avgiften för ledkort. För naturvårdsintressenter är busåkning utanför
leder och ännu värre - skoterkörning i naturskyddade områden - ett betydande problem. Hårdare
kontroller och mer resurser till övervakning är det som efterfrågas.
Det finns, enligt flera av intervjupersonerna en utbredd uppfattning om att avgiften för ledkorten
är för hög och att detta avskräcker många besökare från området.1 De väljer andra destinationer
där det inte är så dyrt att åka. Dessutom kan de höga avgifterna leda till att ett större antal
skoterförare struntar i att betala och åker olovligt på lederna. Möjligheten till kontroll och påföljd
för ”buskörning” är begränsad inom skoterledbolagets ramar. En synpunkt som framkom var att
polisen borde kunna engageras i större utsträckning, alternativt att nya sätt att finansiera
kontrollen av olovlig körning skulle utarbetas. En risk med det ökande behovet av kontroll som
nämndes var just att avgifterna för ledkort då måste höjas.
Om busåkandet ökar och fler struntar i att betala avgift, då kontrollen är för svag, eller det sprider
sig en uppfattning om att systemet är orättfärdigt så riskeras hela skoterturismen i Funäsdalen.
Om inte systemet med avgiftsbelagda skoterleder fungerar väl så finns en risk att ett generellt
förbud mot skoteråkning införs i hela området. Detta ansågs vara ett reellt hot som togs på stort
allvar av berörda skoterintressenter. Detta skulle naturligtvis innebära ett stort avbräck för
skoterturismen.

Olyckor
Det finns olika uppfattningar om huruvida ett ökat skoteråkande har lett till fler olyckor med
skotrar inblandade. Å ena sidan finns det de som menar att trots ett ökat antal skotrar så har inte
olyckorna ökat. Olyckorna har till och med minskat menar man, tack vare hårdare kontroll av
åkningen som helhet och begränsning till åkning på leder. Å andra sidan vittnar vissa
intervjupersoner om att skoteråkningen har blivit tuffare och att raka fina leder lätt leder till att
skoterförarna kommer upp i för höga hastigheter.
Intervjupersoner som inte själva är aktiva intressenter för skoterturismen menar att det finns ett
stort mörkertal när det gäller olyckor. En synpunkt som fördes fram vara att olyckor medvetet
inte anmäls som skoterolyckor, för att inte skoteråkningen ska belastas med dåligt rykte.
”Ambulansen hämtar fler olycksoffer än vad som finns registrerat i statistiken…”.

Bärkraft och störning
Flera intervjupersoner beskriver utvecklingen av turismen i Funäsdalsfjällen som mycket positiv.
En tydlig åsikt är dock att grunden för turismen, själva resursen och kärnan till utvecklingen är
naturen. Om den unika fjällnaturen skadas genom att området blir för hårt exploateras så
kommer destinationen att få stora problem och på sikt förlora sitt varumärke. En risk med
turismutveckling är alltid att ett område med positiv utveckling kan bli mättat och att det blir
överexploaterat. Frågan om var gränsen för denna exploatering går är svårdefinierad, men det är
1

I enkätundersökningen framkommer dock att endast en enda respondent uppger att ledkortspriset är för högt.
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tydligt i intervjuundersökningen att det råder delade meningar om hur mycket mer skoterturism
området tål. Dels kan naturen skadas av för hård belastning, vilket kan påverka sommarturismen,
dels kan turistgrupper på vintern som anser sig störda välja andra destinationer.
En aspekt av områdets hållbarhet är antalet skotrar som finns i området, men också hur väl
skoterturisterna anpassar sig till de regler som gäller. Störningen mellan olika turistgrupper och
störningen på naturen blir större om skoterförare inte håller sig till leder och håller de
hastighetsbegränsningar och bestämmelser som satts upp.
Trots separering av skoter- och skidleder så tycks den största störningen fortfarande upplevas av
de som åker skidor på fjället efter leder, så kallade turskidåkare. Enligt undersökningar som gjorts
av fjällturism och intressekonflikter så är det just turskidåkare som upplever skoteråkning som
störande (se Lindberg et al. 2001). Separering som lösning på problemet fungerar till viss del men
inte fullt ut, menar vissa intervjupersoner. Detta framförallt för att lederna ibland går ihop och att
de korsar eller ligger så nära att skotrarnas motorljud hörs tydligt.

Skoterturismens långsiktighet
En annan aspekt av både den ekonomiska och ekologiska hållbarheten nämndes framförallt av
intressenter inom skoterturismen. Om lederna inte utvecklas, blir fler och längre eller om inte fler
friåkningsområden kommer till så tröttnar till slut de skoterintresserade besökarna på
Funäsdalsfjällen. Det finns redan idag andra och häftigare områden att åka skoter i, som
dessutom är billigare och det finns en risk att besökare inte vill åka på samma leder hur många
gånger som helst. Det finns därmed en risk att Funäsdalsfjällen som skoterdestination har en
kortvarit glansperiod om inte nya turistgrupper ständigt lockas till området. Denna kritik har flera
sidor. Å ena sidan kan en ständig utveckling av fler och längre leder samt fler ”häftiga” områden
för friåkning medföra en stor belastning på miljön men också skapa mer störning gentemot andra
turistaktiviteter.
Kanske är det så att de som är riktiga skoterentusiaster hela tiden vill prova nya utmaningar.
Frågan är då om Funäsdalsfjällen ska erbjuda detta eller om destinationen ska profilera sig mot
nybörjare eller besökare som inte enbart åker skoter på sin semester.
Större acceptans och nya turistgrupper
En konsekvens av att Funäsdalsfjällen erbjuder många olika aktiviteter för vinterturister är att en
ökad förståelse för de olika turistgrupperna emellan uppnåtts. En synpunkt som kom fram i
intervjuerna var att samtidigt som fler turister samsas i området så har konflikterna mellan
framförallt skidåkare och skoteråkare minskat. En orsak till detta kan vara skoterledssystemets
ledseparering. En annan aspekt av det ökade samförståndet kan ha att göra med att det blir
vanligare att turister är intresserade av att utföra olika typer av aktiviteter. Det finns inte samma
tydliga gräns längre mellan skidåkare och skoteråkare, utan samma besökare kan åka både
länd/turskidor, utför och skoter under sin vistelse.
Nya grupper av köpstarka personer som inte tidigare åkt skoter har hittat till området och har råd
att betala för egna skotrar och för organiserade skoterutflykter. Det är tydligt att gruppen
skoteråkare inte är homogen. Många olika typer av människor ryms inom denna kategori
besökare. Om dessa blandturister som vill prova på och utföra många olika aktiviteter ökar, så
kan det innebära positiva effekter för Funäsdalsfjällen som destination.
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4. Resultaten av enkätundersökningen
Detta kapitel inleds med en beskrivning av grupperna skoteråkare respektive längd/turskidåkare
med avseende på relevanta bakgrundsvariabler såsom ålder, kön och boendekategori. Därpå
följande avsnitt beskriver var för sig hur skoter respektive och längd-turskidåkarna upplevt ett
antal aspekter av sin vistelse i Funäsdalsfjällen.
Från tabell 3 nedan kan utläsas att grupperna skoteråkare och längd/turskidåkare skiljer sig på ett
antal punkter. För det första kan vi utläsa att endast 20 procent av skoteråkarna är kvinnor medan
fördelningen kvinna – man är i princip jämn för skidåkarkategorin. För det andra så är
medelåldern betydligt lägre hos skoteråkarna, dryga 40 år mot 50 år för skidåkargruppen. I
Olofsson och Thulemark (2006) bilaga 1 i denna rapport, redovisas en ytterligare fördjupning i
skillnader inom gruppen skoteråkare. I tabell 6.2 visas bland annat att s.k. ”touring” skoteråkare
har högre medelålder jämför med racing och hyrskoteråkare.
Av relevans för kommande avsnitt om konsumtionsvanor så visar tabellen att boendeform skiljer
sig mellan grupperna. Variabeln ”boende: Egen/släkt/vänner visar till exempel att 38 procent av
skoteråkarna bor i denna kategori jämfört med endast 22 procent för läng/turskidåkarna. Här gör
sig dock problemet med vårt postenkäturval för längd/turskidåkarna gällande. Alla i postenkäten
bodde i annat hyrt boende. Gör vi en jämförelse mellan bara på platsen urvalen (se tabell i bilaga
3) så framkommer det att 41 procent av längd/tururvalet hade egen/släkt/vänner boende, 38
procent annat hyrt boende och 16 procent hotell. Denna djupare analys tyder därmed på att
hotellboende är vanligare hos längd/turskidåkare än hos skoteråkare. Dessutom kan konstateras
att 20 procent av skoteråkarna kan föras till kategorin åretruntboende, dagsbesökare eller annat
boende jämfört med endast 4 procent hos gruppen skidåkare.
Andelen förstagångsbesökare är relativt lika mellan grupperna medan de som återkommande
besökare i Funäsdalsfjällen varje år är 69 procent för skoteråkarna mot 49 procent för
skidåkargruppen.
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Tabell 3. Beskrivande statistik över skoter- och längd/turskidåkarurvalet
Skoteråkare
Längd-turskidåkare
Medelvärde
Medelvärde
(Standardavvikels Min - (Standardavvikelse Min Variabel
e)
Max
)
Max
41,20
54,30
Ålder
(12,26)
16 - 73
(11,64)
19 - 83
0,81
0,51
Kön (kvinna=0,man=1)
(0,39)
(0,50)
0-1
0–1
2,4
3,00
Familjestorlek
(1,47)
1-7
(1,48)
1-8
6,15
6,87
Övernattningar
(4,50)
0 - 25
(2,86)
3 - 35
Boende:
Egen/släkt/vänner
Boende: Annat hyrt
Boende: Hotell
Besökt Funäsdalen varje
år
Förstagångsbesökare
N

0,41
(0,49)
0,31
(0,45)
0,08
(0,27)
0,69
(0,46)
0,16
(0,37)
143

0-1
0-1
0-1
0-1
0–1

0,22
(0,41)
0,65
(0,48)
0,09
(0,28)
0,49
(0,50)
0,12
(0,32)

0–1
0-1
0–1
0–1
0–1

243

För att få en uppfattning om utvalda respondenter endast utövar den aktivitet de valdes ut inom
eller om det förekommer en blandning av aktiviteter ställdes en fråga om huvudsakligt aktivitet.
Tabell 4 nedan redovisar svaren. Det visar sig att ungefär var fjärde i urvalet skoteråkare i
huvudsak utövar en annan aktivitet. Motsvarande andel för längd/turskidåkarurvalet är bara
knappa en på tio.
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Tabell. 4 Vilken aktivitet ägnar Du dig huvudsakligen åt här i Funäsdalsfjällen?
Enkäturvalsgrupp
Skoteråkare
(% av egna urvalet)

Huvudsaklig aktivitet

Längd/turskidåkare
på plats

Längd/turskidåkare
postenkät

10
(7%)

64
(52 %)

64
(54%)

Turskidåkning

3
(2%)

35
(28%)

22
(19%)

Skoteråkning

104
(72%)

1
(1%)

1
(1%)

Utförsåkning

12
(8%)

21
(17 %)

13
(11%)

Annat

4
(3%)

2
(2 %)

5
(4%)

Skoter
+ ytterligare aktivitet

7
(5%)

-

6
(5%)

Turskidåkning
+ ytterligare aktivitet
N=

6
(4%)

-

6
(5%)

143

123

117

Längdskidåkning
preparerade spår

i

Skoterturisternas upplevelse och beteende
Ett delsyfte med projekt ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” var att kunna erbjuda en
turistprodukt av hög kvalité för skoterturister. I enkäten riktad till skoteråkarna inkluderades ett
antal frågor som var kopplade till kvalité på olika aspekter av skoterupplevelsen samt
skoterupplevelsen som helhet. Det fanns även möjlighet att ge egna kommentarer om vad som
skulle kunna göras för att förbättra helhetsupplevelsen för deras vistelse. Tabell 5 sammanfattar
svaren.
Tabell 5. Kvalité på skoterupplevelsen i Funäsdalsfjällen, procent svar per kategori
Aspekt
Ledpreparering:
Skyltning av leder:
Kartinformation
Skoterupplevelsen
i helhet

Dålig

Godkänd

Bra

Utmärkt

3

Mycket
bra
4

1

2

7%

Medelvärde

16 %

27 %

36 %

14 %

3,35

0

4%

15 %

43 %

38 %

4,13

2%

4%

26 %

43 %

25 %

3,84

1%

1%

11 %

47 %

40 %

4,24

5

Av tabell 5 kan utläsas att den genomsnittliga bilden av kvalitén på leder är bra. Skyltningen och
kartinformationen är mycket bra vilket även gäller för skoterupplevelsen som helhet.
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Respondenterna hade även möjlighet att ge egna kommentarer kring vad som skulle kunna göras
för att förbättra helhetsupplevelsen för besöket i Funsädalsfjällen. Drygt var tredje respondent
tog tillvara på tillfället att ge kommentarer. Vanligaste kommentaren handlade om ”mer och
bättre ledpreparering” (17st) därefter följde ”mer friåkningsområden” (9st). Bland övriga
kommentarer relaterade till själva skoteråkningen fanns ”bättre ordning på lederna/fortsatt
samarbete mellan ledvärdar/polis och skoterintressenter” (3 st), ”fler rastplatser/vindskydd”
(2st).
Ett antal kommentarer handlade om allmänna förbättrings-/utvecklingsåtgärder som skulle höga
kvalitén på upplevelsen: ”Funpark eller mer aktiviteter (för både barn och vuxna)” (5 st),
”Äventyrsbad” (6st).
För att försöka få en uppfattning om ifall andra typer av turistaktiviteter påverkade skoteråkarens
åkning ställdes frågan: ”Upplevde Du att din skoteråkning påverkades av att andra typer av
turistaktiviteter också utövas i Funäsdalsfjällen? I så fall, hur ofta?”
Tabell 6. Hur ofta händer det att Du kör utanför de markerade skoterlederna?

Frekvens
%-andel

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Mycket
ofta

54

45

30

1

6

40 %

33 %

22 %

1%

4%

N= 136

Av tabell 6 kan utläsas att majoriteten av skoteråkarna sällan eller aldrig kör utanför led.
Respondenterna hade i anslutning till denna fråga möjlighet att kort beskriva vad som kunde göra
att de kör utanför led. Bland de som ibland åker utanför led så hade 17 personer svarat att dålig
kvalité på (ex. gropig eller knölig) led var en anledning till detta. Det kunde också handla om att
skapa snö/solgrottor, ta sig till toalett. De sju personer som svarade att de åker utanför led ofta
eller mycket ofta angav svar som handlade om att det var kul att hoppa och leka utanför led.
Kvalitén på skoterupplevelsen kan i viss grad även påverkas av störningar från andra
turistaktiviteter. Frågan återgiven i tabell 7 ställdes för att ta reda på detta och en
uppföljningsfråga om ”isåfall vad” som påverkade skoteråkningen.
Tabell 7. Upplevde du att din skoteråkning påverkades av att andra typer av
turistaktiviteter också utövas i Funäsdalsfjällen.

Frekvens
%-andel

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Mycket
ofta

64

49

15

4

1

48 %

37 %

11 %

3%

1%

N= 133

Av tabell 7 kan utläsas att knappt hälften av skoteråkarna aldrig stördes. Endast 15 procent angav
att de ibland, ofta eller mycket ofta påverkades.
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Respondenterna hade möjlighet att beskriva vad det var som i förekommande fall påverkade
skoteråkningen. Bland de personer som svarat att de i någon mån stördes av andra aktiviteter så
handlade 24 st svar om att längdsskidåkare var orsak till störningen. Övriga orsaker handlade om
pistning av leder eller hundspann. I ett fall var annonsering/reklam i anslutning till leden orsak till
störning.
Sammanfattningsvis kan sägas att den generella bilden av skoteråkarnas upplevelser och
beteenden i Funäsdalsfjällen är i väl överensstämmande med målen för projekt ”Hållbar
utveckling i Funäsdalsfjällen” sett ur skoteråkarperspektiv. Ska några förbättringsåtgärder göras så
handlar det om att jobba med prepareringen av skoterlederna.

Längd- och turskidturisternas upplevelse och beteende
Projekt ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” innebar förutom att utveckla skoterturism att
existerande turistprodukt för besökarkategorin längd/turskidåkare fortsatt skulle hålla hög kvalité.
Detta skulle ske genom separering av skidspår/turleder från skoterleder samt genom skapandet
av skoterfria kärnområden för turåkning.
Detta avsnitt redovisar hur längd/turskidåkare i Funäsdalsfjällen upplever sin vistelse på
destinationen med avseende på kontakt och påverkan från skoteråkning samt hur vistelsen som
helhet upplevts. Avslutningsvis diskuteras ett antal synpunkter som framkommit under projektets
gång som rör hur ett fungerande skoterlednät kan definieras.
För att få en uppfattning om hur gruppen skidåkare upplever kontakten med skotertrafiken under
sin vistelse i Funäsdalsfjällen ställdes dels en fråga om hur ofta som snöskotrar setts eller hörts
dels en fråga om ifall skidåkarnas upplevelse i någon grad blev störd av skoteråkningen. Tabell 8
och tabell 9 sammanfattar svaren.
Tabell 8. Under Ditt besök här i Funäsdalsfjällen, hur ofta har Du sett eller hört
snöskotrar?

Frekvens
%-andel

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Mycket
ofta

5

31

82

86

37

2%

13 %

34 %

36 %

15 %

N= 241

Från tabell 8 kan utläsas att endast 15 procent av längd/turskidåkarna sällan eller aldrig kom i
kontakt med snöskotrar. Var annan skidåkare upplevde att de ofta eller mycket ofta såg och
hörde snöskotrar. Detta resultat är i princip detsamma som en tidigare studie av turskidåkare i
Södra Jämtlandsfjällen som genomfördes år 2001 av Lindberg m. fl.
Av tabell 9 kan utläsas att trots att snöskoteråkning är en del av vardagsbilden i Funäsdalsfjällen
så upplever inte längd/turskidåkarna den som alltigenom störande. En klar majoritet, 75 procent,
upplevde snöskoteråkarna eller deras beteende som inte eller endast lite störande. Var fjärde
respondent upplevde dock skoteråkningen som ganska eller mycket störande. Studerar man
denna fråga mer i detalj för de respondenter som angett att de i huvudsak åker turskidåkning så
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uppger 36 procent att de känner sig ganska eller mycket störda. Detta kan tyda på att det finns
behov för rena turskidåkarturister att kunna åka i områden med mindre kontakt med snöskotrar.
Tabell 9. Blev Din upplevelse störd av snöskoteråkare eller deras beteende?

Frekvens
%-andel

Nej, inte alls

Lite störd

Ganska störd

Mycket störd

98

84

32

26

41 %

35 %

13 %

11 %

N= 240

I Lindberg med fleras studie 2001 riktad till turskidåkare i Södra Jämtlandsfjällen så ställdes
samma fråga som den redovisad i tabell 9. Även i denna studie framkom en liknande generell bild
av störning från skoteråkning. Drygt var fjärde turskidåkare upplevde störning. Andelen
turskidåkare som upplevde störning var mindre bland de som åkte i områden med total
skoterförbud jämfört med de som åkte i områden med blandad aktivitet.
Resultaten presenterade så här långt i detta avsnit pekar på att längd/turskidåkare i viss grad
känner sig störda av skoteråkningen i området och för gruppen rena turskidåkare är andelen som
störs betydande. För att få reda på hur ett antal ytterligare aspekter som påverkar kvalitén på
turistprodukterna längd/turskidåkning inkluderades frågor om kvalité på leder, skyltning, kartor
samt skidupplevelsen som helhet i enkäten. Tabell 10 sammanfattar svaren.
Tabell 10. Kvalité på skidupplevelsen i Funäsdalsfjällen, procent svar per kategori
Aspekt
Ledpreparering:
Skyltning av leder:
Kartinformation
Skidupplevelsen i
helhet

Dålig

Godkänd

Bra

Utmärkt

3

Mycket
bra
4

1

2

1%

Medelvärde

3%

15 %

42 %

39 %

4,14

2%

5%

17 %

51 %

25 %

3,93

3%

4%

26 %

46 %

19 %

3,74

-

-

3%

38 %

59 %

4,56

5

Av tabell 10 kan utläsas att samtliga angivna aspekter i genomsnitt fick betyg som kan översättas
till ”Mycket bra”. Den kanske viktigaste indikatorn som rörde kvalitén på skidupplevelsen som
helhet fick ett genomsnittligt omdöme som kan avrundas uppåt till ”Utmärkt”. Även bland
gruppen med turskidåkning som huvudsaklig aktivitet så betygsattes helhetsupplevelsen med i
genomsnitt 4,43. Ett betyg som inte kan sägas skilja sig mot gruppen i övrigt.
Respondenterna hade även möjlighet att ge egna kommentarer kring vad som skulle kunna göras
för att förbättra helhetsupplevelsen för besöket i Funsädalsfjällen. De kommentarer som
handlade om skoteråkning som störende moment var endast 11 stycken. Hälften av dessa
handlade om att få bukt med lek och busåkning på skoter den andra hälften angav att förbud för
skoter eller hårdare reglering skulle förbättra deras upplevelse.
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Ett fungerande skoterledsnät?
Det finns flera aspekter som bör vägas in när man definierar vad som menas med ett fungerande
skoterlednät. En självklar del är den ekonomiska aspekten om skoterledsnätet bär sig rent
ekonomiskt. En annan är lokaliseringsaspekten, om skoterledsnätet är utplacerat så att det inte
upplevs som störande för andra intressen såsom markägare, annat rörligt friluftsliv eller naturkulturvårdsintressen. En tredje aspekt som är viktig för den långsiktiga ekonomiska hållbarheten
för skoterledsnätet är attraktivitetsaspekten. Att skoterledsnätet håller en kvalitétsnivå som gör
det attraktivt för skoterturism så att lönsamhet i verksamheten kan bibehållas.
En studie av redovisningen för Funäsdalsfjälls skoterled AB visar på en stabil ekonomisk
utveckling och positivt resultat. I detta avseende kan skoterledsnätet sägas vara fungerande.
Resultaten från enkätundersökningen riktad till skoteråkare pekar på att även den tredje aspekten
ovan, attraktiviteten i lednätet, är god. Skoteråkarnas betygsättning av upplevelsen i området är i
genomsnitt ”mycket bra” och kompletterat med statistikuppgifter över antal sålda ledkort som
visar en stadigt positiv trend så är skoterledsnätet även denna aspekt fungerande, i alla fall på kort
till medellång sikt.
Om det går att kalla skoterledsnätet för full ut fungerande enligt lokaliseringsaspekten om
störning mot andra intressegrupper är dock något mer oklart. Resultaten från enkätundersökning
riktad till längd/turskidåkare pekar på att skoteråkning uppfattas i någon mån som störande,
framförallt för de med turskidåkning som huvudsaklig aktivitet.
I två skrivelser till Miljö och Byggnämnden i Härjedalens kommun som projektledningen fått
tagit del av har direkta synpunkter på att störning från skotertrafik förekommer på ett antal
platser i Funäsdalsfjällen. Dessa skrivelser frågar sig till exempel om de skoterfria kärnområden
för turskidåkning är tillräckliga om de innebär att man måste passera skoterleder för att ta sig till
dessa från sitt boende. Det har också framkommit synpunkter som pekar på att skotertrafik vållar
problem genom ett antal bebyggelseområden. Det kvarstår som det verkar en del arbete för att
skoterledsnätet ska kunna anses fullt ut fungerande ur denna aspekt.
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5. Skoterturismens ekonomiska bidrag till regionen
Ett av målen med ”Hållbar utveckling i Funäsdalfjällen” var att stärka den lokala ekonomin
genom en positiv utveckling av både skoter- och skidturismen. Detta avsnitt beskriver
skoterturismens ekonomiska bidrag till regionen Funäsdalsfjällen med utgångspunkt i de resultat
som framkommit i en C-uppsats i kulturgeografi som detaljstuderat skoterturismens ekonomiska
betydelse för Funäsdalsfjällen. Uppsatsen är skriven av Elenor Olofsson och Maria Thulemark
under handledning av Susanna Heldt Cassel. Uppsatsen initierades i samband med
uppföljningsprojektets start och använder ett urval av den enkätdata som insamlades inom ramen
för projektet.
Sammanställning av statistik från olika källor
Specificerad statistik över skoterturismens inverkan på den lokala utvecklingen sett utifrån
ekonomiska mått är inte vanligt förekommande. Turism är en näring och inte en bransch. Den
officiella statistiken från SCB sammanfattar turistnäringen på ett eget så kallat satellitkonto där
turismens från olika del branscher summeras (Turistdelegationen 2004). Officiell statistik över
turistnäringens storlek på regional nivå förs inte och ännu mindre finns löpande
statistikredovisning över delaktiviteter inom turistnäringen, som exempelvis skoterturism.
För att uppskatta skoterturismen ekonomiska bidrag till Funäsdalsområdet har uppgifter från
flera källor använts. En del är en enklare konsumtionsundersökning där skoterturisterna fick
svara på vilka utgifter de hade under en dag. En annan del är uppskattning från TEM
undersökning för Härjedalens kommun. En tredje är uppskattningar om hur stor andel av total
antalet turister till Funäsdalsfjällen som åker skoter.
Resurs AB arbetar med att ta fram TEM2 undersökningar för olika orter varje år. Vi har här tagit
del av deras uträkningar över Funäsdalsfjällen under åren 2004 och 2005 och även deras
uträkning av nyckeltal för skoterturismen i Västerbotten. Den bygger på SCB´s inkvarterings- och
handelsstatistik, Sveriges Campingvärdars Riksförbund, resestatistik från bl.a. Vägverket och
Luftfartsverket och data från Rese- och TuristDatabasen (TDB).
TDB bygger på
marknadsundersökningar som görs på 24 000 svenskar om deras resvanor.
Uppsatsens slutsatser var följande:
”Hur har skoterturismens utveckling sett ut i Funäsdalsfjällen
-

Skoterturismen har ökat i Funäsdalen.
Ledkortsförsäljningen har ökat, den mest positiva utvecklingen är försäljning av
endygnskort men även tredygnskort.
Utvecklingen av antal hyrskotrar har ökat med 73 procent från vintersäsongen
2000/2001.
Det är flest privatskotrar på skoterlederna.

Vilken betydelse har skoterturismen för den lokala ekonomin
-

Den allmänna meningen bland respondenterna är att skoterturister har stor betydelse
för området eftersom de ofta är konsumtionsstarka.

2

TEM, TuristEkonomiska modellen. Detta är ett dataprogram speciellt anpassat för att behandla uppgifter om
övernattningar/besök, utlägg/utläggsmönster och sysselsättning/skatteintäkter.
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-

Skoterturisten spenderar 212 kronor. Detta inkluderar ej boende, transport, ev. hyra av
skoter eller avgift för ledkort.
Framförallt spenderar de större del av sina pengar på restauranger och
serveringsställen.
Skoterturismen genererar cirka 30 miljoner kronor under en säsong i Funäsdalsfjällen
vilket är 8,4 procent av vinterturismens omsättning.” (Olofsson och Thulemark
2006:45)

Konsumtionsundersökning som ligger till grund för uppskattad genomsnittlig daglig konsumtion
för skoteråkare kan sägas vara ett lägsta mått då den inte innehåller utgifter för boende eller resor.
Ett problem med att använda sig av en uppskattad siffra för hur stor andel av totala turismen
som är skoterturister är att alla som någon gång under sin vistelse räknas dit oavsett om deras
huvudsakliga aktivitet är någon annan.
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6. Sammanfattande utvärdering
Med utgångspunkt i det som framkommit i undersökningen kan man dra slutsatsen att den
största styrkan i skoterledprojektets nuvarande utformning är att man lyckats engagera samtliga
berörda aktörer i området. Utgångspunkten i projektet har varit konsensusbeslut och detta har
medfört att kompromisser mellan olika intressen ständigt blivit nödvändiga. Denna modell för
beslutsfattande är mer tidskrävande och kan leda till att ingen aktör blir riktigt nöjd med
utvecklingen. Å andra sidan känner sig ingen undanskuffas och alla får göra sin röst hörd i
processen. Att olika intressegrupper och nya konstellationer av aktörer har satt sig ned och
diskuterat utvecklingen i området tillsammans har inneburit en styrka för både projektet och
förutsättningarna för en positiv utveckling i Funäsdalsfjällen som en samlad destination.
Projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” hade sammanfattningsvis som tidigare nämnts
följande delsyften:
•
•
•
•

Skapandet av ett fungerande skoterledsystem inom området
Erbjudandet av en turistprodukt av hög kvalité både för skoter- och längdskidturister
Stärkandet av den lokala ekonomin genom en positiv utveckling av skoter och
längdskidturism
Att värna om miljön genom att begränsa markförslitning i det utsatta område som
Funäsdalsfjällen utgör samt ta hänsyn till naturvårds- och ägarintressen.

Projektnära resultat
Vi bedömer att projektet har varit lyckat och uppfyllt de målsättningar som satts upp för
projektets verksamhet på kort sikt. Resultaten av projektet är direkt kopplade till hur man valt att
organisera verksamheten, hur man lyckats engagera många intressenter i området och hur man
lyckats hitta ett system för att integrera skoterturismen i området utan att den övriga turismen
eller andra intressenter drabbats nämnvärt.
En central poäng är att markägarna haft stort inflytande och att de blivit kompenserade för
skoterledernas dragning på deras mark. Eftersom alla aktörer, även naturvårdsintressenter och
rennäringen har fått vara med och bestämma var och hur leder ska dras har störningarna på
naturvärden och rennäringen minimerats. Markförslitningen utefter lederna är påtaglig, men den
är å andra sidan begränsad till lederna, förutsatt att skoterförarna inte avviker från lederna.
Finansieringen och förvaltningen av skoterlederna har inneburit att de aktörer som är mest
intresserade av skoterkörning och en utvecklad skoterturism har fått ta ett stort ansvar för att
systemet ska fungera, vilket bidrar till att dessa aktörer också fått stort förtroende i lokalsamhället.
Skoteråkarna uppfattade överlag att skoterlederna var av bra kvalitet och kartor och information
kring systemet tillfredsställande. Den generella bilden av hur längd/turskidåkande turister
uppfattar kvalitén på sin vistelse i Funäsdalsfjällen är mycket bra. Vad gäller interaktion och
eventuell påverkan från skoteråkning så är bilden att skoteråkning är både syn och hörbar i
området men att endast var fjärde skidåkare upplever detta som i ganska eller stor grad störande.
Jämför man dessa resultat med tidigare studier gjorda i västra Härjedalen och Jämtlandsfjällen så
är störningsgraden något lägre än tidigare. Risken finns dock alltid att de som upplever
skoteråkning som mycket störande genom åren har valt andra områden eller om de är
förstagångsbesökare att de väljer andra områden för sin nästa längd/turskidsemester.
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Överlag håller turistprodukten för längd/turskidåkning mycket hög kvalité medan kvalitén för
skoterturistprodukten är mycket bra där vissa förbättringar kan ske vad gäller ledpreparering.
Den turismutveckling som skett inom området har lett till positiva ekonomiska effekter för
lokalsamhället på flera sätt. Dels har nya företag startats tack vare skoterturismen. Några av dessa
nya företag är helt beroende av skoterturisters möjlighet att tillryggalägga stora avstånd, då de är
lokaliserade till mer avlägsna platser. Företag som hyr ut och säljer skotrar samt företag som
erbjuder övernattning och service åt framförallt skoterturister har sett en ökning av verksamheten
med större omsättning som följd (se Olofsson & Thulemark 2006 (bilaga 1) för en mer ingående
diskussion kring ekonomiska effekter).
Ökningen av antalet fritidshus i området är också knutet till både skoterturismen och
skidturismen. Många av de stugor som byggs har numera ett separat vidbyggt skotergarage, något
som visar på betydelsen av att kunna köra skoter för de som väljer att investera i fritidshus. De
positiva kringeffekter som turismen bidragit till gäller både tillväxt i relaterade verksamheter
såsom handel och byggsektorn, möjligheten att upprätthålla höga servicenivåer för
lokalbefolkningen, arbetstillfällen samt skatteintäkter för kommunen.
Långsiktiga effekter
På lång sikt finns ett antal punkter som projektet bör ta hänsyn till för att inte turismutvecklingen
i området ska stagnera eller att problem ska uppstå. Alla aktörer har gett uttryck för att projektet
har inneburit något positivt för området. Det finns inte heller någon stark kritik mot hur det
nuvarande systemet fungerar eller vad projektet har åstadkommit. Däremot råder till viss del
delade meningar om hur framtiden bör se ut i området som hänger samman med projektets
fortsatta arbete.
En central fråga är huruvida man i projektet lyckas behålla den samsyn och den vilja till
kompromisser och nytänkande som man hittills haft. Det är sannolikt mycket viktigt av att alla
intressegrupper fortsättningsvis deltar i processen för en fortsatt hållbar utveckling i området. De
aktörer som har intressen i Funäsdalsfjällen är både de som nu deltar i projektet men det finns
också andra aktörer som har intressen i området som inte direkt finns representerade. Det är
framförallt de som äger fritidshus i området, men också olika kategorier skidintressenter som
lämnat synpunkter på att de saknat representation i projektet.
I intervjustudien blir det tydligt att de olika grupperna av aktörer och intressenter har olika syn på
hur utvecklingen i Funäsdalsfjällen ska se ut. Den tydligaste skiljelinjen finns mellan de som anser
att skoterturismen bör utvecklas ytterligare genom förbättring och utbyggnad av det nuvarande
systemet och de som anser att området närmar sig sin bärkraft när det gäller antalet skotrar i
terrängen. Däremellan finns de som tycker att skoterturismen kan utvecklas ytterligare men utan
att det blir i formen av ”massturism”.
Det finns också en tydlig skiljelinje mellan de som anser att det nuvarande systemet med
avgiftsbelagda leder fungerar bra och är tillfredsställande och de som menar att det finns brister i
systemet som kan få negativa effekter i framtiden. De synpunkter som framförts gäller framförallt
problemet med ”buskörning” utanför lederna. Flertalet intervjuade aktörer menar dock att det är
viktigt att systemet är självfinansierande och att avgifterna därmed ska spegla kostnaderna för att
underhålla och kontrollera att systemet upprätthålls.
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Bilaga 1
Sammanfattning
Funäsdalsfjällen, beläget i västra Härjedalen, har fördelen att vara en
kombinationsdestination vad gäller vinterturism. De tre största aktiviteterna är alpin-,
längdskid- och skoterturism. Den aktivitet som har ökat mest under de senaste åren
är skoterturism.
Uppsatsen är en del i uppföljningen av skoterledsprojektet ”Hållbar utveckling i
Funäsdalsfjällen” som Högskolan Dalarna i samverkan med forskningsprogrammet
Fjällmistra åtagit sig. Uppsatsens syfte är att studera skoterturismens betydelse för
utvecklingen i Funäsdalsfjällen och utgår ifrån frågeställningar rörande hur
skoterturismen utvecklats, vilken betydelse den har haft för den lokala ekonomin och
hur den påverkar näringsverksamheter i området.
Arbetet bygger på flertalet intervjuer med olika intressegrupper som varit eller är
berörda av turismen i området. Skoterturismens ekonomiska bidrag har räknats ut
genom den i uppföljningen genomförda enkätundersökningen.
Skoterturismen bidrar med ungefär 30 miljoner i dagsutlägg under en säsong vilket
utgör 8,4 procent av den totala vinterturismomsättningen i området. Därutöver
tillkommer boende, transport, ledkort och hyra av skoter.
För näringsverksamheter belägna i utkanten av Funäsdalsfjällen, med perifert läge, är
skoterturister av avgörande betydelse. Dessa företag är belägna på platser där
skoterturisternas tillgänglighet och rörlighet är av vikt.
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Abstract
The Funäsdalen mountains, located in the western part of the Härjedalen
municipality, have many advantages with respect to a variety of winter activities, the
most popular being alpine and cross-country skiing, and snowmobile tourism; it is
this latter activity which, in recent years, has shown the most positive development.
This essay is part of a follow-up with respect to the snowmobile project “Sustainable
development in the mountain of Funäsdalen” undertaken by the University of
Dalarna in cooperation with the Mountain Mistra Programme (FjällMistra). This
essay examines the significance and impact of snowmobile tourism in the area under
study, seeking to answer questions about the development of the activity, its
importance for the local economy, and how it has affected businesses in the area.
Research for the essay is based on a number of interviews with various interest
groups who are, or have been, affected by tourism in the area. A project follow-up
questionnaire has been used to assess the economic contribution from snowmobile
tourism.
Over a season, snowmobile tourism contributes minimum 30 million SEK in daily
expenditures; this represents 8.4% of the total turnover for winter tourism in the area.
On top of this are their costs for accommodation, transport, track fees, and
snowmobile rental.
For the selected businesses studied in this essay, many of which are in remote
situations, snowmobile tourism is of significant importance. Tourists with
snowmobile have the mobility to reach these companies in remote areas.
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1. Inledning
Av Sveriges landareal utgör fjällen närmare en femtedel. Till dessa områden åkte var
fjärde vuxen svensk under år 1998/1999, vilket motsvarar drygt 1,4 miljoner
individer. Detta torde visa att fjällvärlden är en turistdestination att räkna med. Av de
som åker till fjällvärlden så reser två tredjedelar dit under december till april dvs.
under vintersäsongen. Den klart dominerande aktiviteten under vintersäsongen
1998/1999 var utförsåkning. Under det senaste årtiondet har snöskoteråkandet1 som
turistaktivitet ökat påtagligt vilket sammanfaller med en kraftig uppgång i antalet
registrerade skotrar i landet sedan 1980-talet. En för många förbättrad ekonomi gör
att fler har råd att köpa liknande maskiner. Tekniken har gått framåt och skotrarna
förbättras säkerhetsmässigt, de har blivit bekvämare och roligare att köra.
Möjligheten att hyra skotrar för kortare turer har ökat på flera platser längs
fjällkedjan vilket knappt var möjligt för 20 år sedan. Detta kan vara en anledning till
att vi ser en ökad andel svenskar som kör skoter (Fredman & Heberlein 2001).
Skoteråkning kan på många sätt anses som störande, dels genom ljud men även ur
miljöhänseende både vad gäller avgaser och markslitage (Lindberg et al. 2001).
Funäsdalsfjällen har, som övriga fjällvärlden, haft en allt kraftigare ökning av
skoterturism under de senaste årtiondena. Under 1990-talet blev situationen i
området föremål för omfattande diskussioner. Skoteråkningen var då oreglerad, och
om det fortsatte i den utsträckning som tidigare fanns stora risker att konflikten2
skulle öka mellan olika besökare, markägare och även gentemot andra allmänna
intressen.
Perioden 1997-2000 arbetade ett antal personer i Västra Härjedalen under
”FjällAgendaprojektet”, vilket var ett planerings- och utredningsarbete för
fjällområdet. Där arbetade en speciell ledgrupp som hade som mål att utarbeta ett
förslag till ett helt nytt skoterledsystem som skulle ta hänsyn till såväl andra
intressegrupper som flora och fauna. Genom stöd från EU, Naturvårdsverket och
Härjedalens kommun skapades projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen”
vilket resulterade i en reglering av skotertrafiken och ett avgiftsbelagt ledsystem.
Detta ledsystem bygger på fem meter breda, pistade leder. En avgift måste läggas för
att nyttja lederna och det är enligt lag förbjudet att åka utanför de markerade lederna.
Parallellt med skoterledsutbyggnaden organiserades längskidåkningsspårningen på
ett sådant sätt det inte interagerade med skotertrafiken. Detta för att minska
konflikten mellan dessa olika turismgrenar. Projektgruppen bestod av alla berörda
parter, så som markägare, turismintressenter, renskötande samer, naturvårdare och
skoteraktörer där allas intressen skulle beaktas och väga lika. Projektet pågick mellan
åren 1999 till 2001. Idag drivs lederna av ”Funäsdalsfjällens skoterled AB” där
markägarna har majoritet och det är numera avgifterna från de obligatoriska
skoterledskorten som finansierar skötsel och drift av systemet (Alexandersson 2001).

1

Snöskoter kommer hädanefter förkortas till skoter.
Med Konflikten menas i detta sammanhang; Närvaro eller beteende från en grupp av turister som
inverkar på ändamålet eller upplevelsen för någon annan turismgrupp, i detta fall mellan skidåkare
och snöskoteråkare (Lindberg et al. 2001).
2
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År 2006 sker en uppföljning av projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen”.
Utvärderingen skall som helhet belysa effekterna av projektet, huruvida
turismaktiviteten har ökat, hur turisterna och de berörda parterna uppfattar utgången
samt om det har stävjat konflikten. Denna uppsats är en del i den utvärderingen och
vi vill i detta arbete utröna vad en specifik turismgren kan bidra med för ett områdes
utveckling.
Funäsdalsfjällen erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter som t.ex. längdskidor,
skoter och alpin turism vilket gör att områdets kundunderlag breddas och därmed
innebär goda förutsättningar för en turismverksamhet. Skoterturismen kan ses som en
lokal specialisering för Funäsdalsfjällen. Detta då de är det första området i landet
med en framtagen reglering vilket inneburit uppmärksamhet och förstärkning av
fjället som destination. Turismnäring ses ofta som ett medel för att skapa lokal
utveckling, och därmed ses en ökning av turister som en positiv utveckling. Denna
uppsats syfte är att undersöka skoterturismens betydelse för utvecklingen i
Funäsdalsfjällen.
Följande frågeställningar kommer att besvaras:
Hur har skoterturismens utveckling sett ut i Funäsdalsfjällen?
Vilken betydelse har skoterturismen haft för den lokala ekonomin?
Vilka effekter har skoterturismen på några näringsverksamheter i området?

1.1 Avgränsning
Tidigare forskning som skett inom skoterturismen har främst behandlat
konfliktfrågan mellan olika intressegrupper så som den mellan skoteråkare och
skidåkare. I detta arbete valde vi istället att inrikta oss mot ekonomiska effekter av
turism. Studier kring enskilda turismaktiviteters ekonomiska betydelse är inte vanligt
förekommande. Det är genom detta svårt för oss att presentera exakta utfall och
resultat. Besvarandet av frågan ”vilken betydelse har skoterturismen för den lokala
ekonomin” kommer därför att resultera i en uppskattning med hjälp av flera olika
variabler; uträkningar från andra områden, kompletterande statistik rörande
Funäsdalsfjällen, en enkätundersökning utförd i Funäsdalsfjällen våren 2006 och
respondenters uppfattningar genom intervjuer. Vissa av resultaten i uppsatsen är
alltså uppskattningar som kan användas som riktlinjer. Det är inte faktiska siffror.
Hållbarhet är viktigt i samhällsutveckling. Varje del inom begreppet ”Hållbar
utveckling” kräver, var för sig, utrymme för separata studier. Vi avgränsar oss i
denna uppsats till den ekonomiska delen.
För att uppnå en närmare förståelse för hur denna turismgren påverkar enskilda
näringsverksamheter valdes tre företag ut. Och den framkomna faktan från dessa
faller in under vår sista frågeställning.
De begrepp som för vår undersökning är grundläggande kommer nedan att definieras
för att klarlägga den betydelse vi har lagt i begreppen och så kommer de därefter att
refereras till i arbetet.
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1.2 Lokal och regional nivå
Den lokala nivån kan vara en kommun eller en mindre enhet som t.ex. en församling
eller en by. Med regional nivå menar man områden på länsnivå eller flera kommuner
sammanslagna. Denna klassificering används ofta inom politik och
planeringssammanhang (Gustafsson, 1997). I dessa sammanhang har regional en
nära anknytning till rumslig, att processer och strukturer har en geografi (Hermelin,
2005). Vårt lokala område är Funäsdalsfjällen vilket blir vår region. Vi kommer
använda båda begreppen, lokal och regional, för att beskriva utvecklingen av det
geografiska område som berörs, alltså regleringsområdet för skoteråkning.

1.3 Utveckling
Uppsatsen fokuserar på utveckling inom det ovan preciserade området, betydelsen av
utveckling kan tyckas okomplicerat men kan i själva verket uttryckas olika beroende
på sammanhang. Begreppet kräver en närmare definition. Den enklaste definitionen
är förändring och ofta associeras det med något positivt. En problematik i begreppet
ligger i hur man mäter det. Utveckling kan skilja sig mellan olika platser och aktörer.
Det kan antingen diskuteras i kvantitativa termer (antal sysselsatta, inkomster,
bruttoregionalprodukt etc.) eller i kvalitativa ordalag (boendekvalitet, social
stabilitet, hållbara miljöer etc.) (Hermelin, 2005). I samhällsutveckling finns
ytterligare ett hänseende att beakta. En utveckling behöver inte medföra gynnsamhet
för alla, det är t.ex. inte givet att en positiv utveckling på makronivå (t.ex. en nation)
är gynnsam för hushållet och för individen på mikronivå. Dessutom, behöver inte en
ekonomisk tillväxt bidra till en positiv utveckling för de sociala och ekologiska
systemen (Aronsson, 1997).
Begreppet regional utveckling syftar oftast på ekonomisk tillväxt, något som i många
sammanhang anses som positivt. (Hermelin, 2005). Alternativa sätt att förstå ordet
utveckling i regional utveckling är: ”ökad sysselsättning, stabil
befolkningsutveckling, minskad utflyttning och arbetslöshet, tillgång till samhällsoch kommersiell service med rättvis fördelning”. I samtliga dessa definitioner kan
man mäta resultatet i kvantitativa termer (Hermelin, 2005).
Utveckling kan användas i många olika sammanhang och har som redan nämnts
olika innebörder. Beträffande turism anses att fler turister måste åka till en region
och spendera pengar på aktiviteter, boende, transport etc. för att generera nya
arbeten, inkomster och skatteintäkter (Gunn & Var, 2002). Fler besökare behövs för
att generera ovan nämnda faktorer men vi anser att det inte är det enda sättet att
uppnå utveckling. Turistens konsumtionsvanor är också en del i det hela, om en
specifik turistgrupp spenderar mer pengar än genomsnittet så behövs det inte ett lika
stort antal av dessa för att generera arbete, inkomst och skatteintäkter.
För att mäta utveckling används i denna studie både kvantitativa och kvalitativa
variabler. I de fall där inte statistik finns tillgänglig kommer kvalitativa variabler att
definiera utveckling. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa variabler är, som
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nämndes inledningsvis, att det först nämnda bygger på siffror medan kvalitativa är i
ord, för närmare förklaring se kapitel 3.

1.4 Hållbar utveckling
Enligt Brundtlandskommissionen är utveckling en process som kan styras mot
hållbarhet (Aronsson, 1997). Hållbar syftar på att utveckling inte hotar naturmiljön
och i termen ingår även målsättningar om social och ekonomisk hållbarhet. De står
ofta i konflikt med varandra (Hermelin, 2005). Ekonomisk, social och miljömässig
utveckling ska tillgodose samtidens behov utan att inskränka möjligheterna för
framtida generationer, vilket står som det överordnade målet för hållbar utveckling
(Nutek, 2005).
Hållbar utveckling fokuserar på hushållning av resurser över tiden, där hänsyn tas till
både effektivitet av resurser som förr eller senare kommer att ta slut och rättvisa i
fördelning över tiden, särskilt mellan olika generationer.3 Hållbarhetsperspektivet för
ett samhälle har ett längre tidsperspektiv än den enskilde individen. Ett samhälle ser
ständigt äldre generationer försvinna och nya tillkomma. Detta krav knyter an till
såväl rättvisa och effektivitet, det handlar om jämlikhet mellan generationer och att
beakta konsekvenser av åtgärder för kommande generationer (Hultkrantz & Nilsson,
2004).

1.5 Turism
Turism definieras enligt turistdelegationens begreppsnyckel som; människors
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för
kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (1: Turistdelegationen,
2005).
Enligt Nationalencyklopedins definition ska turistverksamheten uppfylla fyra villkor:
den ska ha en viss varaktighet, ske i nöjessyfte, inkludera resande och innebära att
utövaren är borta från sin hemmiljö. Denna precisering ger upphov till en del
besvärliga avgränsningar. Närhetsperspektivet är att, ”hemmaturism”, så som t.ex. en
cykeltur för att se på något i närområdet, utesluts. Varaktigheten kräver att man ska
vara borta mer än en dag och då räknas den Malmöbo bort som åker till Köpenhamn
över en dag för att insupa den danska gemyten. Nöjesdelen är också svårtolkad.
Mycket av den turism som vi svenskar genomför är relaterad till konferensresor. Ur
ett strikt skatteperspektiv är hela resan att betrakta som en affärsresa, men under
denna inryms en viss del av rena nöjesaktiviteter. Avgränsningsproblemen skapar
även svårigheter när det gäller att redovisa turismnäringens storlek i statistiken. Hur
ska man veta om en glass eller inträdesbiljett är köpt av en turist eller en icketurist
enligt definitionen ovan? (Pålsson, 2001).

3

Med effektivitet menas hur väl ett samhälle använder dess knappa resurser för att tillgodose olika
människors önskemål och behov. Rättvisa handlar om hur produktionsresultaten fördelas mellan
människor (Hultkrantz & Nilsson, 2004).
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Vi använder ordet turist för de personer som inte är bofasta inom Funäsdalsfjällen.
Vi utgår från Turistdelegationens begreppsnyckel och anser att personer från t.ex.
Hede som vistas i området ska räknas som turister även fast de är bofasta inom
samma kommun. Härjedalens kommun har en stor geografisk yta därför räknar vi en
turist efter kriterier att man har förflyttat sig ifrån sin vanliga omgivning snarare än
att man har passerat en administrativ kommungräns. Därmed drar vi gränsen att de
som inte är bofasta inom regleringsområdet är turister, de befinner sig utanför sin
närmiljö. Även de som äger fritidshus i området räknas i denna uppsats som turister.

1.6 Destination
Grundbetydelsen i destinationsbegreppet är ”dit turisten beger sig”. Genom ett
kulturgeografiskt perspektiv definieras en destination som ett geografiskt område
med naturliga eller konstruerade attraktioner som lockar besökare/turister. Viktigt för
ett färdmål är att den har en image4. Denna är kopplad till destinationens atmosfär
(bykänsla, storstad) och turister reser framförallt till andra platser för att konsumera
den atmosfär destinationen bjuder på. Människor spenderar inte gärna tid och pengar
på något som inte ger dem en upplevelse som kan sägas vara över det vanliga
(Grängsjö, 2003).
Med destinationen Funäsdalsfjäll menar vi det geografiska området som täcks in
under regleringsområdet (se figur 4.1). De orter som inkluderas är: Ramundberget,
Funäsdalen, Tänndalen, Bruksvallarna, Ljusnedal, Messlingen, Mittådalen, Tännäs,
Fjällnäs och Hamra. Detta gör att Funäsdalsfjällen täcker in merparten av kommunen
och landskapet Härjedalens västra del.

Figur 1.1 Karta över Härjedalenskommun
Källa: Egen bearbetning av material erhållet fån Härjedalens kommun.

4

Image är summan av de förväntningar, idéer och intryck en människa har för en plats (Grängsjö,
2003).
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1.7 Preciserad problemformulering
Turism förekommer allt oftare i diskussioner om lokal och regional utveckling.
Satsningar för att skapa en ökad turism ses många gånger som bra då den kan bidra
med positiva ekonomiska effekter. Turism ses som medel för att förbättra ett
områdes förutsättningar. Men för att uppnå en vinstgivande utveckling är det viktigt
att veta var lönsamheten finns så att resurser blir optimalt placerade. All sorts turism
är inte lönsam. Därför menar vi att det kan vara av vinning för ett område att studera
olika turismkategorier enskilt för att veta var resurser bör placeras och vad som
kräver förbättringar. Denna studie kommer att beröra skoterturismen med fokus på
denna närings ekonomiska effekter.
För att få fram resultat i hur Funäsdalsfjällen påverkas ekonomiskt av skoterturismen
har vi arbetat med många olika källor och metoder. Anledningen till det är för att
kunna urskilja kopplingar och sammanhang dem emellan. För att kunna avgöra
huruvida en grupp turister är betydelsefull i den lokala utvecklingen är deras
konsumtionsvanor av intresse. Därför kommer studien att beröra skoterturisters
konsumtionsmönster. Det har inte tidigare genomförts forskning inom just detta
ämne. Därmed har ny statistik samlats in genom enkätstudier gjorda i det geografiska
området. Uträkningar har även gjorts med hjälp av befintlig statistik. De olika
metoderna har kombinerats för att vi på så sätt skulle kunna urskilja vad den enskilda
turismgrenen bidrar med. Undersökningen ser till de direkta intäkterna av turismen.
Med andra ord kommer inte multiplikatoreffekten och förädlingsvärden att urskiljas.
Utveckling uttrycks inte enbart i siffror. Intervjuerna som gjordes visar i mer
kvalitativa ordalag hur respondenterna ser på utvecklingen och turismens betydelse
för bygden, där de utvalda företagsstudierna representerar en ännu tydligare bild.
Turismnäringen i stort har andra effekter än lönsamhet, effekter av turism är också av
miljömässiga och social karaktär. Skoterturism är en debatterad turismgren. Den
orsakar i många fall konflikter mellan nyttjande och bevarande. Projektet ”hållbar
utveckling i Funäsdalsfjällen” initierades utifrån denna problematik, med målet att
stävja den. Detta arbete är en del i en utvärdering av projektet där vi har valt att
fokusera på ekonomiska följder och den lokala utvecklingen i området. Att ta hänsyn
och kontrollera turismens effekter är viktigt, för både näringens hållbarhet,
överlevnad och kvalité, då inte bara de direkta effekterna utan även långsiktiga.
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2. Turism som motor för den lokala utvecklingen
Uppsatsens teoretiska referensram är turismens betydelse för den lokala
utvecklingen där vi har försökt urskilja en enskild turismaktivitet. Nedan följer en
diskussion kring de teorier vi har använt oss av vid bearbetning och analys av det
empiriska materialet.

2.1 Turismen som näring
Turistnäringen är heterogen, ett stort antal delbranscher hör hit så som transport,
hotell- och restaurang, uthyrning, kultur- och rekreation (Turistdelegationen 2005).
Turismen är till nytta för många men det är dock svårt att se den direkta påverkan på
den nationella och regionala ekonomin då den är komplex och har en nära kontakt
med andra ekonomiska aktiviteter (Fossati & Panella, 2000).
Turismen kan sägas ha två sidor, den ena är den positiva ekonomiska utvecklingen
den bidrar till, och den kan ses som ett huvudinstrument för regional utveckling då
den stimulerar nya ekonomiska aktiviteter i specifika områden. Den andra är faran att
destinationen blir överexploaterad. Turisterna vill ofta se områden med speciella
kvaliteter, så som mindre öar, vacker natur, områden med högt kulturellt och
historiskt värde etc. Detta får inte förstöras av nuvarande turism och hota attraktionen
för framtida besökare (Fossati & Panella, 2000).
Turismens konsekvenser delas i litteraturen upp i ekonomiska, ekologiska och
kulturella. Konsekvenser innebär att de kan vara av både positiv och negativ
karaktär. Det är också ofta dessa effekter, även förväntade som faktiska, som orsakar
konflikter. För att inte uppnå för stor negativ påverkan bör all utveckling eftersträva
ett hållbart arbetssätt och mål. Tillvägagångssättet för det ligger i att kontrollera och
reglera turismens effekter. Det är en balansgång mellan målkonflikternas parter
vilket ofta bottnar i nyttjande eller bevarande (Pettersson & Svensson, 2005). En
kritik riktad till detta vågspel är att i praktiken överordnas ekonomisk tillväxt alltjämt
rättvise- och miljömålen. Vi måste istället på allvar ta konsekvenserna av att det är
miljöutrymmet snarare än konsumtionsutrymmet som är otillräckligt i västvärlden
(Hermelin, 2005).
En allt för snabb ökning av turismen kan vara kostsam även om den genererar
pengar. Det är inte de småskaliga förändringarna som de enskilda företagen gör utan
den kollektiva massturisms utveckling som skapar den stora summan. För att öka
omsättningen i ett område expanderas boende och service. Detta leder i många fall
till stora påfrestningar speciellt för miljön och naturresurserna i området. Ökad
turismutveckling har många gånger utsatt den grundläggande miljön som vegetation,
djurliv och vatten för påfrestningar (Gunn & Var, 2002).
För att frambringa en hållbar utveckling av turismen krävs inte bara en strävan för
varje entreprenör, stora som små, att utveckla sin verksamhet utan även att beakta
”bevarandet”. För att undvika att natur- och kulturresurser överutnyttjas måste detta
bevarandeperspektiv delas kollektivt. En för exploaterad och felaktigt utvecklad
turism har från tidigare erfarenheter lärt oss att det kan leda till negativa effekter
såväl ekonomiskt och miljömässigt som sociokulturellt. Av denna anledning och för
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att lyckas vara framgångsrika, krävs av alla regioner och destinationer en långsiktig,
hållbar och genomtänkt utvecklingsstrategi (Pettersson & Svensson, 2005).

2.2 Lokal och regional utveckling
Regionerna har betydelse för den sociala och ekonomiska utvecklingen. Nationell
tillväxt är starkt beroende av de enskilda regionernas förutsättningar och områden
med god utvecklingspotential driver på denna. En tillväxt av någon verksamhet i en
region skapar ofta förutsättningar för andra verksamheter i samma område (Berglund
& Holmberg, 2000). Lokala resurser ska utnyttjas på ett så kvalificerat sätt som
möjligt, dvs. genom förstärkning av de komparativa fördelar som tillgång på
konkurrenskraftiga produkter kan ge (Nyberg, 1997).
Komponenter som betonas som viktiga ingredienser för att uppnå lokal ekonomisk
utveckling på en turistdestination är företagssamverkan, specialisering och
småföretag. Småföretagen ses idag som mer fördelaktigt för ett område än
storföretag, de anses istället vara den ekonomiska motorn och en samverkan dem
emellan driver produktionssystemet framåt. Dock belyses ofta vikten av ett företag
som ”leder vägen” för de övriga småföretagen (Rosenberg & Wahlberg, 2004).

2.3 Turism i den lokala utvecklingen
Turismutveckling innefattar utbyggnad av de verksamheter som är avsedda att möta
behovet i ett område. Även förändringsprocessen för det lokala samhället i samband
med näringens uppkomst och tillväxt är turimsutveckling (Aronsson, 1989). Denna
utveckling kan generera arbetstillfällen, inkomster och skatter. För många
outvecklade regioner idag ses turismen som nödvändig för att rädda ekonomin (Gunn
& Var, 2002). För de som är bofasta i perifera områden till exempel fjällområden kan
turismen vara avgörande för om den lokala servicenivån bibehålls
(Fjällforskningsinstitutet, 1998). Viktigt är att se till vilken sorts tillväxt som är den
mest önskvärda. Få hotellgäster genererar lika mycket som betydligt fler
campinggäster. Men att bara inrikta sig mot ett marknadssegment kan vara riskabelt
då det inte bidrar till en diversifierad marknad vilket är nödvändigt för att få en större
stabilitet. Att erbjuda flera olika attraktioner på en destination bidrar till att skapa en
bättre balans på besöksmarknaden (Gunn & Var, 2002).
Turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter är problematiska att
urskilja. En turists pengar cirkulerar i den lokala ekonomin. De som är mottagare är
främst livsmedelsbutiker, näringsställen, boende- och aktivitetsanläggningar,
detaljhandelsbutiker och transportföretag (Aronsson, 1989). Dessa är de primära eller
de direkta ekonomiska effekterna. Indirekt fortsätter de av turisten spenderade
pengarna att cirkulera genom att företagen köper varor och tjänster för sin
verksamhet och betalar löner till sina anställda (Weaver & Lawton, 2001).
Inducerade effekter inträffar när dessa leverantörer i sin tur, använder den indirekta
inkomsten till inköp som behövs för att bedriva sin verksamhet och när de anställda
inom turismföretagen spenderar sina löner i området, dessa effekter kan vara svåra
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att mäta. Avkastning till destinationens multiplikator effekt går förlorad om varor
och tjänster importeras utifrån eller om pengar sparas (Weaver & Lawton, 2001).
Det bästa för ett område är om pengarna cirkulerar så länge som möjligt. Hur länge
de stannar beror bland annat på hur differentierat näringslivet är, dvs. hur väl det
lokala näringslivet kan förse turismnäringen med de varor och tjänster som
efterfrågas. Glesbygder har, genom ett litet befolkningsunderlag, ofta en svag
näringsstruktur vilket gör att de ofta har sämre förutsättningar att använda turism
som lokal utvecklingsfaktor. Till vilken grad turism kan betraktas som ett medel för
utveckling i en glesbygd beror på hur väl den kan länkas samman med övrigt lokalt
näringsliv och/eller använda ett områdes naturresurser (Aronsson, 1989).
De ekonomiska effekter som kan kopplas till turismen och dess påverkan på
sysselsättningen är starkt sammankopplade. Det är ett liknande mönster dem
emellan. Arbetstillfällen som skapas av turismen är av olika karaktär antingen direkt,
indirekt eller i investeringsskedet. Ytterligare kan även räknas den form av
sysselsättning som skapas vid tillverkning av de fritidsartiklar som turisterna
konsumerar under semestern (Aronsson, 1989).
Det som kan vara problematiskt för ett område och dess lokala utveckling är
turismens säsongsberoende, vilket försvårar lönsamhet och aktivitet för verksamheter
året runt. En allt för snabb och stor turismutbyggnad kan innebära att ett område inte
har kapacitet i näringsstrukturen som krävs och istället hämtas resurser utifrån vilket
innebär ett snabbt läckage av pengar. Ett glesbyggt område med ett litet
befolkningsunderlag har svårigheter att förse högserviceanläggningar med bofast
arbetskraft och tvingas istället hämta arbetskraft utifrån (Aronsson, 1989). Näringen
genererar inkomster och bygger på de naturliga resurser som ett område kan erbjuda.
Turismen bidrar till lokal och regional utveckling genom att den kan etablera sig i
perifera områden och sprida den ekonomiska aktiviteten över landet (Fossati &
Panella, 2000). För att utveckla regioner genom turism är vetskap om var
lönsamheten finns en förutsättning för att placera resurser rätt (Turistdelegationen,
2005).
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3. Tillvägagångssätt
Detta kapitel beskriver hur vi har gått till väga vid insamlande av material. Det görs
skillnad på kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik och denna undersökning
kommer att inkludera båda metoderna för att uppnå uppsatsens syfte. Genom att
kombinera både kvalitativa och kvantitativa metoder i olika sammanhang uppnås
mer tillförlitliga resultat. Denna triangulering förstärker och bekräftar studiens
slutsatser.
Kvantitativ forskning handlar om insamling av numeriska data (Bryman, 1997). De
som samlats in för vår uppsats är ledkortsförsäljningens utveckling, antal
skoteruthyrare, liftkortsförsäljning, övernattningsstatistik, skotertypsfördelning, antal
redan etablerade företag och nystartade samt enkätsvar (se separat kapitel 3.4).
Genom olika statistiska data vill vi få fram hur turismen i området utvecklats över
tiden. Data har hämtats från Funäsdalens skoterled AB, Funäsdalsfjäll AB,
Härjedalens kommun och Resurs.
Specificerad statistik över skoterturismens inverkan på den lokala utvecklingen sett
utifrån ekonomiska mått är inte vanligt förekommande. Turismen är mångfacetterad
vilket gör att den ingår i många olika branscher och är svår att plocka ut som en
enskild näring. Resurs AB arbetar med att ta fram TEM5 undersökningar för olika
orter varje år. Vi har tagit del av deras uträkningar över Funäsdalsfjällen under åren
2004 och 2005 och även deras uträkning av nyckeltal för skoterturismen i
Västerbotten. Den bygger på SCB´s inkvarterings- och handelsstatistik, Sveriges
Campingvärdars Riksförbund, resestatistik från bl.a. Vägverket och Luftfartsverket
och data från Rese- och TuristDatabasen (TDB). TDB bygger på
marknadsundersökningar som görs på 24 000 svenskar om deras resvanor. Detta
urval återger verkligheten inte fullt ut men ger en indikation av hur utvecklingen
faktiskt ser ut. Vi har arbetat utifrån olika källor för att jämföra och lägga ihop dessa
till en slutgiltig uppskattning. Vi måste poängtera att det inte alltid rör sig om
absoluta tal i analysen utan i vissa fall våra och andras uppskattningar. Men som
ovan nämnts så är det svårt att få fram absolut statistik vilket gör att en uppskattning
kan vara ledande i fortsatt arbete.
Studiens geografiska område, Funäsdalsfjällen, illustreras på kartor av oss bearbetade
i ArcGIS. Information om regleringsområdet för skoterlederna kommer från
Tekniska kontoret på Härjedalens kommun.
I kvalitativ forskning lägger man vanligtvis vikt vid ord och inte kvantifiering vid
insamlandet och analysen (Bryman 1997). Det bör dock poängteras att
informationskällorna kan vara de samma i kvalitativa och kvantitativa forskningar.
Det är i sättet informationen omvandlas som de två metoderna skiljer sig åt. Den
kvalitativa metoden ger data i ord medan den kvantitativa i siffror (Denscombe
1998). Arbetet inleddes med att göra ett flertal intervjuer för att sedan besluta
uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån vad beställaren efterfrågade.

5

TEM, TuristEkonomiska modellen. Detta är ett dataprogram speciellt anpassat för att behandla
uppgifter om övernattningar/besök, utlägg/utläggsmönster och sysselsättning/skatteintäkter.
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3.1 Intervjuer
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och
beskaffenheter, t.ex. respondentens uppfattningar rörande ett ämne. Dessa intervjuer
har ofta en låg grad av standardisering, dvs. att frågorna som ställs lämnar stort
utrymme till respondenten att svara med egna ord (Patel och Davidson, 2003). Det vi
främst ville få fram var hur respondenterna ser på turismutvecklingen i området med
störst fokus på skoterturismen. Hur denna näring påverkat/påverkar deras intressen
och de allmänna åsikter och framtidstankar om turismen i Funäsdalsfjällen.
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär då de olika frågorna skulle besvaras
men en flexibilitet fanns i vilken ordning dessa skulle komma. Det viktigaste var att
låta respondenten utveckla sina idéer och tala utförligt omkring ämnet (Denscombe,
1998).
Vi har försökt använda oss av så öppna frågor som möjligt för att dessa kan avslöja
värdefull information som mer slutna frågor hade hindrat. Detta sätt hindrar inte att
man tar upp vissa spår som respondenten kommit in på, och frågar vidare om det för
att få en djupare förståelse i det specifika ämnet (Ely m.fl. 1991). Varje
intervjutillfälle har pågått mellan 30 minuter och en timme. De har ägt rum på
respondentens själv valda tid och plats för att underlätta för dem och för att vi haft en
tanke om att de känner sig mer bekväma och trygga på detta sätt.

3.2 Urval för intervjuer
Den urvalsmetod vi använt vid våra intervjuer är så kallad snöbolls- eller kedjeurval.
Detta bygger på att forskaren ser till att initialt få kontakt med en för forskningen
relevant grupp av människor. Utifrån dessa kommer han/hon i kontakt med
ytterligare personer som är betydelsefulla för undersökningens tema. En problematik
kring att få respondenterna ”tipsade” kan vara att urvalet kanske inte är representativt
för populationen. Denna typ av metod passar sig bäst vid en kvalitativ undersökning
då den oftare styrs av att man föredrar teoretiska urval och inte de statistiska former
som finns inom den kvantitativa forskningen (Bryman 2002).
Genom att denna uppsats är en del i uppföljningen av projektet ”Hållbar utveckling i
Funäsdalsfjällen” där kommunen står som uppdragsgivare så var det kontaktpersonen
här som uppbringade den första intervjugruppen innehållande, för projektet,
relevanta respondenter. Dessa var representanter för rennäringen, turismföretagare då
med hänsyn till deras målgrupp (både företag med och utan skoterintressen),
Härjedalens kommun, markägare, skoter- och naturintressenter. Kontakt med dessa
togs av deltagare i uppföljningen, där tid bokades in för intervju antingen via telefon
eller på plats i Funäsdalsfjällen eller Sveg. Utifrån dessa fick vi vetskap om andra,
för undersökningen, viktiga personer. Vid den andra intervjuomgången
kompletterades urvalet med Funäsdalsfjälls skoterled AB och företag som beskrivs
under kapitlet 3.3 nedan. Det har även skett kompletterande intervjuer per telefon
och via mail under hela arbetes gång. Totalt har vi genomfört 30 intervjuer.
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3.3 Företagsstudier
I samhällsforskning har fallstudier som forskningsstrategi blivit allt vanligare.
Utmärkande är att de inriktar sig på en eller ett fåtal undersökningsenheter istället för
ett brett spektra. Genom att studera enskilda fall i detalj kan forskaren skaffa sig
insikter i området/verksamheterna vilka kanske inte skulle ha blivit synliga vid mer
ytliga undersökningar. Fallstudiens målsättning är att belysa det generella genom att
titta på det enskilda (Denscombe 1998).
De fallstudier som forskaren väljer ska vara ändamålsenliga genom att fallet är
antingen; typiskt, avvikande, teoriprövande eller den minst sannolika
undersökningsenheten för att pröva teorins validitet (Denscombe 1998).
Motiven till våra fall som vi kallar för företagsstudier utgår från ett teoriprövande
perspektiv. Framförallt då vår tanke är att denna gren bidrar till geografisk spridning
och innebär förbättrade försörjningsmöjligheter för regleringsområdets ytterområde
och att den även sprider besökare till svårtillgängliga serveringsställen.
De företag vi valt ligger på olika sätt i utkanten av området räknat med Funäsdalen
som mittpunkt. De valda företagen är Toppstugan i Funäsdalen, Baggården i
Messlingen och Falkboet utanför Tännäs. Toppstugan ligger geografiskt sett inte
långt ifrån Funäsdalen men svåråtkomligt då det bara går att ta sig dit via skidlift
eller skoterled.
Under intervjuerna med representanterna för dessa företag ställdes samma frågor
som till övriga respondenter. Men vi utökade med diskussioner kring hur deras
företag var uppbyggt, hur mycket skoterturismen bidrar till deras näring och hur
viktig den är för företaget.
Anledningen att vi valt att kalla våra studier för företagsstudier istället för fallstudier
är för att dessa studier inte helt faller in under kriterierna för fallstudier. De enskilda
studierna motsvarar inte helt det generella. Men de ger en bild av hur skoterturismen
kan bidra till lokal utveckling för Funäsdalsfjällen.

3.4 Enkätundersökning
Under våren 2006 genomfördes en enkätstudie i Funäsdalsfjällen. Undersökningen
var utformad för att fungera som grundmaterial i uppföljningen av
skoterledspojektet, riktad mot skoterturister och skidåkare6 med skilda enkäter till
målgrupperna.
De delades slumpmässigt ut oberoende av ålder, kön och plats. Skoterenkäterna
distribuerades vid olika näringsställen och även ute på lederna och skidenkäterna vid
olika stugor på fjället och vid Tänndalen där Nordic Ski Center är lokaliserat. På
näringsställena gavs en enkät till ungefär var fjärde skoterturist och lämnades i en för
enkäten avsedd svarslåda för respondenternas anonymitet. De enkäter som delades ut
på lederna distribuerades av skoterledsvärdar och av representanter för
6

Med skidåkare menas i denna uppsats både längdskidåkare som använder preparerade leder och
turskidåkare.
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utvärderingen. Här användes ingen speciell urvalsteknik utan de delades ut till de
skoteråkare som anträffades på lämpliga ställen. Denna enkätundersökning pågick
mellan februari och april år 2006. För att se enkäternas utformning se kapitel 11.
Svaren lades in i ett kalkyleringsprogram och till denna uppsats plockades vissa
relevanta frågor ut och bearbetades. Detta innebär att det inte är en fullständig
utvärdering av enkätundersökningens resultat. De data som plockats ut från
enkätsammanställningen var tillryggalagda kilometrar i genomsnitt,
konsumtionsvanor och snittutlägg per dag ej inkluderat boendekostnad och förutom
detta även turistens val av boendeform och typ av skoteråkare.
Vid bearbetningen av enkäterna gjordes vissa åtgärder. Vid genomgång av
skoterenkätsvaren upptäcktes att 6 stycken inte svarat på vilken typ av skoteråkare de
varit vilket gjorde att vi valde att ta bort dessa då de inte svarat på den, av oss sett,
relevant fråga för undersökningen. Antalet rätt ifyllda skoterenkäter blev 109
stycken.

3.5 Triangulering
Begreppet triangulering innebär att man använder sig av mer än en metod och
därmed får flera typer av information för att dubbelkontrollera och öka tilltron till
undersökningen. Här kan man betrakta kvantitativ och kvalitativ forskning som två
olika sätt att studera samma frågeställning. Genom att kombinera olika metoder kan
forskarna göra större anspråk på att slutsatserna är säkra då de bekräftats på flera
olika sätt (Bryman, 1997).
Det kvantitativa och det kvalitativa angreppssättet kan förstärka och bekräfta
varandra. I många fall så är den ena grunden för undersökningen medan den andra
kan kompletterar och/eller styrker de resultat man kommit fram till. Det är dock inte
så att resultaten från studierna visar på liknande mönster. Detta är heller inte alltid
meningen med triangulering. Uppkomst av olika resultat gör inte att man ska förkasta
den ena metoden utan att forskaren tvingas gå djupare in på frågeställningarna och
undersöka vad som kan ligga till grund för denna avvikelse. Vilket kan ge upphov till
nya frågeställningar och forskningsområden (Bryman 1997).
Forskartriangulering innebär att det är flera forskare med i samma projekt. I våra
intervjuer var vi två forskare vilket innebär stora fördelar, dels genom att man vid
intervjun kan turas om att fråga och se till att få med allt och dels då man ska bedöma
och analysera data (Jensen, 1995). Vi har i vår undersökning sett detta som en fördel,
att tillsammans genomföra intervjuer då en antecknar och en leder intervjun vilket
gör att fakta sällan missas eller missuppfattas. I analysen av intervjumaterialen
känner vi att vi får en bredare tolkning eftersom en diskussion oftast ligger till grund
för de resultat vi kommer fram till.

3.6 Källkritik
Då uppsatsen är skriven under uppföljningen till projektet ”Hållbar utveckling i
Funäsdalsfjället” så har både syftesformuleringen och intervjuurval varit påverkade
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av detta. Syftet är hämtat från ett av målen för uppföljningen så vi har från början till
viss del varit styrda av projektet och önskemålen som fanns i detta.
Det finns i sådana här arbeten, då förfrågan kom från en person med visst intresse, en
viss risk för att undersökningen redan från början får en skev inriktning. Arbetets
genomförande kan då spegla vad beställaren har för önskemål. Det var i vårt fall
beställaren som gav oss namnförslag till de första intervjuerna. Risk förelåg att vissa
grupper inte blev representerade men vi har varit medvetna om detta och har
eftersträvat en så bred spridning bland våra respondenter som möjligt. Vi har under
många intervjuer blivit rekommenderade att prata med andra. Detta bidrog till att
antalet och spridningen av intervjuerna ökade.
De fallstudier vi gjort är valda efter oss uppsatta och ovan nämnda kriterier. Viss
tveksamhet kan föreligga kring huruvida fallen är representativa och hur
undersökningarna är generaliserbara. Enligt Martyn Denscombe kan detta motiveras
på följande sätt; ”även om varje fall är unikt, så är det också ett exempel som ingår i
en bredare kategori”, vilket innebär att fallet är en av en viss typ (Denscombe 1998).
Vid inmatning av enkäter så lämnas en reservation för felaktigheter. Det togs bort
frågeformulär bland de som svarat för skoterundersökningen, detta får räknas som ett
bortfall som inte påverkar det slutliga resultatet. Denna enkätundersökning är den
enda som skett i Funäsdalsfjällen, där man kan få fram konsumtionsvanor och
snittutlägg. Underlaget behöver inte vara exakt representativt för den grupp de svarar
för men den ger en vägledning.
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4. Funäsdalsfjällen
I följande kapitel kommer turism att belysas ur olika hänseenden. För att stärka
turismnäringen och få den att växa fodras att besöksantalet ökar och/eller att turister
spenderar mer pengar. Studier av omsättning och övernattingsstatistik är variabler
som beskriver den utvecklingsprocessen på en destination. Kapitlet inleder med en
beskrivning av området och turismens framväxt och därefter dess betydelse för
platsens serviceutbud, sysselsättning och entreprenörskap.
Härjedalens kommun har 11 600 innevånare utspridda på 13 000 kvadratkilometrar.
Västra Härjedalen, vilket utgörs av Funäsdalsfjällen, är en gammal kulturbygd med
knappt 2 000 bofasta som får sin utkomst från turism, jord- och skogsbruk, rennäring
samt offentlig verksamhet och service (Funäsdalsfjäll AB, 2006 Internet).
Under 1960-talet avbefolkades Funäsdalsfjällen med nästan 23 procent. Detta
berodde, som det gjorde i hela Norrlands skogs och fjällregioner, på rationaliseringen
av jord och skogsbruket. Denna negativa befolkningstrend bröts dock på 70-talet då
turismen fick sitt genomslag i området och mötte en efterfrågan som vida översteg
utbudet och en ”guldrusch” inom näringen satte fart, delvis orsakad av den så kallade
”Stenmarkseffekten”.7 Denna positiva utveckling stagnerade och mötte en svag
nedgång under 80- och 90-talet medan de övriga destinationerna längs den svenska
fjällkedjan upplevde en tillväxt inom turismen. Detta kan bero på att den alpina
turismen inte riktigt fått fäste i området även om denna aktivitet erbjöds (Nordin,
2003).
Funäsdalsfjällen karaktäriseras av små, familjeägda företag i de flesta fall startade
och drivna av lokalbefolkningen. De flesta företagen inom turismen är så kallade
Microföretag.8 Området har ett tillsynes relativt harmoniserat företagsklimat, med
stort socialt kapital, förtroende dem emellan och en strävan mot samma mål (Nordin,
2003). En geografisk och social närhet i den lokala ekonomin, innebär en djup och
bred kunskap om det platsspecifika, vilket annars är unik och svår att uppnå eller
ersätta (Johanisson, 2004). Destinationen är en av få skidorter i Sverige som inte har
en dominerande aktör9 för utvecklingen vilket kan innebära en mer balanserad
maktrelation i området vilket bidrar till rådande företagsklimat. Avsaknaden av en
stor operatör finns det dock få som kan inbringa stort kapital och har kapacitet till
stora investeringar. Storlek, styrka och tillgängligt kapital är viktiga faktorer för en
destinations utveckling, som attraherar människor och nya verksamheter (Nordin,
2003).

7

”Stenmarkseffekten” visar på det ökade intresset för alpin skidåkning som skedde i samband med
den succé som den alpina skidåkaren Ingemar Stenmark gjorde.
8
Med Microföretag menas att företag har 0-4 anställda. I en undersökning som gjordes år 2002
visade att om företag med 5-9 anställda inkluderades har de nära 90 procent av företagsstocken och
dessa företags yrkesverksamma uppgår till drygt 50 procent inom turismnäringen. Funäsdalsfjällen
har den mest småskaliga företags- och sysselsättningsstruktur av de sex stora fjälldestinationer; Åre,
Vemdalen, Sälen, Idre, Tärnafjällen och Funäsdalen.
9
Den dominerande aktören var framför allt det börsnoterade bolaget Ski-star som under den senare
delen av 90-talet köpt upp stora delar av den alpina turismen, de kontrollerade då Vemdalen, Sälen
och Åre numera även Trysil och Hemsedal.
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I vår intervjuundersökning kommenterar respondenter att det är småskaligheten och
sammanhållningen som är destinationens drivkraft. Att utvecklingen skett småskaligt
har gjort att det fortfarande finns en bykänsla och det är viktigt att det fortsätter att
vara så. Funäsdalen har genom tiden utvecklats i sakta mak över långt tid. Detta kan
vara en styrka då destinationen inte är så trendkänslig utan har en seg struktur som
kan ge avkastning under en längre tid (Bodén & Rosenberg, 2004).
Av de turismföretag som finns i området är cirka en tredjedel delägare i
destinationsbolaget FunäsdalsFjäll AB, medan drygt 90 procent ger stöd åt dess
verksamhet inom marknadsföring, bokning och destinationsutveckling (Bodén &
Rosenberg, 2004). Behovet av en gemensam markandsföring ledde till att företaget
bildades år 1973, då kallat Härjedalsfjäll. Detta gör verksamheten till det äldsta
fortfarande existerande turismföretag med huvudsakligt syfte att bedriva gemensam
marknadsföring (Nordin, 2003).
Turismen svarar för huvuddelen av sysselsättningen direkt eller indirekt. Totalt har
destinationen 24 000 bäddar uppdelat på: 14 hotell, 22 stugbyar och 6500 privata
stugor (Funäsdalsfjäll AB, 2006 Internet). Funäsdalsfjällen är Sveriges tredje största
skidområde, geografiskt sett, och en populär helårs destination (Nordin 2003).
Alpin skidturism utgör den största vinteraktiviteten i Funäsdalsfjällen, precis som i
Sverige i stort. Av Sveriges totala liftkortsomsättning för den alpina skidturismen
hade Funäsdalsfjällen, enligt SLAO´s10 undersökning, en marknadsandel på 4,6
procent vintersäsongen 2004/05, vilket har varit konstant de senaste tre säsongerna.
Omsättningen på liftkort hade säsongen 2004/05 ökat med 82 procent sedan år
1996/97. Enligt SLAO ser framtiden stabil ut totalt sett på den svenska marknaden.
De tre senaste årens undersökningar har varit rekordår. De små variationer som
förekommit mellan säsongerna har framförallt berott på bättre eller sämre
väderförhållanden. (SLAO 2006 Internet).
Det är den yngre befolkningen som är i majoritet i skidbackarna, vilket kan förklaras
med att det är babyboomen 1989-92 som ger sig till känna. Detta kommer att
innebära att när de skidåkningsintensiva yngre grupperna blir äldre för de med sig en
skidkultur som inte finns i dag. SLAO har gjort en jämförelse med SCB´s
befolkningsprognos med sina resultat från undersökningen och konstaterat att den
totala marknaden kommer att ligga på ungefär samma nivå som idag de närmaste 25
åren eller till och med ta en ökning av totalmarknaden (SLAO, 2006 Internet).
Funäsdalsfjällen är en destination som attraherar många olika besökskategorier
utöver de alpina. Populärt i området är även skoter- och längdskidåkning. Många
besökare kombinerar och utför olika aktiviteter under sin vistelse (Alexandersson
2001).

10

SLAO; Svenska liftanläggningars organisation
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4.1 Den lokala utvecklingen i Funäsdalsfjällen
För att uppnå lokal utveckling är en god servicenivå en förutsättning. Om vardag och
verksamheter ska fungera för lokala företag och befolkningen krävs olika typer av
service. Om den försämras påverkas välfärden i området negativt. Arbetskraften
stimuleras av en god servicenivå som till exempel närhet till affärer, skola och
barnomsorg. Detta bidrar till ett områdes attraktivitet och kan påverka potentiella
inflyttare positivt (Glesbygdsverkets slutrapport 2005).
Det kanske tydligaste glesbygdssymptomet är att det har blivit mindre befolkat och
att kostnaderna för kommunerna att upprätthålla en rimlig servicegrad blir för hög,
samma gäller för livsmedelsbutiker och bensinmackar med mera. Hittills har
problemet lösts med nedläggningar vilket leder till att det lokala underlaget minskar
ännu mer (Kjellberg & Olsson, 2004).
Turismens betydelse för Funäsdalsfjällen poängterades av respondenter i
undersökningen. Dess vikt för näringsverksamheter i området som inte har någon
direkt turismanknytning tas upp. Till exempel fastighetsmäklare, livsmedelsbutiker
etc. skulle inte kunna erbjuda samma utbud som de har idag eller kanske inte ens
fortsätta att existera. Flera respondenter tror att skolan och vårdcentralen, som är
viktiga komponenter för en god servicenivå, skulle kunna försvinna om turismen inte
fanns.
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Figur 4.1 Turismomsättningens utveckling i Härjedalens kommun
Källa: Resurs 2005

Ovan, i figur 4:1, visas den totala helårsomsättningen som turismen skapar. En
uppdelning har gjorts för Härjedalens kommun och Funäsdalsfjällen för att
åskådliggöra sambanden dem emellan.11 Kurvorna följer varandra ganska jämt och
det har varit en kontinuerlig ökning för varje år men dock ej så kraftig.
Funäsdalsfjällen har under årens lopp ökat på sin andel av kommunens totala
turismomsättning. Vid första mättillfället stod fjällområdet för cirka 38 procent och
11

Att det sker en markant ökning i omsättningen år 2002 beror på att 7 stugbyar i området inte
redovisade statistik till SCB innan och att Funäsdalsfjäll AB gjorde en omfattande inventering av alla
boendeformer i området det året.
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vid det sista hade de stigit till cirka 49 procent av omsättningen i kommunen. År
2005 renderade turismen i området cirka 510 miljoner kronor. På grund av stora
investeringar under de senaste åren beräknas omsättningen och antalet årsverken öka
ytterligare (mail från näringslivssekreteraren vid Härjedalens kommun).
Diagrammet nedan, figur 4:2, visar på de som besöker området men inte övernattar
där. Genomfartsresenärernas antal visar inte på någon större förändring. och men en
viss ökning har skett. Dagsbesöken har ökat kraftigt med start år 2001. Observera att
alla diagrammen i detta kapitel bygger helårsstatistik vilket gör att även
sommarturismen räknas in.
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Figur 4.2 Utvecklingen av antal dagsbesök och genomfartsresenärer i Funäsdalsfjällen
Källa: TEM Funäsdalen 2005
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Figur 4.3 Övernattningsstatistikens utveckling i Funäsdalsfjällen i tusental per år uppdelat på
kommersiellt och övrigt boende.
Källa: TEM Funäsdalsfjällen 2005

Ovan, i figur 4:3, kan man se att de totala övernattningarna i området har minskat de
senaste åren. Den markanta ökningen vid år 2002 beror på samma statistikökning
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som vid figur 4:2. För att urskilja vad denna minskning kan bero på har en
uppdelning gjorts över kommersiellt respektive övrigt boende. Med övrigt boende
menas vistelse i fritidshus och övernattningar hos släkt och vänner.
Det kommersiella boendet, den mellersta kurvan, har en positiv utveckling jämfört
med den totala. Däremot för övrigt boende, liknar den kurvan mer den totala. Den
visar på en kraftig nedgång från år 2003, samma år som det kommersiella ökar.
Enligt Funäsdalsfjäll AB´s statistik över bokningsutfall i kronor så har det skett en
konstant ökning över tid, vilket bekräftar det kommersiella boendets framväxt.
Det finns i hela området 880 stycken helårsanställningar varav 873 är tillsatta av
personer med bostad i området. Av dessa årsverken fanns cirka 560 inom turismen år
2004 (mail från Thorsaeus). Detta gör att ungefär 63 procent av de som bor och
verkar i området arbetar inom den näringen. Många av våra respondenter styrkte
även detta då de talade om turismen som huvudnäring i området och som den största
källan till arbete.
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Figur 4.4 Antal nystartade företag i Funäsdalsfjällen över tid.
Källa: Härjedalens kommun.

Enligt näringslivssekreterare Sarah Thorsaeus på Härjedalens kommun finns i
dagsläget totalt cirka 220 företag i Funäsdalsfjällen. År 1997 startades det 21 nya
företag i Härjedalens kommun. Genom åren har utvecklingen varit både positiv och
negativ men i genomsnitt har det totala antalet minskat. Enligt
näringslivssekreterarens uppskattning är runt 25 procent av kommunens totala antal
nystartade företag belägna i Funäsdalsfjällen vilket visas i figuren ovan, figur 4:4.
Antalet konkurser är ytterst få varje år men företag läggs ned och man kan räkna med
att 10 till15 procent av de nystartade är nedlagda efter 3 år. Detta kan jämföras med
att nationellt är 38 procent av de nystartade nedlagda under samma tidsperiod.
Nationellt har nyetableringar ökat men det är framför allt lokaliserade i
storstadsregionerna. En tredjedel är uppstartade i Stockholmsregionen. Jämtlands län
ligger ganska långt ner på listan jämfört med landets övriga län (Nutek, 2006
Internet).
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4.2 Sammanfattning
-

-

-

Destinationen Funäsdalsfjällens näringsliv karaktäriseras av familjeägda
microföretag med en låg nedläggningsgrad av de nystartade. Företagsklimatet
kan beskrivas som harmoniserat och att en balanserad maktrelation i området
råder. Destinationen saknar en operatör med storlek och kapital vilket kan
påverka utvecklingen av investeringar och attraktivitet negativt.
Turismrelaterade företag är den dominerande verksamhetstypen. Etableringar
av företag inom andra näringar är inte lika stora. Turismen sägs fungera som
en motor för att andra företag ska lockas hit. Men Funäsdalsfjällens
geografiska läge och utspridda struktur kan vara en anledning till att
destinationen inte attraherar andra näringar. Dock sker en utveckling och
tillväxt för de redan befintliga verksamheterna, skapade genom turismen.
Turismen i Funäsdalsfjällen stimulerar näringsverksamheterna och detta
innebär att det, trots en gles befolkningsstruktur, finns ett förhållandevis brett
utbud av varor, tjänster och service.
Turismomsättningen i destinationen visar på en positiv utveckling och
Funäsdalsfjällen har ökat i betydelse för kommunen i stort.
Alpina skidturismen är den dominerande aktiviteten.
Funäsdalsfjällen benämns som en kombinationsdestination.
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5. Skoterturism
Följande kapitel ger en beskrivning av skoterturismen i Funäsdalsfjällen, vad som
ledde fram till projektet och vad som har hänt sedan dess. Inledningsvis beaktas
konfliktfrågan kring skoterturism som inte bara Funäsdalsfjällen upplevt eller
upplever, och vad som påverkade att detta projekt trädde i kraft. Därefter beskrivs
vad projektet resulterade i, hur regleringssystemet är konstruerat och hur aktiviteten
har utvecklats. Avslutningsvis skildras den undersökning som Funäsdalsfjäll
Skoterled AB har genomfört vilket skapar en bild över vilken typ av skotrar som
vistas på lederna.
År 2001 framkom att ungefär en fjärdedel av de turister som besökte de svenska
fjällen åkte skoter som huvudaktivitet. Men många fler gör detta som en
kombinationsaktivitet (Fredman & Heberlein, 2001). Svenskarna registrerade samma
år 224 000 skotrar vilket var en ökning med 47 procent jämfört med år 1990. Detta
har på många håll skapat en konflikt mellan olika utnyttjare av fjällvärlden (Heldt,
2005).
En undersökning som gjorts i Södra Jämtlandsfjällen angående konflikten mellan
skidåkare och skoteråkare resulterade bland annat i att det framförallt är skidåkare
som upplever ett motstånd mot skoteråkarna. Undersökningens förslag till lösning
var att minska den direkta kontakten mellan dessa parter med bakgrund till att det
visade sig vara den främsta anledningen till konflikt. En separering av leder blev
därmed ett förslag för att lösa tvisten i området (Lindberg et al. 2001).
I Funäsdalsfjällen hade skoterklubben från början hand om driften av lederna, då på
frivillig basis efter deras ekonomiska förutsättningar (Intervju med Hans
Christensen). Resurserna var inte tillräckliga för att hålla väl standard på
skoterlederna vilket ledde till att åkning skedde utanför. År 1989 utarbetade
Länsstyrelsen ett förslag om reglering av nöjestrafik med snöskoter i Västra
Härjedalen, då med anledning av att detta slet på naturen. Utan en reglering kunde
staten gå in och förbjuda viss skoteråkning vilket inte skulle gagna områdets
utveckling (Intervju med Lars Renfeldt). Länsstyrelsens framlagda modellförslag
skapade en omfattande debatt och fick dålig lokal förankring vilket till slut ledde till
att det lades åt sidan (Alexandersson, 2001).
Under slutet av 90-talet pågick FjällAgendan12 vilket innefattade en grupp som
koncentrerade sig på ledutbyggnad i området. Utifrån detta arbete tillkom projektet
”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen” vars inriktning var att skapa ett attraktivt
skoterledssystem med leder placerade där stor hänsyn tagits till flora och fauna,
friluftsliv/turism, rennäring och andra berörda intressen. Genom leddragning och
separering ville man uppnå en minskning av konflikter mellan olika besöksgrupper
och markägare samt att markslitaget minskades och att en långsiktig hållbar
12

Ett planerings- och utredningsarbete för tre fjällområden; Västra Härjedalen, södra jämtlandsfjällen
och Tärna-Hemavan, har skett under perioden 1997-2000 där målet har varit att skapa en balans
mellan markanvändningsproblem och olika intressenters nyttjande för en långsiktig hållbar utveckling
i fjällen. Att förena bevarande med utveckling och att minska konflikter mellan olika intressen är det
som Fjällagenda arbetet har varit inriktat mot (Alexandersson 2001).
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utveckling i Funäsdalsfjällen erhålls. Skotertrafiken i området styrs till allmänna
pistade leder, vilka är avgiftsbelagda. Dessa ligger inom ett regleringsområde åt
vilket kommunen står som huvudman. Längdskidssystemet är inte avgiftsbelagt.
Skoterledssystemet bygger på en reglering med stöd av Terrängkörningslagen i
kombination med ett ledsystem. Finansieringen av projektet skedde genom stöd från
EU:s strukturfonder, Naturvårdsverket och Härjedalens kommun (Alexandersson,
2001).
Körning i terräng med terrängskoter och annat motordrivet fordon är förbjudet i
området med föreskriften ”att färd endast får ske längs anvisad skoterled och på väl
snötäckt mark. Markägare och dennes familj har rätten att köra på egen mark och
inom förbudsområdet på väl snötäckt mark för ändamålsenligt nyttjande, d.v.s. att
färd utanför led skall ha ett bestämt mål och syfte” (Härjedalens kommun, 2006
Internet).

Figur 5.1 Regleringsområdet med rödmarkerade skoterleder och friåkningsområden.
Källa: Funäsdalsfjäll ABs hemsida

Kartan ovan, figur 5:1, visar regleringsområdet, de röda linjerna är avgiftsbelagda
skoterleder, vilket omfattar 45 mil och de ljusröda områdena är friåkningsområden,
ett beläget norr om Fjällnäs och ett söder om Tännäs.
Skoterturismen ses av många respondenter som en viktig del för destinationen men
den får ej ta över eller förstöra för andra grenar av turismnäringen. Som Bengt
Warensjö nämnde ”…hade inte regleringen skett så hade den ursprungliga turismen
rasat, allt hade blivit sönderkört av skotrar. Man måste tänka på att området även
lever av skidturisterna”. Problemet är fortfarande att skoteråkarna konkurrerar med
naturen och människorna som vill uppleva tysta friluftslivet. Det har helt klart blivit
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bättre då en bra kompromiss mellan skoteråkarna och friluftsturisterna skapats i och
med leddragningen (Intervju med Blomqvist).
Enligt Anders Blomqvist, VD för Funäsdalsfjäll AB, besöks området av många
skoteråkare och det är den turismgren som ökar mest på destinationen. Efter en
kundundersökning som gjorts i Funäsdalsfjällen så framkom det att cirka 18 procent
uppgett att de skulle åka skoter under sin vistelse i området (Mail från Blomqvist).
Utvecklingen av antal sålda ledkort ger en indikation på hur skoterturismens
framväxt sett ut, vilket visas i figur 5:2 nedan. Det har skett en ökning av antalet
sålda kort med cirka 41 procent på fyra år. Vintersäsongen 2004/2005 var en snörik
vinter i Funäsdalsfjällen medan övriga landet hade en sämre snötillgång, då främst
under månaderna januari och februari. Detta bidrog till en kraftig ökning av antalet
skoteråkare i området. Framförallt såldes endygnskort under denna period, se figur
5:4 (Intervju med Hammar). För att förtydliga utvecklingen av ledkortsförsäljningen
visar det andra diagrammet nedan (figur 5:3) den totala summan, i kronor, av de
sålda ledkorten. Båda figurerna (5.2 och 5.3) visar på samma positiva
utvecklingsmönster.
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Figur 5.2 Det sammanlagda antalet sålda ledkort per säsong.
Källa: Funäsdalsfjällen skoterled AB
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Figur 5.3 Intäkter från ledkortsförsäljning per säsong.
Källa: Funäsdalsfjällen skoterled AB
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Figur 5.4 Antalet sålda ledkort uppdelat på typ av kort och säsong.
Källa: Funäsdalsfjällen skoterled AB

I diagrammet ovan (figur 5:4) har en uppdelning gjorts för de olika typerna av
ledkort som säljs. Säsongskorten är indelade enligt följande system: 250: - för
ortsbor (boende i Härjedalens kommun och i Storsjö/Ljungdalen området plus ägare
av jordbruksfastighet inom regleringsområdet vilka ej behöver vara bofasta) som
köpt kortet före 1 december. Vid inköp efter detta datum kostar säsongskortet 350: -.
För övriga skoteråkare är summan 600: -. Här inkluderas fritidshusägare som bara
äger tomtmark. En annan kategori som köper dessa kort är husvagnsägare som har
sin vagn stående i området hela vintern. Detta system med köp före ett visst datum
för ortsbor har tagits bort från och med säsongen 2005/2006 då tanken att kunna
styra folk att köpa sina kort tidigt inte fungerade som tänkt (Mail från Hammar). Den
största försäljningen är bland en-, tre- och sjudygns kort, då främst en- och
tredygnskorten.
För att få en helhetsbild av utvecklingen över belastningen på lederna studeras både
antal ledkort (ovannämnda resonemang) och hur uthyrning av skotrar förändrats över
tiden. I diagrammen är inte de ledkort inkluderade som uthyrningsfirmor köper till
sina skotrar. De köper ett säsongskort per skoter efter en trappstegsmodell. Denna
bygger på hur många hyrskotrar företaget har registrerade. Figur 5:5 visar
utvecklingen av antalet hyrskotrar som finns i hela området. Det har sedan projektet
startade skett en ökning vilken uppgått till närmare 58 procent från första till sista
mättillfället.
Den sammanlagda fakturerade kostnaden från Funäsdalsfjäll skoterled AB till
skoteruthyrande företag har ökat från 68 160: - säsongen 2000/2001 till 218 400: säsongen 2004/2005. Men antalet företag som bedriver skoteruthyrning har inte haft
samma utveckling. Första året fanns det 5 stycken företag som hyrde ut skotrar sedan
har det varierat mellan sex och sju stycken. Säsongen 2004/2005 fanns det sju
skoteruthyrnings företag.
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Figur 5.5 Utvecklingen av hyrskotrar i Funäsdalsfjällen.
Källa: Funäsdalsfjällens skoterled AB

Funäsdalsfjäll Skoterled AB har gjort mätningar av skoteråkare på lederna vilka
ligger till grund för diagrammet nedan, figur 5:6. Under denna tid observerades
närmare 2 500 skotrar. Av dessa var den största andelen turister med privatskotrar
vilket uppgick till två tredjedelar. Av den återstående tredjedelen utgör uthyrda
skotrar och safariskotrar majoriteten. Ett fåtal var ortsbor och personer som inte
betalt ledkort. Försäljningen av dagskort och säsongskort (icke reducerade) faller
båda under touring- och sportkategorierna. Dessa mätningar har gjorts under flera
säsonger. Vid en jämförelse med föregående säsong visar mönstren på samma
procentsatser.
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Figur 5.6 Uppdelning av skotrar på leder vid mätningar säsongen 04/05
Källa: Funäsdalsfjäll skoterled AB
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5.1 Sammanfattning
-

-

Skoteråkning får en allt mer etablerad roll som vinteraktivitet i de svenska
fjälldestinationerna. Detta har dock inte skett friktionsfritt. Projektet ”Hållbar
utveckling i Funäsdalsfjällen” hade till syfte att minska denna konfliktrisk
genom att ta hänsyn till alla aktörer i området och att inte förstöra flora och
fauna i stor utsträckning. En turismgren får inte ta över och utesluta någon
annan. Separering av leder var ett förslag från tidigare studier och detta
genomfördes i Funäsdalsfjällen.
I området är skoterturismen den aktivitet som ökar mest. Antalet sålda ledkort
har stigit med 41 procent på fyra år, då främst genom försäljning av
dygnskort.
Den typ av skoterkategori som är högst representerad är sportskotrar med 41
procent enligt den mätning som gjorts av Funäsdalsfjäll skoterled AB.
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6. Skoterturisternas ekonomiska bidrag
Vissa turister spenderar mer pengar på sin resa än andra. Detta kapitel visar en
undersökning om skoterturistens konsumtionsvanor i Funäsdalsfjällen. Kapitlet
kommer inledningsvis att ta upp den generella bilden av turisters konsumtions- och
boendevanor och varför de varierar, i Funäsdalen och i Sverige. Därefter kommer
en delbeskrivning av resultatet från genomförda enkätundersökningen riktad till
längdskid- och skoteråkare i Funäsdalsfjällen våren 2006. Som jämförelseobjekt
kommer resultaten från en liknande undersökning av skoteråkare vintersäsongen
2001/2001 i Västerbotten att refereras till.
Enligt Anders Blomqvist (2006) var en turists snittutlägg, under säsongen 02/03, i
området 642 kronor/dygn och 3648 kronor/vistelse och person. Detta visar ett
genomsnitt men olika turister spenderar olika mycket, vilket kan bero på resans
ändamål. En hotellgäst inbringar mer pengar än t.ex. gäster på vandrarhem, dels för
att det är ett dyrare val av boende och dels för att en hotellvistelse är mer
tjänstekrävande, vilket skapar fler arbetstillfällen osv. En slutsats är att hotellgäster är
mer köpkraftiga och spenderar mer pengar på aktiviteter och annat än vad en
vandrarhemsgäst gör (Henrekson, 2001).
En förutsättning för att turismen ska få stor betydelse för en regions ekonomi är att
turistkonsumtionen har ett stort tjänsteinnehåll. Generellt har den inte det i Sverige,
NUTEK rapporterade att år 1993 övernattade endast 15 procent av de svenska
fritidsresenärerna i kommersiellt boende. Är syftet till exempel att besöka släkt och
vänner spenderar turisten inga eller lite pengar på boende och sevärdheter
(Henrekson, 2001).
Från enkätundersökningen framkom att ungefär 40 procent av skoteråkarna är
besökare i egen, släkt eller vänners stuga. Lika många bor på hotell eller annat hyrt
boende, av vilka andelen är annat hyrt boende dominerande. (egen bearbetning av
enkätsvar).
Från vår intervjustudie har det framgått att många har uppfattningen att skoterturister
är konsumtionsstarka. De spenderar mycket pengar då de både köper bensin vid
mackar och konsumerar mycket på matställen och krogar. Som en respondent
påpekade ”det är förstås svårt att veta hur mycket just skoterturisterna bidrar med –
men det är i alla fall en betydande del.”
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Tabell 6.1 Konsumtionsvanor uppdelat på typ av skoteråkare
Källa: Egen bearbetning av enkätsvar.
Skotertyp
Utgifter
Mat
Shopping
Förbrukning
Andra utlägg
Summa utgifter/person

Lokalt
boende

Hyrskoter Racingskoter Touring

Totalt

Annan

0
0
0
0
0

54,80769
28,84615
0
11,53846
95,19231

152,75 56,49756 129,411765
48,75 16,0878 5,88235294
86,25 78,4878 91,1764706
112,5 51,14634 117,647059
400,25 202,2195 344,117647

Antal personer i sällskapet

8

52

40

205

17

322

Total summa spendering

0

4950

16010

41455

5850

68265

Tabellen ovan, tabell 6.1, visar hur skoterturisters konsumtionsvanor ser ut uppdelat
på vilken typ av turist dom är. En uträkning har gjorts för att få fram en skoterturists
konsumtionsmönster i genomsnitt exkluderat boende och transport till och från
området. Frågan i enkäten ställdes i ”Du” form, för enkät se bilaga i kapitel 11. Detta
är uträknat genom att se på hur mycket alla i sällskapet totalt spenderat dividerat med
hur många personer som angivits i enkäterna. Ser man på summan i totalt spenderade
kronor dividerat med antalet enkätsvar blir uträkningen 626: -/dag. Vi har dragit
slutsatsen att en del svarat utifrån vad hela sällskapet gjort av med och en del utifrån
vad respondenten själv lagt pengar på under dagen. Därav kan 212: - ses som den
lägsta summan en skoterturist i genomsnitt spenderar per dag.
De bland skoteråkarna som spenderar mest är, enligt tabell 6.1, de som kör
racingskoter eller annan sort. Dessa två kategorier är även de som har lägst
medelålder enligt tabell 6.2 nedan. Detta kan tyda på att de yngre spenderar mer vid
sina skoterturer i området. Av de som har egen skoter har de svarat att de gör av med
mellan 78-91 kronor på förbrukning vilket kan täcka in bensinkostnaden för turen.
I figuren nedan, figur 6:1, visas en procentuell siffra på vad skoterturisterna i
genomsnitt lägger sina pengar på. Sammanslaget är fördelningen över vad som
inhandlas vid restaurang eller annan typ av servering 34 procent. Förbruknings/reservdelar till skotern omfattar en stor andel, troligtvis så innefattar det till största
delen bensin. Kategorin ”Andra inköp under dagen” är troligtvis livsmedel, där kan
tänkas att inköp för självhushåll är medräknat. Köp av ledkort kan också hamna
under denna eftersom det inte fanns en separat kategori för detta. Därför är det svårt
att veta om respondenterna för enkäten har räknat med ledkorten i sina
spenderingskostnader eller inte, men det är inte troligt då många angivit en lägre
summa än vad ledkorten är värda. Kostnader som boende och transport är inte
inkluderat i denna spenderingssumma.
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Figur 6.1 Skoterturisternas konsumtionsvanor
Källa: Egen bearbetning av enkätsvar.

De som hyrt skoter spenderar mer då denna kostnad inte är medräknad i ovanstående
resonemang. Priset för detta varierar dels efter typ av skoter och hyrtid. Den
genomsnittliga hyran för skoter i Funäsdalsfjällen är 800: - för en halv dag och 1250:
- för en heldag, bensinkostnad tillkommer. Vanligtvis ingår ett visst antal kilometer,
hos t.ex. Snökompaniet ingår 40 kilometer för en halvdag och 60 kilometer för en
heldag, därefter tillkommer en avgift på 3 kronor per kilometer. Generellt så kan man
säga att vid hälften av uthyrningstillfällena så åker man två personer på skotern och
vid hälften åker man själv. Detta ger ett utslag på 1,5 personer per skoter (intervjuer
med skoteruthyrare).
Tabell 6.2 Ålder och huvudsaklig aktivitet uppdelat på skotertyp.
Källa: Egen bearbetning av enkätsvar.

Skotertyp
Antal
Åldersspann
Medelålder
Huvudsaklig
aktivitet
Skoteråkning
Utförsåkning
Längdskidsåkning
Turskidåkning
Annan

Lokalt
Hyrskoter boende
11
25-47
23-54
38

4
6
1

Racing
Touring Annan
5
20
66
19-60
20-72
25-65
43
33
45

2
2
1

20

52
3
6
1
4

Totalt
6
108
19-72
35
41

5
1

Tabellen ovan, 6.1, visar hur respondenterna i skoterenkäten är uppdelade.
Åldersspannet för de som svarat på enkäten är 19-72 år vilket visar på en stor
spridning av ålder på dem som vistas på lederna. Den grupp som har lägst medelålder
är de som åker racingskoter, de ligger 8 år under den totala medelåldern. Äldst är de
som åker touringskoter som har en medelålder som är 4 år äldre än det totala.
Övriga resultat kommer vidare att diskuteras i kommande diagram.
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83
10
9
1
5

6%
10%
5%

Annan
Hyrskoter
Lokalt boende
Racing

19%

60%

Touring

Figur 6.2 Typ av skoterturist.
Källa: Egen bearbetning av enkätsvar.

Diagrammet ovan, figur 6.2, visar på vilken typ av skoteråkare som deltagit i
undersökningen. Jämförelsevis med den undersökning som Funäsdalsfjäll skoterled
AB har gjort, presenterad i kapitel 5, visar denna på en annan uppdelning. Båda har
en klar majoritet av turister med privata skotrar, men den visade på en större andel
sportskotrar än privata touringskotrar vilket denna visar tvärtom. Detta kan göra att
utfallet i vår enkätundersökning inte stämmer överrens med den verkliga andelen av
de olika kategorierna skoteråkare. Konsumtionsvanor behöver dock inte ändra sig
beroende på vilken typ av skoterturist man är, men kan så göra.

1%

5%

9%

8%

Annan
Längdskidor i preparerade spår
Skoteråkning
Turskidåkning
Utförsåkning

77%

Figur 6.3 Huvudsaklig aktivitet bland skoterenkäternas respondenter.
Källa: Egen bearbetning av enkätsvar.

De flesta som svarat på enkäten om skoterturism har skoteråkning som
huvudaktivitet, se figur 6.3. Men närmare en fjärdedel har andra aktiviteter som
huvudsysselsättning. I diagrammet 6.2 kan ses att det bara är 10 procent som har hyrt
sin skoter vilket gör att det är många som äger egen skoter men ändå har en annan
huvudaktivitet under vistelsen i fjällen. Ytterligare en fråga i formuläret var ifall
skoterturisterna även utförde någon sorts kombinationsaktivitet, figur 6:4 nedan visar
denna fördelning.
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20%

1%
Annat
Hundspann

14%

4%

Längdskidor i preparerade spår
Skoteråkning
Turskidåkning
Utförsåkning

49%

Figur 6.4 Andra aktiviteter som skoteråkarna utför under sin vistelse i Funäsdalsfjällen.
Källa: Egen bearbetning av enkätsvar.

Totala antalet som sagt sig ha skoteråkning som huvudaktivitet är 77 procent av
enkätsvaren. Av dem åker närmare hälften av dessa bara skoter under sin vistelse. En
femtedel åker alpint och en femtedel åker längdskidor i preparerade spår och på
kryssmarkerade leder.
Vintern 2001/2002 gjordes en kartläggning av skoterturismen i Västerbotten.
Intervjuer gjordes med 1000 slumpvis utvalda skoterägare i området. De har sedan
räknat fram ett nyckeltal för hur mycket en skoterturist i genomsnitt spenderar. En
skoterresa över dagen innebär att de gör av med 212: -/person och dag (Resurs 2002),
vilket stämmer bra överrens med utfallet från enkätundersökning i Funäsdalsfjällen.

6.1 Sammanfattning
-

-

Inledningsvis av rapporten diskuterades kring att en turists beteende är
avgörande för hur mycket en destination tjänar på var och en. En slutsats är
att man bör erbjuda produkter med stort tjänsteinnehåll, typ hotell.
Majoriteten av skoterturisterna bodde i s.k. gratisboenden alltså i egen, släkt
eller vänners stuga. Detta gör att de inte har en hög hyreskostnad om någon
alls.
Medelåldern på de som svarat på enkäten är 41 år.
Ungefär hälften av dem som kommer till Funäsdalsfjällen för att åka skoter
utför bara denna aktivitet under sin vistelse. Skoteråkare spenderar cirka
212:- per person och dag. Vid jämförelse med undersökningen i Västerbotten
spenderar skoterturisterna i de båda områdena ungefär lika mycket vilket kan
styrka antagandet om att denna siffra är en trovärdig summa. Men vid tillägg
av ledkort och/eller hyra för skoter blir siffran högre i Funäsdalsfjällen.
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7. Skoterturismens betydelse för företagsutveckling
Skoterturisten utövar en aktivitet som medför rörlighet. Detta innebär att de kan
förflytta sig över ett större geografiskt område under en halv- eller heldag. I och med
detta når de lättare svårtillgängliga serveringsställen i jämförelse med t.ex.
längdskidåkare. Detta skulle medföra tillskott av kunder som skapar förbättrade
försörjningsmöjligheter och även sysselsättning i verksamheter belägna i
regleringsområdets ytterområde. För att pröva denna idé har utvalda
näringsverksamheter studerats mer djupgående, två utifrån kriteriet avlägset beläget
och ett som svårtillgängligt. Efter samtal med skoteruthyrare och resultat från
enkäterna är dessa rimliga utflyktsmål utifrån hur långt man hinner köra på en dag.
Nedan följer en mer ingående beskrivning av respektive företagsstudie och vad
skoterturismen betyder för dem. De representerar exempel på själva
turismaktivitetens betydelse för utvecklingen i området, resonemanget som följer
visar på hur skoterturismen underlättar för lokal utveckling och bibehåller en god
service nivå i området.
Vid den snabba ökningen av stugbyggnationer som ägde rum i Funäsdalsfjällen
under 1970-80-talet vidgades det geografiska området. Under denna tid byggdes
fritidshusområden i Messlingen och Tännäs, byar som tidigare inte varit nämnvärt
exploaterade. Den marknadsplan som under denna tid styrde lokaliseringen av
nybyggnationer gjorde att de nya stugbyarna till stor del blev diskret placerade i
utkanten av eller mellan områdets turistiska centra. På detta sätt har en förtätning i
stugbyar skett men samtidigt fick området en geografisk spridning i sin helhet
(Bodén & Rosenberg 2004).
Skoterledsprojektet har ytterligare förstärkt Funäsdalsfjällen som ett gemensamt
område samt gynnat rörligheten och tillgängligheten. Med en skoter som
fortskaffningsmedel kan man röra sig en längre sträcka på kortare tid än vad en
person på skidor kan och med de preparerade lederna har vissa platser blivit mer
lättillgängliga. Enligt telefonintervjuer med skoteruthyrare framgick att en turist i
genomsnitt åker 5 mil på en halv dag och 8 mil på en hel dag på hyrda skotrar
(Intervjuer med skoteruthyrare). Enligt vår enkätundersökning så åkte
respondenterna i genomsnitt 6,3 mil under den dag de blivit tillfrågade. Detta gör att
denna besökare kan ta sig från de mer exploaterade delarna av Funäsdalsfjällen, så
som Funäsdalen, Ramundberget etc., till platser som ligger i områdets ytterkant
exempelvis Messlingen och Tännäs. Genom detta kan skoterturisten bidra med
pengar även i områden långt bort från deras startpunkt för dagen.
Från respondenterna i intervjuundersökningen har det visat sig att små och
glesbefolkade orter fått ett uppsving med hjälp av skoterturismen; byalag har startat
kaféer, bensinpumpar finns i mindre byar och småbutiker i utkanten kan vara kvar.
Detta gynnar ortsbefolkningen i deras vardag och bidrar till att de kan bo kvar. Hans
Svetsnoff på Gyllene Bocken, ett skoterinriktat turismföretag, menar att en
skoterturist gärna åker längre sträckor för att äta och sen åka hem, måltiden blir
själva ”målet” med resan. Ledsystemet har för verksamheten medfört att de nu håller
lunchöppet på hotellet för dagsbesökare.
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Nedan presenteras tre utvalda företag i området utifrån deras möjligheter och
förutsättningar för att bedriva turismverksamhet i regleringsområdets ytterkanter.
Fokus är att utröna vilken ekonomisk effekt skoterturismen har i området och hur den
kan bidra till företagsutveckling.

7.1 Messlingen, Baggården
Messlingen är beläget i regleringsområdets ytterområde cirka tre mil från byn
Funäsdalen (se kartan figur 5:1). Byn har ungefär 60 bofasta personer uppdelade på
30 hushåll. Baggården är en fritidsanläggning som består av ett 70-tal stugor och
servicebyggnader beläget någon kilometer öster om byn (Brf, Baggården, 2006
Internet). Verksamheten drivs av tre entreprenörer där Magnus Fjällvidd driver
stugbyn och vandrarhemmet13, vilket han gjort som egen företagare sedan augusti år
2004 (Intervju med Fjällvidd). Baggården består av två delar, dels är det
bostadsrättsföreningen Baggården med 57 andelsstugor och dels Baggården AB som
äger värdshus, stall, vissa ekonomibyggnader, några stugor samt markområden kring
gården (Brf, Baggården, 2006 Internet). Affären bedrivs även den på entreprenad,
Fjällvidd menar att den fyller en viktig funktion i byn. Sammanlagt har de olika
verksamheterna sju anställda, reception och affär kan genom att dela på personalen
ha tre anställda under vintersäsongen (Intervju med Fjällvidd).
Av stugbyns och vandrarhemmets gäster uppskattar Fjällvidd att 90 procent är
skidåkare utslaget på hela året. Andel gäster som ägnar sig åt skoteråkning har ökat
de senaste åren och står för närmare 60 procent över helgerna under januari till mars.
Innan skoterprojektet hade de inga skotergäster alls. Detta har även fört med sig att
en skoteruthyrning numera är tillgänglig i byn då efterfrågan ökat. Receptionen på
Baggården säljer skoterledskort och de märker en konstant ökning av den
försäljningen. I år har man sålt för 125 000 kronor jämfört med förra årets cirka
100 000 kronor. En stor del av försäljningen utgörs av säsongskort vilket kan bero på
att det finns cirka 400 fritidshusboende i området (Intervju med Fjällvidd).
I samband med utvecklingen av skoterledsprojektet har även antalet dagsbesökande
skoteråkare växt. Enligt Magnus Fjällvidd har de också märkt en ökning av att de
som besöker Messlingen över en dagstur nästa gång kommer och bor här. Han menar
också att tack vare de passerande skoteråkarna kan de ha en bredare service. Den
bensinpump som finns i Messligen idag hade antagligen inte funnits kvar om det inte
var för de passerande skoteråkarna. Turismen är viktigt för bygden och den innebär
arbetstillfällen. Magnus Fjällvidd säger att det handlar om byns vara eller icke vara,
det är dess livsnerv. Han tror även att detta kan vara avgörande för att barnfamiljer
bor kvar.
I Messlingen har även ett kafé startats av byarådet. De började bedriva ”Skoterkaféet” vintersäsongen 2005/2006. Idén startade med att de på sommaren bedrev
kaféverksamhet och såg potential för utökning med säsongsöppet även för
skoterturister på vintern. De kontaktade Länsstyrelsen och fick beviljat en led upp till
bygdegården där kaféet är beläget. Av de gäster som besöker kaféet på vintern är,

13

Vandrarhemmet blev medlem i STF i januari 2006
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enligt Anita Nylén, 80 procent skoterturister. De kommer ifrån Hede, Ljungdalen,
Ljusnedal och övriga Funäsdalsfjäll området.

7.2 Tännäs, Falkboet
I byn Tännäs bor det ungefär 200 invånare och det finns ungefär 400 privata
sportstugor i området runt byn. Det finns även två andelsbyar med sammanlagt 73
stugor, ett vandrarhem och ett 20-tal stugor som hyrs ut regelbundet utöver de ovan
nämnda (Tännäs byalag 2006, Internet).
I Tännäs satsas det för att utveckla turismen i byn. Det handlar sammanlagt om
investeringar på 140 miljoner kronor under de kommande fem åren. Nästa vinter
beräknas ett centrumhus och 15 stugor stå klara i området. Den långsiktiga
målsättningen är 200 stugor med sammanlagt 1600 bäddar, 3-4 nya liftar samt nya
nedfarter. Detta gör att lokalbefolkningen i Tännäs hoppas på att detta kan innebära
möjligheter att starta en mataffär i byn (Tännäsresort, 2006). Denna satsning skulle
innebära en markant ökning av antalet turister i Tännäs vilket gynnar de övriga
företagarna i byn.
Birgitta Wallberg som arrenderar våffelstugan Falkboet av Tännäs byalag har drivit
verksamheten säsongerna 04/05 och 05/06. Stugan ligger cirka 7 kilometer väster om
Tännäs by. Hon upplever att det varit färre skotrar i år än förra året. Många kommer
upp till stugan med vesslan från byn eller med skoter (Intervju med Wallberg).
Vesseltrafiken drivs av Mats Eriksson och han påstår att om inte skotertrafiken i
området fanns så skulle inte Falkboet gå runt, kundunderlaget skulle vara för litet
vilket även skulle leda till att vesseltrafiken till stugan skulle dras ner. Innan
skoterprojektet startat gick det bara trafik till stugan någon dag i veckan och det var
bara då den hade öppet. Det fanns inga andra turister som tog sig upp. Han tror att de
våffelstugor som ligger mer ”centralt”, med skidleder runt sig, klarar sig på
skidturisterna men för de våffelstugor och andra serviceställen som ligger i områdets
utkant är skotergästerna avgörande.

7.3 Funäsdalen, Toppstugan
På toppen av Funäsdalsberget ligger restaurangen Toppstugan. Den har funnits där
sen år 1961. Sandra Landén är arrendator och hon driver rörelsen för första året.
Vintersäsongen är den huvudsakliga verksamhetstiden, då det har funnits utrymme
för en extra anställd. Stugan kommer även att ha öppet en tid under sommarsäsongen
(Intervju Sandra Landén). Toppstugan har varit stängd i tre år på grund av att det ej
fanns rinnande vatten till stugan. När detta var löst återöppnades stugan säsongen
04/05 (Intervju P-O Nilsson). Alpina skidåkare och skoterturister är de gäster som
kommer dit. Några längdskidåkningsspår finns inte upp till toppen på
Funäsdalsfjället.
Idag är skoterturisterna en stor kundkrets för verksamheten. Med enbart skidturister
skulle det inte gå runt, menar Sandra Landén. Hon delar, med fler respondenter,
uppfattningen om att skoterturisten är mer konsumentstark än den alpine skidåkaren.
De tillfällen som generar en stor inkomst för restaurangen är när skidtävlingar
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arrangeras i Funäsdalsbacken och därefter är det de kontinuerligt besökande
skoteråkarna som har störst betydelse för överlevnad av Toppstugans verksamhet
(Intervju Sandra Landén).
Från byn Funäsdalen är det en cirka 9 km lång skoterled som leder upp till stugan,
vilket är en ”återvändsgränd”. Det innebär att skoterturisten får åka samma väg
tillbaka. Sandra Landén påpekar att en kortare led skulle gynna verksamheten samt
att något annat än en ”återvändsgränd” skulle vara fördelaktigt. För att utöka sin
kundkrets skulle en sittlift upp till toppen innebära tillgänglighet till Toppstugan för
ytterligare en målgrupp (Intervju Sandra Landén). Denna kommer tillsammans med
ännu en lift att byggas under säsongen 06/07 (Intervju P-O Nilsson).

7.4 Sammanfattning
-

-

-

-

Skoterledsprojektet har ytterligare förstärkt Funäsdalsfjällen som en
gemensam destination. Positiva effekter av skotern är att den bidrar till
tillgänglighet och rörlighet vilket lättare ger en geografisk spridning av
turister i området. Det innebär förbättrade villkor för verksamheter och
uppmuntrar till nya etableringar.
Projektet har för Baggården inneburit ett nytt segment av turister, ökad
omsättning bl.a. från försäljning av skoterledskort. Den bidrar även till ett
bättre underlag för en bredare servicenivå som denna extremt glesbefolkade
ort inte skulle kunna nå annars. Det har också uppmuntrat till nya satsningar:
skotercafé och skoteruthyrning. Dessutom har det bidragit med en
marknadsförande effekt, där de har märkt dagsbesökare som återkommande
övernattande gäster andra säsonger.
I Tännäs planeras omfattande investeringar som kommer att medföra en
ökning av turister, vilket kan generera ett bättre serviceutbud. Detta har
lokalbefolkningen goda förhoppningar om. Tillväxten av alpina turister i
området kan även öka antalet villiga att hyra skoter eller bidra med fler
skoteråkare i eller till Tännäs.
Falkboet uttrycker ett direkt beroendeförhållande till skoterturismen och
Messlingen har påverkats på flera punkter.
Även en centralt belägen servering, som Toppstugan, har skoteråkare som en
stor kundkrets, fastän den har ett bra läge för alpin turism. Här är de av större
betydelse då de är konsumentstarka, därför viktigare för driften av
verksamheten.
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8. Diskussion
För Funäsdalsfjällen är turismen huvudnäringen och i och med detta viktig för
områdets utveckling. Näringen visar på en stadigvarande positiv utveckling,
omsättningens stigande kurva indikerar på detta mönster. Destinationens betydelse
för kommunen har ökat över tiden vilket tyder på en kontinuerlig områdesutveckling.
Inledningsvis, i följande kapitel, tas den lokala ekonomiska utvecklingen upp därefter
följt av skoterturismens bidrag till geografisk spridning och denna turismkategoris
konsumtionsvanor. Avslutningsvis belyses viktiga aspekter kring framtida planering
för nyttjande av Funäsdalsfjällens resurser och de hotbilder som kan uppstå. Detta
kapitel ger en diskussion kring vad som tidigare tagits upp i de föregående kapitlen
och resultaten kring studien.

8.1 Lokal ekonomisk utveckling
För att alstra lokal ekonomisk utveckling är småföretag, företagssamverkan och lokal
specialisering viktiga komponenter. Vi anser att Funäsdalsfjällen uppfyller dessa tre
kriterier. Skoterturismen medverkar till att microföretag kan starta, och har startats,
vilket våra företagsstudier visar på. Samverkan mellan småföretag driver
produktionssystemet framåt. Dock har påpekats att en stor aktör snabbare kan driva
på utvecklingen. Funäsdalsfjäll AB kan ses som den ledande aktören, skapat av
många små företag. Därmed är de tillsammans starka och kan gemensamt driva på
utvecklingen. Skoterturismen kan ses som en del i lokal specialisering för
Funäsdalsfjällen. Detta då de är det första området i landet med en framtagen
reglering vilket inneburit uppmärksamhet och förstärkning av fjället som destination.
Vår studie visar på att skoterturismen är en växande näring. Om en näring tilltar i en
region skapas ofta tillväxt i andra näringar. Skoterturismen bidrar till att t.ex.
skoteruthyrare, bensinstationer och matserveringar i svårtillgängliga områden kan
nystartas och/eller utveckla befintlig verksamhet. Företagsstudierna visar på att
skoterturismen bidrar till lokal och regional tillväxt genom etableringsmöjligheter i
perifera områden och skapar förutsättningar för bl.a. utökad lokal service och fler
arbetstillfällen. Skoteråkning innebär tillgänglighet och rörlighet vilket medverkar till
geografisk spridning. Majoriteten av dem som vistas på skoterlederna har emellertid
egna skotrar enligt mätningar av Funäsdalens skoterled AB. Dessa bidrar inte med
skoterhyra men köper ledkort, bensin och inbringar pengar genom mat och logi i
området.

8.2 Konsumtionsvanor bland skoterturister
Skoterturism som aktivitet är mer kostsam än t.ex. längdskidåkning då de har utgifter
som ledkort och bensin. En uppfattning bland våra respondenter var att de också för
övrigt spenderar mer pengar under sin vistelse.
Totalt sett genererar skoterturisterna cirka 30 miljoner kronor under en säsong i
Funäsdalsfjällen. I denna summa ingår inte boende, transport, ledkort och eventuell
hyra av skoter. Siffran är framräknad med hjälp av TEM´s siffror för
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Funäsdalsfjällen år 2005, då med uppskattningen att vinterturismen står för 70
procent, och vår enkäts generella summa av utlägg per person och dag. Enligt
Funäsdalsfjäll AB utgör skoterturisterna 18 procent av det totala antalet vinterturister
vilket användes för att få fram att området besöktes av cirka 150 000 övernattande
eller dagsbesökande skoterturister år 2005.
30 miljoner kronor utgör närmare 6 procent av den totala turismomsättningen
(turismomsättningen var 510 miljoner år 2005) och 8,4 procent av vinterturismen.
Eftersom inte aktivitetens kostsamma variabler är inkluderade så som boende, bensin
och eventuell hyra av skoter ser vi att skoterturisterna är bra konsumenter. Vi kan
dock inte dra slutsatsen att skoteråkare är den kategori som spenderar mest under sin
vistelse då vi inte undersökt andra turismgrenar som t.ex. alpina turister.
Övernattingsstatistik visar generellt på en varierande utveckling. Det kommersiella
boendet har ökat vilket är en positiv utveckling för Funäsdalsfjällen då det är viktigt
att inte bara få kvantitet i antalet övernattande utan också locka de ”rätta” turisterna
som bidrar med pengar till området dvs. ett boende med stort tjänsteinnehåll. Men
vilken turismkategori som står för denna utveckling framgår inte av denna
undersökning. Intressant att notera är att antalet dagsbesökare har stigit vilket kan
relateras till att antalet sålda en-dygns ledkort också ökat. En förklaring till detta kan
vara att fler skoteråkare kommer från närområden till Funäsdalsfjällen över dagen för
att åka skoter. Då vi enbart har studerat skoterturismen som specifik näringsgren i
jämförelse med den totala utvecklingen kan vi bara se dess likheter och olikheter.
Vad den alpina- och längdturismen har för samband med ökningen av dagsbesök
framgår inte av studien. Ytterligare en förklaring som berör skoterturismens ökning
av dagskort kan vara att fler turister i området kombinerar olika aktiviteter under sin
vistelse. Funäsdalsfjällen har en fördel i att de erbjuder en god kvalitet på både
skoterleder, längdskidsspår och alpina anläggningar, vilket torde vara en stor
attraktionskraft för området.
Det ekonomiska inflöde som vi diskuterat ovan är de direkta intäkterna från
skoterturisterna. För att få ut så mycket som möjligt av turismen ska en
muliplikatoreffekt till. Huruvida Funäsdalsfjällen uppfyller en bra och långvarig
sådan effekt belyser inte denna studie.
Säsongskoncentration innebär för detta glesbyggda område svårighet i att tillgodose
näringen med tillräcklig arbetskraft under högsäsong. Denna får hämtas utifrån vilket
bidrar till läckage. De helårssysselsättningar inom turismen som finns i
Funäsdalsfjällen är till största delen tillsatta av bofasta i området. Turismen skapar en
stor del av de helårssysselsättningar som finns och den medför att området kan
upprätthålla en bättre servicenivå.

8.3 En framtida hållbar utveckling
Turister vill se områden med speciella värden vilket i Funäsdalen bygger på dess
naturresurser. Ökning av turism har i många fall inneburit för stora påfrestningar på
den grundläggande miljön. Det är viktigt för området att förvalta sina tillgångar för
att skapa möjligheter till fortsatt hållbar utveckling av turismnäringen. Turismen
genererar konsekvenser som är av social, ekologisk och ekonomisk karaktär. I många
fall skapar dessa konsekvenser konflikter. I Funäsdalsfjällen var det en tvist mellan
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olika intressenters önskan om nyttjande, dels mellan olika turismkategorier och andra
aktörer som markägare och renskötare.
Att sträva mot hållbarhet är att kontrollera och reglera effekterna av turismen. Medlet
i Funäsdalsfjällen har varit regleringen och utvecklingen av leder vilket har mattat av
konflikten mellan nyttjande och bevarande. Det är viktigt för framtiden att fortsätta
sträva efter ett jämlikt användande av naturresurserna. Funäsdalsfjällens styrka är att
det är en kombinationsdestination. Därmed attraherar de ett bredare kundsegment.
Det är därför viktigt att se till allas intressen. Att satsa på bara en gren inom turismen
kan vara riskfyllt . En balanserad jämvikt mellan olika aktiviteter innebär mindre
sårbarhet där ingen turismgren tar överhand och skapar nyttjandekonflikter.
Skoterturismen har betydelse för orten och för näringen i stort, för vissa
verksamheter mer än för andra. Det är en bra aktivitet som idag utmärker
destinationen på den nationella marknaden och bidrar till fler
kombinationsmöjligheter och en bättre totalprodukt inom turismen. Därmed menar vi
inte att en koncentration kring skoterturismen ska eftersträvas utan vi anser det mer
lämpligt för en destination att jobba för ett brett utbud av aktiviteter för att nå en
bredare marknad.
Viktigt är också att se till en fortsatt hållbar utveckling för att bibehålla
destinationens attraktionskraft. Skoterturismen är en aktivitet som i sig är mer
störande än t.ex. längdskidåkning och är därför viktigare att kontrollera och
begränsa. Vi menar att färre skoteråkare stör mer än vad flera längdskidåkare gör.
Det är viktigt att uppnå en jämvikt i nyttjande av destinationens resurser och
samtidigt beakta bevarandet av alla de turismgrenar som idag kan vistas tillsammans
i området.
För att få turism vinstgivande är det viktigt att veta vart lönsamheten finns för att
sedan placera resurserna. Ett sätt är att se till olika turismgrenar var för sig för att få
reda på hur man ska satsa. Bra recept för fortsatt positiv utveckling av
turismnäringen är att erbjuda ett varierat utbud vilket lockar olika kategorier av
besökare, en bra näringsstruktur för att skapa cirkulation av turisters ekonomiska
bidrag och att satsa på tjänsterika produkter. Detta skapar en diversifierad näring som
inte är så sårbar.
Skoterturisterna gör av med mycket pengar i dagsläget men om detta är ett bestående
mönster går inte att konstatera. Den prognos som genomförts för alpin turism ser god
ut. Därmed skulle vi kunna dra slutsatsen att det gör det även för övriga. Men den
alpina kanske helt kommer att ta över som den aktivitet besökarna vill syssla med
under sin resa. Fjällturisternas önskemål kan komma att ändras i framtiden. Deras
preferenser styr efterfrågan av aktiviteter vilket i sin tur påverkar utbudet.
Skoterturismen har sedan projektet inleddes haft en positiv utveckling i antalet
besökare. Men hur många skoterturister kan området ta emot utan att kontrollen av
dess effekter går förlorad? Det är en fråga som också bör finnas med i diskussionen,
hur mycket kan det avgiftsbelagda skotersystemet utvecklas men ändå bibehålla en
god kvalité och inte innebära för stor belastning för destinationen.
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Funäsdalsfjällen har haft förmånen att vara först på marknaden med detta
regleringssystem för skoteråkning. De har genom detta fått uppmärksamhet och
marknadsföring. Andra destinationer är intresserade av konceptet vilket kommer att
innebära en ökad konkurrens som de inte har upplevt hittills. För att inte tappa
marknadsandelar är det därför extra viktigt att produktutveckla och vårda de resurser
som gör destinationen attraktiv.
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9. Slutsatser
Hur har skoterturismens utveckling sett ut i Funäsdalsfjällen
-

Skoterturismen har ökat i Funäsdalen.
Ledkortsförsäljningen har ökat, den mest positiva utvecklingen är försäljning
av endygnskort men även tredygnskort.
Utvecklingen av antal hyrskotrar har ökat med 73 procent från vintersäsongen
2000/2001.
Det är flest privatskotrar på skoterlederna.

Vilken betydelse har skoterturismen för den lokala ekonomin
-

Den allmänna meningen bland respondenterna är att skoterturister har stor
betydelse för området eftersom de ofta är konsumentstarka.
Skoterturisten spenderar 212 kronor. Detta inkluderar ej boende, transport,
ev. hyra av skoter eller avgift för ledkort.
Framförallt spenderar de större del av sina pengar på restauranger och
serveringsställen.
Skoterturismen genererar cirka 30 miljoner kronor under en säsong i
Funäsdalsfjällen vilket är 8,4 procent av vinterturismens omsättning.

Vilka effekter har skoterturismen på utvalda näringsverksamheter i området?
De utvalda näringsverksamheterna är Falkboet i Tännäs, Toppstugan i Funäsdalen
och Baggården i Messlingen. Alla dessa påverkas av skoterturismen.
-

Innebörden för Baggården är ett nytt segment av turister, ökad omsättning
och bättre underlag för en bredare servicenivå. Det har även uppmuntrat till
nya satsningar i byn så som ett café och skoteruthyrning.
Falkboet uttrycker ett direkt beroende av skoterturismen, de har med hjälp av
det ökade antalet skoterturister utökat sin verksamhet.
Toppstugan skulle inte i nuläget gå runt utan skoterturism, de kontinuerligt
besökande skoterturisterna har därmed stor betydelse för driften av
serveringen.

Vi kan konstatera att denna turismkategori spelar en viktig roll för svårtillgängliga
och de avlägset belägna verksamheterna.
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Bilaga 2

Härjedalens kommun

Längdskidåkning i Funäsdalsfjällen
–
Enkätstudie
Enkäten in Din hand är en del i ett pågående forskningsprojekt som har till syfte att följa
upp projektet ”Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen”. Du är utvald som en i kategorin tidigare
besökare i Funäsdalsfjällen säsongen 2005/2006. Dina adressuppgifter kommer från ett urval
gjort i samarbete med boendeanläggningar i Funäsdalsfjällen.
Vi ber Dig nu om tjänsten att besvara denna enkät och skicka tillbaka den i det bifogade svarskuvertet
så snart som möjligt. Som tack för hjälpen får Du bifogade 10:a –lott. Dina svar på frågorna är
anonyma då vi inte kan koppla Ditt svar till Din adress. Därför kommer Du att inom ca 10 dagar få ett
vykort som påminner om möjligheten att svara på denna enkät även om Du redan svarat.
För vår undersökning är det viktigt att Du svarar på alla frågorna i enkäten.

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta mig Tobias Heldt, Lektor och forskare i turismekonomi vid
Högskolan Dalarna, Tel. 070-525 68 57 eller e-post: the@du.se

Tack på förhand för Din medverkan!

OBS!
Jag har inte besökt Funäsdalsfjällen vintertid under säsongen 2005/2006
och skickar därför tillbaka enkäten oifylld i bifogat svarskuvert.

 (sätt kryss)

Frågorna nedan handlar om Ditt senaste besök i Funäsdalsfjällen under
vintersäsongen 2005/2006. Försök dra Dig till minnes vad Du gjorde och hur Du
upplevde Ditt besök.
Mitt senaste besök i Funäsdalsfjällen var under vecka ____år ____
1. Jag är:
 Kvinna

 Man

2. Vilket år är Du född?
19_____
3. Vilken aktivitet ägnade Du dig huvudsakligen åt vid Ditt besök i
Funäsdalsfjällen?




Längdskidor i preparerade spår  Turskidåkning
Skoteråkning
 Utförsåkning
Annat _________________

4. Vilka andra typer av aktiviteter ägnade Du dig åt vid Ditt besök i
Funäsdalsfjällen?




Längdskidor i preparerade spår  Turskidåkning
Skoteråkning
 Hundspann
Utförsåkning
 Annat _________________

5. Under en dag då Du åkte längdskidor, ungefär hur många kilometer åkte Du
då längdskidor i preparerade? ………km,
6. Under en dag då Du gick på tur med skidor, ungefär hur många kilometer
åkte Du då på markerade kryssleder? ………km,

7. Ungefär hur många gånger i veckan åkte Du längdskidor eller gick på tur
under vintersäsongen 2005/2006? (flera alternativ kan kryssas)





inga alls
1 – 3 gånger
4 - 7 gånger
1 veckoslut/månad

 2 veckoslut/månad
 varje veckoslut
 nästan varje dag

2

8. Under Ditt besök i Funäsdalsfjällen, hur ofta såg Du eller hörde Du
snöskotrar?
 Aldrig

 Sällan

 Ibland

 Ofta

 Mycket ofta

9. Blev Din upplevelse störd av snöskoteråkare eller deras beteende?
 Nej, inte alls

 Lite störd

 Ganska störd

 Mycket störd

10. Hur betygsätter Du kvalitén på skidledsystemet i Funäsdalsfjällen?
Dålig

Ledpreparering:
Skyltning av leder:
Kartinformation
Skidupplevelsen i helhet:

Godkänd

Bra

Mycket bra Utmärkt

1

2

3

4

5











1

2

3

4

5











1

2

3

4

5











1

2

3

4

5











11. Vad skulle kunna göras för att förbättra helhetsupplevelsen för Ditt besök
här i Funäsdalsfjällen?
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ett syfte med denna undersökning är att försöka ta reda på vilken betydelse som
turismen har för en plats som Funäsdalen. Frågorna nedan handlar om vad Du
spenderade pengar på under en dag.
12. Vilka typer av utgifter hade Du under en normal dag vid Ditt besök i Funäsdalsfjällen?
Ange nedan med kryss vilka typer av utgifter Du hade för en av de dagar Du tillbringade i
Funäsdalsfjällen.
 Åt frukost på restaurang

 Åt lunch på restaurang

 Fikade vid utflyktsmål

 Åt middag på restaurang

 After ski

 Shopping

3

13. Att underhålla och preparera längdskidspår är kostsamt. Förutsättningarna
skiljer sig dock beroende på om skidspåret ligger tätortsnära, i ett
turistområde eller är gjort av konstsnö. De flesta tätortsnära skidspår i
Sverige drivs i kommunal regi.
Skidspåren i Nordic Ski systemet drivs genom avgifter från stuglägenhetsägare och bidrag från enskilda besökare.
Skulle Du som turist vara villig att betala eller bidra pengar för att åka i
preparerade längdspår?
 Ja

 Nej,

Om Nej, ange gärna varför………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
14. Ett system för att betala för preparerade skidspår i ett turistområde som
Funäsdalsfjällen skulle kunna vara obligatoriskt och likna systemet inom
utförsåkningen med dag/vecko/säsongskort
eller
utgå från frivilliga bidrag direkt från turisterna i anslutning till längdspåren.
Vilken typ av system skulle Du föredra?
 Obligatoriskt

 Frivilligt

15. Idag går det att lämna frivilliga bidrag via postgiro inbetalning eller via köp
av spårmärken. Tekniken med att använda mobiltelefonen och ringa ett betal/bidragsnummer finns inom många andra områden, ex.vis röstning till
melodifestivalen.
På vilket sätt skulle Du helst vilja få möjlighet att bidra till spårpreparering i ett
turistområde som Funäsdalsfjällen? (ange ett alternativ)


Via SMS eller betalnummer från Din mobiltelefon?



Via kontanter i bössa i anslutning till spåren?



Via försäljningsställe i närheten eller postgiroinbetalning?

4

16. Skulle Du vara beredd att betala eller bidra (beroende på Ditt svar innan)
30 kr för en dags skidåkning i preparerade spår?
 Ja

 Nej

Om Nej, ange gärna varför………………………………………………………

Slutligen några frågor om Dig och Ditt besök i Funäsdalsfjällen
17. Var några ytterligare personer ur Ditt hushåll med på resan till
Funäsdalsfjällen?
 Ja …….. vuxen(/vuxna)

…..barn (0-11 år) …..barn (13 - 18 år)

 Nej
18. Är Du medlem i något av följande?
 STF

 Friluftsfrämjandet

 Sportklubb/idrottsförening
19. Vilken typ av besökare passar bäst in på Ditt besök?
 Åretruntboende i Funäsdalsfjällen

 Övernattade på hotell

 Övernattade vid annat hyrt boende

 Dagsbesökare

 Övernattade i egen/släkt/vänners stuga  Annan. _____________________
20. Hur många övernattningar gjorde Du i Funäsdalsfjällen vid Ditt besök?
…….. antal övernattningar.
21. Har Du besökt Funäsdalsfjällen vintertid vid något annat tillfälle under 2000talet? Sätt kryss i rutan framför de år Du gjort ett besök i Funäsdalsfjällen.
 Ja, varje år

 Ja, 2000-2001

 Ja, 2002-2004

 Ja, 2005

 Nej, detta var första året

Tack för Din medverkan!
Om Du har ytterligare kommentarer, skriv gärna på utrymmet nedan och baksidan.
Egna kommentarer:

5

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun. Telefon 023-778000. www.du.se

