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Abstract 
 
Downhill skiing in the Swedish mountain range is an activity that increases in 
number of visitors for each year. It attracts a large amount of tourist that visit 
the destinations for different reasons. In order to succeed amongst the amount 
of destinations, it´s necessary to differentiate themselves from competitors, 
and work out a clear strategy of attracting visitors to their own destination.  
 
The aim of this study is to examine how Swedish destinations that offers 
downhill skiing to tourist works to create attractiveness. This is studied with 
factors such as competitive advantages between destinations, loyalty towards 
the tourists, how the organization in the destination works with segments and 
target groups, and at last, how accessibility affects the number of visitors. This 
has been done through semistructured informant interviews, with managers in 
the area at four different destinations in the Swedish mountain range, together 
with literature studies of previous studies in the field. The result of the study 
tells us about how the destinations work and their strategies to expand and 
attract more visitors. Many of the destinations consider loyalty as one of the 
most important factors for a successful destination in the long run. The result 
also shows how competitive advantages are a fundamental part of 
differentiating themselves from others, to have a clear vision of what they can 
offer, facilitates efforts to attract visitors.  
 
Keywords: Tourism, Destination, Competitive advantages, Attractiveness, 
Loyalty, Accessibility  
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1. Introduktion 
 
Fokus i denna studie ligger på att undersöka hur svenska skiddestinationer arbetar 
för att skapa attraktivitet hos besökare och skapa en destination som gör att 
besökare vill återkomma. För att skapa en förståelse kring detta tar studien utgång 
i hur destinationer arbetar med målgrupper och segment, lojalitet, 
konkurrensfördelar, tillgänglighet, samt vad den största attraktionen är att söka 
sig till en specifik plats. Inledningen till studien ger en förståelse kring turisters 
motiv att resa och besöka en destination samt hur turismen ser ut i den svenska 
fjällvärlden och hur det utvecklats.  
 

1.1 Problembakgrund 
 

1.1.1 Motiv till att resa 
 

Turism har utvecklats till att klassas som ett globalt fenomen vilket påverkar 
sociala relationer och ekonomin världen över (Aronsson, 2011). Människor reser 
till andra platser eller står värd för mottagande av turism på den egna destinationen 
vilket bidrar till denna utveckling (Aronsson, 2011). Aronsson (2011) ger sin 
definition av en destination vilket är att besöka en bestämd plats utanför 
besökarens hemort där destinationen oftast har en rumslig avgränsning, 
exempelvis en ort, stadsdel, stad, kommun ett land eller en hel världsdel. En 
individs motiv till att utföra en resa till en destination baseras på oändligt med 
personliga anledningar, antingen för arbete, rekreation, religiösa skäl, upptäcka 
nya ställen, eller göra återbesök till välbekanta platser (Godde, Price & 
Zimmermann, 2000). En faktor som kan påverka ökningen i besöksantal på 
skiddestinationer är överbelastningen på människor i tätbefolkade områden 
(Richins, Johnsen & Hull, 2016). Urbana områden präglas ofta av luftförorening, 
hög ljudnivå, trafikbuller, högt tempo i vardagen på arbetet, långa restider till 
jobb, samt andra anledningar som kan bidra till att individer upplever vardagen 
stressfull (Godde, et al. 2000). Detta kan skapa en motivation och öka intresset 
till att söka sig till det lugna och avkopplingen skiddestinationer kan erbjuda, 
under alla årstider och inte endast med anledning av skidåkning som rekreation. 
 
Vad som avgör om en destination anses attraktiv för ett besök och skapar motiv 
att spendera tid och pengar på platsen avgörs dels av personliga åsikter samt 
påverkan och inspiration av människor i ens omgivningen. Attraktivitet på en 
destination kan innehålla olika aspekter, inte enbart att söka friluftslivet och dess 
fördelar där skidåkning kan ses som en av de största attraktionerna. De bör även 
finnas ett antal dragningskrafter som skapar attraktivitet och kringliggande 
tjänster och service som underlättar för gästen, exempel är restauranger, 
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övernattningsmöjligheter samt goda kommunikationsmöjligheter. (Lundmark, 
Marjavaara & Müller, 2011). 
 
1.1.2 Turism i fjällmiljö 
 
Malasevska, Haugom & Lien (2017) uppskattar att det finns cirka 2000 
destinationer världen över som erbjuder rekreation i form av alpin utförsåkning. 
De beskriver påverkan av konkurrensen som uppstår och hur destinationer 
generellt arbetar för att locka till sig besökare (Malasevska, et al. 2017). Hinch 
och Higham (2011) definierar begreppet “Sport Tourism” som individer som reser 
till en destination utanför sin normala miljö, för att delta, aktivt eller passivt, i 
tävling eller rekreation med sport som fokus för resan. Turism under 
vinterhalvåret på skiddestinationer är en av de näringar inom turism som i växer 
snabbast och antalet besök till destinationer som erbjuder skidåkning, antingen i 
hemlandet eller utomlands ökar kontinuerligt världen över för varje år (Vanat, 
2017). Anledningarna till detta går att spekulera kring, Richins, et al. (2016) 
menar att personliga antaganden och påverkan från omgivningen spelar en stor 
roll i detta. 
 
Svenska fjällregionen sträcker sig längs nordvästra Sverige och tar upp cirka 1/3 
av landets yta (145,500 km2) (Fredman & Heberlein, 2005). För cirka tio år sedan 
besökte nästan 1/4 av Sveriges vuxna invånare fjällvärlden varje år, 85% av dessa 
besök präglades då av turistiska intentioner (Fredman & Heberlein, 2005). Att 
besöka en skidort i Sverige är en populär form av rekreation och 208 
skidanläggningar är anslutna till Sveriges skidanläggningars organisation (SLAO 
2018). Säsongen 2016/2017 beräknade SLAO (2017) att antal skidåkardagar på 
de 208 skidanläggningarna uppgick till 9,2 miljoner, en ökning från föregående 
år med 2,2 %. Säsongen 2015/2016 uppskattades 2 miljoner svenskar åka 
utförsåkning på någon av dessa destinationer (SLAO, 2018). Svenska fjällvärlden 
bidrar till en stor del av landets besöksnäring ur ett ekonomiskt perspektiv (Falk, 
2010). Skiddestinationer erbjuder oftast en form av turism som präglas av (för att 
nämna några aktiviteter) skidåkning, antingen i form av slalom, snowboard, 
längdskidåkning, snöskoter, vandring, kajak och avkoppling på spa, aktiviteter 
som passar många olika besökare vilket gör det till en attraktiv näring. (Falk, 
2010).  
 

1.2 Ämnesval 
 

Denna studie tar utgångspunkt i hur svenska skiddestinationer som erbjuder alpin 
skidåkning, arbetar för att skapa attraktivitet, lojalitet till kunder, 
konkurrensfördelar samt hur tillgängligheten påverkar resorna till destinationen. 
Bakgrunden och ämnesvalet till studien baseras på avsaknaden av kvalitativ 
forskning med samtliga aspekter ovan i fokus där utgång är destinationens 
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perspektiv. Det valda ämnet till studien baseras på aktualiteten och den 
samhälleliga relevansen skidåkning i fjällmiljö har då det attraherar som tidigare 
nämnt cirka 2 miljoner besökare och en stor del av den svenska befolkningen 
väljer denna form av turism. Skidåkning är dels en inkluderande aktivitet där 
många olika åldrar kan delta, passar nybörjare till proffs samt allt däremellan. Att 
bygga upp turism kring skidåkning kan vara fördelaktigt för boende på 
destinationer, då en ökad besöksnäring kan ge effekt på arbetstillfällen och den 
lokala ekonomin för orten eller kommunen. Genom att öka lojaliteten bland 
besökare till en destination kan det fungera som en bidragande faktor till en 
mindre sårbarhet för destinationen i variationer i efterfrågan och en större 
stabilitet i besöksantal. Studier kring lojalitet och konkurrens på destinationer 
(med skidåkning som största attraktionskraft) finns det gott om. Exempel på detta 
är, Yi, Fu, Jin & Okumus (2018), samt McKercher, Denizci-Guillet & Ng (2012) 
som beskriver lojalitet hos besökare och motivationer till resande. Ritchie & 
Crouch (2000) och Hallmann, Mueller & Peters (2015) skriver om 
konkurrenskraft på destinationer och vad som gör att en destination sticker ut från 
mängden. Att se det ur ett helhetsperspektiv med tillgänglighet, konkurrenskraft, 
lojalitet och attraktivitet som är fokus i denna studie bidrar till en förståelse kring 
varför olika destinationer lyckas bättre i att attrahera nya turister i turistens val av 
resmål samt hur destinationer arbetar för att utveckla resmålet. Denna studie kan 
ses som ett case med bidragande fakta om ett aktuellt ämne i samhället och ge en 
inblick kring hur destinationer bör arbeta för att skapa attraktivitet för olika 
segment. Studien kommer även belysa delar i att skapa en konkurrenskraftig 
destination där turister väljer att återkomma, baserat på vad de efterfrågar och ge 
en indikation kring vilka målgrupper destinationer bör rikta marknadsföringen till, 
för att nå rätt del av befolkningen kopplat till destinationens tillgänglighet. 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur svenska skiddestinationer arbetar med att 
skapa konkurrenskraft och hur de får besökare att bli återkommande turister. Detta 
undersöks och besvaras genom semistrukturerade informantintervjuer.  
 
Syftet kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 
 

1. Hur arbetar svenska skiddestinationer med att skapa attraktivitet så 
besökare väljer att återkomma?  

2. Vad anser destinationerna vara dess största konkurrensfördelar? 
3. Hur påverkar tillgängligheten destinationens attraktivitet? 
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1.4 Avgränsningar  
 

En avgränsning i studien är fyra utvalda destinationer som deltar, de står för 
utbudet av turismen på destinationen, de säljer tjänster, produkter och upplevelser 
till besökare. En ansvarig på vardera destination har intervjuats och representerar 
hela destinationen, resultatet hade kunnat se helt annorlunda ut om en annan 
ansvarig deltagit i studien då de kan ha olika åsikter kring hur destinationen 
arbetar. Det är en avgränsning som tas hänsyn till, dock ses informanten från 
vardera destination som en representativ källa till information. En annan 
avgränsning i studien är besökarens perspektiv kring ämnet, problematiken kan 
vara att besökare besitter information kring vad de anser är attraktivt och vad som 
lockar dem till en destination. Deras åsikterna framkommer inte i studiens 
innehåll på grund av studiens tidsspann och omfattning. Informationen som 
framkommer i empirin är endast från utbudssidan i branschen. Detta tas hänsyn 
till och ses inte som ett hinder i studien utan ger en relativt representativ bild av 
hur utvalda skidorter organiserar sig för att locka turister och skapa attraktivitet. 
Denna studie har inte som avsikt att studera och generalisera hur alla Sveriges 
skiddestinationer arbetar med studiens syfte, utan avgränsar sig geografiskt till 4 
destinationer som representerar hur attraktivitet skapas för dem, i samband med 
när studien genomförs tidsmässigt.  
 
1.5 Begreppsförklaring 
 
Skiddestination- En plats där turism utövas i form av främst alpin nedförsåkning 
i samband med kringliggande produkter, aktiviteter och tjänster. 
 
Segment-  Ett ord för att dela upp något i grupper, i denna studie är segment olika 
typer av turister.  
 
Tillgänglighet-  Definierar åtkomsten till en specifik plats. 
 
Konkurrensfördel- Den fördel en organisation har över sina konkurrenter. 
Denna studie ser till konkurrensfördelar på destinationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

2. Teoretiskt ramverk 
 
Tidigare studier och teorier kring ämnet skidåkning och turism i fjällmiljö kan 
skapa en förståelse kring vad som driver turister att besöka destinationer och även 
ge en förståelse kring hur destinationer bör arbeta för att attrahera besökare. Det 
kan ge en förståelse för skidorters framgång och hur de skapar konkurrensfördelar 
och attraktivitet. Ramverket är uppbyggt kring fyra huvudsakliga ämnen som 
inkluderar både teorier men främst tidigare studier. Den första berör 
destinationers arbete med segment och målgrupper. Den andra behandlar 
destinationer och hur de bör arbeta för att attrahera återkommande turister och 
skapa lojalitet mot besökare. Tredje delen berör konkurrensfördelar som 
destinationer bygger upp för att differentiera sig på marknaden. Den sista delen 
behandlar tillgänglighet till destinationer och hur det påverkar attraktiviteten till 
platsen. Teorierna i samband med varandra kan skapa förståelse kring hur 
destinationer bör arbeta för att erbjuda rätt sorts turism till besökare på orten och 
möta efterfrågan. Det inkluderar vad som efterfrågas, resan på väg till 
destinationen, vad som avgör om en destination anses vara mer attraktiv än en 
annan. Det kan skapa större konkurrensfördelar gentemot destinationer som 
erbjuder ett snarlikt utbud och på så sätt utveckla destinationen så det möter 
efterfrågan (Almeida-Sanatana & Moreno-Gil, 2018).  
 
Litteraturen som ligger till grund för ramverket fokuserar på konkurrenskraft, 
segmentering, målgrupper, tillgänglighet till destinationer samt lojalitet inom 
turism. Författarna bakom större delen av litteraturen i denna studie har 
akademisk bakgrund och skriver akademiska texter för tidskrifter främst inom 
turism. Stor del av litteraturen ser på turism och dess påverkan utifrån ett 
perspektiv vilket berör skidåkning i fjäll- eller alpin miljö, vilket ger en 
representativ grund för ämnet i fråga. En del av litteraturen behandlar turism och 
skidåkning från ett svenskt perspektiv, dock är mestadels av litteraturen från andra 
länder.  
 
2.1 Segmentering och målgrupper på turistdestinationer  
 
Turister som söker sig till den svenska fjällvärlden för att åka skidor, antingen 
utförsåkning eller längd har många destinationer att välja mellan. Därav är det av 
stor vikt att vardera destination skapar en stark positionering på marknaden bland 
konkurrenter. För att lyckas med detta kan det underlätta att skapa en förståelse 
kring vad som attraherar turism och vad som efterfrågas. Motivationen till att 
besöka en destination kan påverkas av olika faktorer och genom att förstå det ger 
det en bild av vad besökare attraheras av och hur destinationen ska förhålla sig till 
detta. (Yi, et al. 2018). I sin tur kan det ge en indikation till hur destinationer bör 
arbeta för att skapa konkurrensfördelar, baserat på vad som efterfrågas och hur 
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turister tänker i valet av destination. Henna, Laukkanen & Komppula (2011) 
beskriver vikten i att segmentera besökare i olika delar. Besökare har olika 
förutsättningar till att resa, samt reser på olika sätt med behov som ska 
tillfredsställas. Segmenteringen av målgrupper utifrån vad destinationen kan 
erbjuda baseras på bland annat geografi med tillgänglighet och vilka besökare 
som är benägna att åka en viss sträcka för att utföra ett besök. Segmenteringen 
påverkas även av demografin hos besökare, om det är barnfamiljer, ungdomar 
eller pensionärer etc. Målgruppen hos destinationen kan variera och det är sällan 
en destination enbart riktar sig till en målgrupp. Är aktiva barnfamiljer det största 
segmentet på destinationen exkluderar inte det att pensionärer, studenter eller 
andra resenärer söker sig till platsen. Alla besökare bör ses som ett attraktivt 
segment för att öka besöksnäringen på platsen under större delar av året. (Henna, 
et al. 2011).  
       
2.2 Återkommande turism och lojalitet  
 
Lojalitet mäts vanligtvis vid antalet gånger en konsument handlar en specifik vara 
från ett märke eller en butik (McKercher, Denizci-Guillet & Ng, 2012). Ur ett 
turistiskt perspektiv mäts lojalitet i ju fler gånger en turist besöker en destination, 
desto mer lojal anses den vara gentemot destinationen (McKercher, et al. 2012). 
En känsla av tillgivenhet och tillfredsställelse till en specifik plats leder oftast 
turister till ett återbesök som skapar olika nivåer av lojalitet (Gursoy, Chen & Chi, 
2014).  Hallmann, Mueller & Peters (2015) beskriver vikten i att försäkra sig om 
turistens upplevelse av besöket i efterhand. Det kan vara fördelaktigt att arbeta ut 
en gemensam strategi för alla aktörer kring återkoppling och feedback som ska 
förmedlas till turisten (Hallmann, et al. 2015). Det kan ske i mailutskick till 
besökare där en enkät kring upplevelsen av besöket besvaras, eller fyller i den på 
destinationen under besökets gång. När feedback återkommer från turisten kan 
det ge en indikation på eventuella problem turisten upplevde under besöket. Det 
kan påverka aktörerna till att skapa förändring och göra destinationen mer 
attraktiv utifrån besökarens behov. (Hallmann, et al. 2015). Känner besökaren vid 
nästa besök att förändring har skett på destinationen utifrån vad som påpekades i 
återkopplingen kan det bidra till att besökaren känner sig tillfreds och kan 
eventuellt rekommendera destinationen till individer i sin närhet. Denna feedback 
kan generera ett samarbete på destinationen mellan lokala aktörer, vilket kan leda 
till en förbättring av vad destinationen som varumärke har att erbjuda, både nu 
men också ur ett långsiktigt perspektiv. (Hallmann, et al. 2015).  
 
När lojalitet skapas hos en besökare, till en eller fler specifika destinationer, 
påverkar det besökaren i fråga som har skapat en stark emotionell relation till 
platsen vilket gör att den väljer att avstå från besök till andra platser (Almeida-
Sanatana & Moreno-Gil, 2018). Det påverkar även destinationen som lojaliteten 
skapats emot, men även kringliggande och konkurrerande destinationer som 
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tappar potentiella besökare (Almeida- Santana, et al. 2018). Vissa turister ser sig 
lojal till en enda destination. Detta kan påverkas av om det finns släkt och vänner 
i närheten, om turisten besökt platsen under en lång period eller andra emotionella 
aspekter som påverkar känslan av lojalitet. Vissa turister sprider dock ut 
semestern mellan olika destinationer, destinationer som kan ha ett samarbete 
sinsemellan, eller vara största konkurrenter, vilket inte turister vanligtvis lägger 
stort fokus på vid val av resmål. (Almeida-Sanatana, et al. 2018). Turismnäringen 
på de flesta destinationer i dagsläget tvingas till att öka konkurrenskraften och 
samarbetet mellan de som kan anses vara konkurrenter (Fyall, Garrod & Wang, 
2012). Utvecklingen av lojalitet gentemot turister är relevant för att uppnå 
långsiktiga konkurrensfördelar för destinationer (Pike & Page, 2014). Lojala 
besökare är oftast viktiga för en destination, de är mindre priskänsliga och det 
krävs inte lika stor ansträngning att attrahera dem till platsen, vilket gör att det 
skapar en lägre kostnad för aktörer på destinationen. I längden minskar även lojala 
besökare destinationens kostnad för marknadsföring samtidigt som det ökar 
vinsten på platsen och kan leda till nya investeringar som ökar besökarens positiva 
upplevelse. (Lau & McKercher, 2004). Lau & McKercher (2004) menar även att 
lojala besökare har en känslomässig anknytning till platsen och tar därför bättre 
hand om naturen samt platsen överlag, dessa turister vill att plasten ska vara i 
samma skick varje gång de besöker den. Det är skillnaden till dem som besöker 
första gången och inte bryr sig lika mycket utan vill maximera upplevelsen av 
besöket. (Lau & McKercher, 2004).   
 
2.3 Konkurrensfördelar 
 
I Sverige konkurrerar som tidigare nämnt 208 skidanläggningar om att attrahera 
besökare (SLAO, 2018). Alla konkurrerar dock inte om samma besökare, då 
många faktorer spelar in i valet av destination. Exempelvis avstånd och 
tillgänglighet. Turister som är intresserade av skidåkning har många möjligheter 
att välja mellan i processen från idé till beslut. Det är en stor process för besökare 
att hålla koll på alla destinationer, därav blir några få kvar i beslutsprocessen, som 
lagts på minnet tack vare en stark positionering eller andra aspekter. (Evren & 
Kozak, 2018). När det kommer till att utmärka destinationen bland mängden krävs 
en applicering av effektiva positioneringsstrategier som kan skapa distinkta 
platser i besökarens tankar vid val av destination (Evren & Kozak, 2018). För att 
destinationer ska öka i besöksantal, är det av relevans att undersöka vad resenärer 
förväntar sig och efterfrågar av besöket, för att skapa konkurrenskraft på 
destinationen (Hudson, 2000). Definitionen av konkurrens är varierande i många 
fall, nivån av konkurrens kan variera beroende om det gäller på internationell, 
nationell eller regional nivå, eller om det gäller grundläggande faktorer som 
erbjuds i form av tjänster eller produkter. Strategier med att skapa 
konkurrensfördelar bör anpassas utefter det. (Crouch & Ritchie, 1999). 
Skiddestinationer beläget på olika geografiska platser konkurrerar om olika 
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målgrupper. Ett exempel på det kan vara besökare som väljer att åka till den 
närmsta skidorten 1–2 mil utanför stan för att åka skidor över dagen med familjen 
av bekvämlighetsskäl. Denne besökare väljer då inte att åka till en skidort 30 mil 
bort hur bra skidåkning den än erbjuder, för att åka skidor just den dagen. På så 
sätt blir inte dessa destinationer konkurrenter om besökare som vill få ut olika 
upplevelser av besöket. Skulle dock familjen åka iväg på sportlovet en vecka och 
åka skidor hade kanske situationen sett annorlunda ut, då hade destinationen 
längre bort kunna ansetts mer attraktiv och har ett större utbud än den som är 
lokaliserad i närheten.  
 
Att skapa konkurrenskraft inom turismsektorn på destinationer krävs det mer än 
bara grundläggande attraktioner, i form av exempelvis en slalombacke, utan 
kringliggande tjänster spelar en stor roll (Porter, 1998). Kvalitén och 
effektiviteten som erbjuds på andra faktorer som tillgängliga hotell, restauranger 
samt möjligheten till transport spelar in i skapandet av en stark destination med 
tydliga konkurrensfördelar. En destination i detta fall kan ses som ett kluster där 
alla aktörer i klustret är beroende av varandra för att skapa hållbara gemensamma 
konkurrensfördelar. (Porter, 1998). När det kommer till turism på regional nivå 
kan destinationer gynnas av att samarbeta med närliggande konkurrenter för att 
utveckla och skapa ett starkare varumärke. Besökare kan då känna igen sig i 
konceptet och känna en trygghet, det kan gynna alla destinationer i detta 
samarbete genom att de skapar större konkurrenskraft tillsammans som region 
(Almeida-Santana, et al. 2018). 
 
2.3.1 Komparativa- och konkurrensfördelar  
 
Bortsett från komparativa fördelar som destinationer kan besitta (ex, mänskliga 
resurser, infrastruktur, naturresurser & kunskap, mm), som har ansetts vara en stor 
del i framgången för turistmål (Crouch & Ritchie, 1999). Effektiviseringen av 
resurser spelar minst lika stor roll i den långsiktiga framgången, vilket i sin tur 
skapar till konkurrensfördelar. Crouch & Ritchie (1999) menar att en destination 
som är utrustade med många fördelaktiga resurser kan ha färre konkurrensfördelar 
än en destination som besitter färre, men använder resurserna på ett mer effektivt 
sätt. Hanteringen av dessa fördelar gentemot konkurrenter beskrivs i tabell 1. 
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Tabell 1. 5 steg för konkurrens- och komparativa fördelar. Källa: Ritchie & Crouch, 2000. 

Steg 1. Stödjande faktorer och resurser 

Steg 2. Grundläggande resurser och attraktioner 

Steg 3. Förvaltning av destinationen 

Steg 4. Policy, planering och utveckling av destinationen 

Steg 5.  Kvalificerande och utvidgande av avgörande faktorer 

 
Att skapa konkurrens- och komparativa fördelar för den enskilda aktören på 
marknaden eller tillsammans som en destination, antingen på mikro- eller makro-
miljö beskrivs stegvis i tabell 1. Tabellen tar utgång från fem dimensioner med 
destinationens (utbudet) perspektiv (Ritchie & Crouch, 2000). Första steget 
handlar om att skapa stödjande faktorer och resurser på destinationen. Vilket 
innebär välutvecklad infrastruktur, tillgänglighet, främjande resurser, företag och 
aktörer inom exempelvis besöksnäringen. Andra steget handlar om att skapa 
grundläggande resurser och attraktioner på destinationen. Exempel kan vara 
kultur, historia, speciella evenemang och aktiviteter anpassade för olika segment. 
Händelser på destinationen kan bidra till att potentiella besökare får upp intresset 
för destinationen. Tredje delen går ut på förvaltning och hantering av 
destinationens resurser. Det krävs en sammansatt organisation som arbetar mot 
samma mål, en marknadsföring som får ut destinationen på marknaden, hög 
service och kvalité bland samtliga aktörer, finansiering och riskkapital till ny-
investeringar, hantering av återkommande- samt nya besökare, mm. Fjärde steget 
i modellen behandlar destinationens policy. filosofi, värdeord, vision för 
framtiden, positioneringen av destinationen, utvecklingstakt och utvärdering. 
Modellens sista steg handlar om avgörande faktorer för kvalificeringen och 
utvidgandet av destinationen. Kostnader i dagsläget, säkerhetsnivå, medvetenhet 
om omgivningen och konkurrenter samt destinationens bärighetsförmåga. 
(Ritchie & Crouch, 2000). 
 
2.3.2 Valueable-, Rare-, Inimitable- & Organized Resources (VRIO) 

Barney (1991) beskriver vikten av att utmärka sig på marknaden och skapa 
hållbara konkurrensfördelar för tillväxt på destinationen. Att skapa förståelse 
kring vad som ger långvariga konkurrensfördelar, är det fördelaktigt om 
organisationen (ansvarig för destinationens utveckling) utgår från en teoretisk 
modell där antagandet är att fasta resurser är heterogena (Barney, 1991). För att 
ha en potential att skapa detta bör en destination besitta fyra attribut. Barney 
(1991) beskriver de tre första som Valueable (värde), Rare (unik), Inimitable 
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(Ofullständigt imiterbarhet) och Peters, Sillers & Matzler (2011) beskriver det 
sista attributet som Organized (organisatoriska). De fyra attributen bildar 
modellen VRIO (beskrivs med svenska översättning fortsatt i texten), ett verktyg 
som bygger ramverk för analysen av exempelvis en destinations tillgängliga 
resurser (Peter, et. al. 2011).  Det krävs av exempelvis en skiddestination att ha 
tydliga resurser för att skapa konkurrensfördelar gentemot destinationer som 
erbjuder en snarlik upplevelse mot turister (Peters, et. al. 2011).   

I VRIO-modellen står den första bokstaven för Värde (Barney, 1991), vikten av 
att utnyttja möjligheterna som platsen har att erbjuda, samt skapa värde mot 
turisten som de tar del av på destinationen. En skiddestination som vill beskriva 
sitt värde till potentiella besökare kan fråga sig, vad har vi som destination att 
erbjuda? Har vi mycket naturlig snö som faller? Hög fallhöjd i skidbackarna? Har 
destinationen ett modernt hotell som turisterna kan bo på eller restauranger som 
kan locka turister? Frågor som dessa kan underlätta vid marknadsföringen av 
destinationen, om de har en tydlig bild av vad de kan erbjuda för värde till turisten 
(Barney, 1991). Andra delen i VRIO-modellen är hur unik (Barney, 1991) 
destinationen anses vara jämfört med konkurrenter som erbjuder snarlikt utbud, 
eller totalt motsatsen men som ändå lockar potentiella besökare. Ett exempel är 
om en skiddestination är känd för att mycket naturligt snöfall under vinterhalvåret, 
frågan som då kan ställas är, ”Har många destinationer hög tillgång till snö under 
vinterhalvåret?” Är så fallet anses inte destinationen vara unik i snötillgång. 
Erbjuder däremot destinationen helikopterturer över fjällen med picknick på 
toppen, och nästan inga konkurrenter gör detta, då anses det som en unik faktor 
som kan skapa konkurrensfördelar. Tredje delen beskriver ofullständig 
imiterbarhet och vad destinationen har som ej går att imitera av konkurrenter 
(Barney, 1991). Åre exempelvis har nära till både tågstation och flygplats 
(SkiStar, 2018), en faktor som skidorter på mer avlägsna platser har svårt att 
imitera om de ej har närhet till detta, Åre tjänar på det då det skapar en större 
attraktionskraft i tillgänglighet. En till del som berör imiterbar, kan appliceras på 
tillgängligheten som studien berör och det faktiska avståndet till destinationer. Ett 
exempel på det är två destinationer med ett snarlikt utbud där den ena ligger 
väldigt långt bort från större städer där många människor bor och den andra ligger 
närmre folkmassorna, destinationen längre bort kan aldrig imitera 
tillgängligheten. Detta gör att vissa destinationer har en fördel i tillgängligheten. 
Sista delen behandlar organisationen och vad den kan göra (Kim, Lee & Shin, 
2015), hur organisationens resurser utnyttjas, interna strategier och 
förutsättningar mot konkurrenter samt hur resurserna appliceras i verkligheten. 
Hur de arbetar för att implementera alla dessa resurser för att skapa en destination 
som besitter många konkurrenskraftiga fördelar. (Kim, et. al. 2015).  
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2.4 Tillgänglighet  
 
Tillgänglighet till destinationer är en grund för att kunna utveckla 
turistdestinationer, att transporten till destinationer är välutvecklad ger många 
möjligheter till att resa. Om tillgängligheten inom destinationen är utvecklad på 
så sätt att turisten som utför ett besök och ej har bil ska känna att tillgängligheten 
inte hindrar upplevelsen på destinationen. Transporten och tillgängligheten är en 
grundpelare som är avgörande i turistens val av destination i många fall. 
(Lundmark, et al. 2011).  
 
2.4.1 Intervening Opportunities (IO) 
 
Vad som skapar attraktivitet på en destination i större utsträckning än en annan 
vid turistens val av resmål, kan påverkas stort av individens uppfattning av 
distansen från hemmet till destinationen. Det kan även påverkas av möjligheterna 
som finns mellan hemmet och destinationen. (Pan & Bao, 2005). Tillgänglighet 
kan ses som hur resan till destinationen sker, det kan även innefatta tillgänglighet 
väl på destinationen, hur transportnätet ser ut, samt hur destinationen är uppbyggd 
med kringliggande tjänster. Stouffer (1940) grundade teorin och modellen 
Intervening Opportunities (IO) och förklarade att distansen och avståndet till olika 
platser anses vara av stor vikt för att skapa en analys kring attraktionen till en plats 
(Stouffer, 1940). IO kan förklaras genom att istället för att endast se avståndet till 
destinationen (som i sin tur kan påverkar sannolikheten att resan utförs), kan vikt 
läggas på att se möjligheter i närheten av destinationen som kan skapa ett motiv 
till att utföra resan (Robinson, 1998). Pan & Bao (2005) beskriver med hjälp av 
tidigare forskning hur IO kan förklaras utifrån fyra faktorer och karaktäristika. 
Den första är IO som till viss utsträckning har en viktig påverkan på turistisk 
regional- och destinationsutveckling (Pan & Bao, 2005). För det andra är IO 
välgörande för destinationer i närheten som också påverkas av detta. Tredje 
fördelen är hur IO relateras till konkurrensen mellan ett flertal destinationer i vissa 
regioner som stärks av detta. Fjärde delen kan appliceras på den regionala 
turistutvecklingen där IO bör tas till hänsyn för att förstå varför vissa gäster väljer 
att återkomma, som kanske bor i närheten. En annan aspekt som kan spela in i 
utveckling av turism genom IO är utbudet (leverantörer eller destinationer) som 
är lokaliserat närmre marknadsområden och har bättre grundförutsättningar än de 
som är lokaliserade längre bort i periferin. (Pan & Bao, 2005).  
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Fig. 1. Intervening Opportunity, källa: (Pan & Bao, 2005) 
 
Figur 1 beskrivs av Pan & Bao (2005) hur IO-modellen kan förklaras. Modellen 
kan ses ur ett turistiskt perspektiv kring hur attraktivitet skapas på destinationer 
och hur pass attraktiva destinationer uppfattas baserat på det faktiska avståndet. I 
bild (a) är destinationen som turister från B & C väljer att resa till A, det innebär 
ett långt avstånd och faktisk tid som ska avvaras för resan. Destination A är ett 
motiv till att åka en längre resa för turistiska intentioner. I bild (b) har plats B 
utformat ett turistiskt alternativ som skapat attraktivitet och är en så pass stor 
drivkraft att vissa av invånarna i C väljer att ändra resvanor. Plats B lockar 
potentiella besökare som tidigare skulle valt destination A. De som bor på plats C 
kan i och med detta resa till plats A och B, beroende på vilka faktorer som 
attraherar. Regional utveckling av turism appliceras på figur 1, marknadsandelar 
förflyttas och om distribueras när nya destinationer tillkommer i vissa regioner 
och marknadsandelarna är oftast relaterade till attraktionen på den nya 
destinationen. (Pan & Bao, 2005).  
 
2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
 
Detta teoretiska ramverk har behandlat olika delar som ligger till grund för studien 
och vad som undersöks i datainsamlingen. Ramverket har behandlat segmentering 
och målgrupper i samband med attraktivitet för att skapa en förståelse kring hur 
destinationer bör förhålla sig till sin målgrupp och veta vad som efterfrågas. Den 
andra teorin handlar om lojalitet och hur det byggs upp, hur turister kopplas till 
lojalitet och hur destinationer bör arbeta med detta. Genom lojalitet kan besökare 
i sin tur rekommenderar destinationen vidare till dess personliga nätverk, vilket 
har visat sig vara ett effektivt sätt att marknadsföra och skapa attraktivitet på en 
destination. Konkurrensfördelar kan ses från många perspektiv, detta teoretiska 
ramverk har behandlat konkurrenskraft rent generellt i samband med komparativa 
fördelar i samband med konkurrensfördelar. VRIO-modell har lagt en grund till 
hur destinationer kan utvecklas och skapa förståelse kring hur destinationen 
fungerar. Tillgängligheten ges en förklaring ur IO och hur turister påverkas av vad 
som destinationen kan erbjuda och är beredd att resa olika sträckor för att nå olika 
sorts destinationer. 
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3.Metod 
 
Studien baseras på frågeställningar och syftet vilket kommer resultera i en 
förklaring och förståelse kring vilka faktorer som påverkar skapandet av 
attraktivitet på en skidort, samt dess arbete med att attrahera besökare och få dem 
att bli återkommande. Detta med antaganden, kunskap och information från 
ansvariga på skidorter som arbetar med utveckling ur ett turistiskt perspektiv. 
Detta kommer dels leda till en klargöring och skapa en förståelse kring hur de 
utvalda destinationerna skiljer sig åt och vad de anser är destinationens största 
konkurrensfördel/ar. Studien tar ett deduktivt angreppssätt där vetenskaplig teori 
används för att förstå det empiriska materialet. Studien tar utgångspunkt i två 
metoder som används för insamling av data, dels sekundärdata i form av 
litteraturstudie och primärdata i form av semistrukturerade informantintervjuer. 
Tillsammans skapar metoderna det empiriska materialet för studien. Den 
empiriska datainsamlingen analyseras utifrån en tematisk analys för att finna 
likheter och skillnader mellan destinationer. 
 
3.1 Forskningsmetod 
 
3.1.1 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudie används i denna studie för att ge en bakgrund till ämnet som berör 
turism och destinationer i fjällmiljö. Litteraturstudien används som ett hjälpmedel 
till insamling av kunskap kring teorier som kan tänkas vara användbara för studien 
och stärka förståelsen för frågeställningarna som studien berör (Svenning, 2003). 
Användningen av litteraturstudien som utgångspunkt ger en inblick i vad som 
tidigare har studerats i ämnet och potentiella teorier, genom detta kan det vara till 
hjälp för att finna ett lämpligt forskningsproblem (Svenning, 2003).  
 
Syftet med litteraturstudie i denna uppsats var att gå på djupet kring vad som 
skrivits tidigare om turism på skiddestinationer dels i svenska fjällen men även 
utomland för att jämföra detta med studien och vad som framkommit i 
intervjuerna. Sökorden som till störst del använts i litteraturstudien har använts på 
främst engelska, men även svenska, de är bland annat destination, konkurrens, 
attraktivitet, turism, vintersport och lojalitet. 
 
3.1.2 Semi-strukturerad intervju 
 
Semi-strukturerade intervjuer ger utrymme till informanter att dela med sig av 
åsikter, upplevelser och handlingar gentemot ett specifikt ämne (Denscombe, 
2016). Empirin till studien samlas in i form av semistrukturerade intervjuer med 
informanter på de utvalda skid-destinationerna. Denscombe (2016) beskriver 
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fördelar kring att använda semistrukturerade intervjuer för att samla in 
information kring ett område. Informanten får stort utrymme att komma med egna 
åsikter och utveckla svaren som kan ställas med följdfrågor. Forskaren kan forma 
intervjun under tiden och anpassa frågorna efter informantens kunskap och 
förståelse kring ämnet. Det kan bidra till precision i studien vilket kan ge 
användbar information som inte var huvudtanken med intervjun, i slutändan kan 
det skapa en bredare förståelse för ämnet. (Denscombe, 2016). Det är upp till 
forskaren att se till att intervjun fortlöper i rätt riktning, att svaren kan relateras 
till ämnet som undersöks och att teorierna som studien baseras på berörs under 
intervjun. Detta för att alla genomförda intervjuer ska besitta grundläggande 
innehåll som är jämförbart och kan diskuteras. (Bryman, 2011). En intervjuguide 
används som grunden till ämnet som ska beröras under intervjun och 
uppbyggnaden av guiden beskrivs i punkt 3.3.1 och redovisas i bilagan.  
 
Avsikten i denna studie med att genomföra semistrukturerade intervjuer är således 
att skapa en bredare och djupare förståelse utifrån informantens perspektiv på 
destinationen för den kontext som studeras. Empirisk datainsamling bidrar till 
konkret förståelse kring hur destinationer differentierar sig gentemot varandra, 
om de gör de eller om arbetet sker utifrån liknande strategier. Genomförandet av 
intervjuerna öppnar upp till kunskap och förståelse kring strategier på 
destinationer när intervjuerna sker med ansvariga inom området.  
 
3.2 Urval 
 
När intervjuer används som empirisk insamlingsmetod krävs ett urval av 
potentiella informanter (Svenning, 2003). Vid urvalet av informanter till studien 
användes subjektivt urval, vilket handplockar informanter som kan tänkas ställa 
upp i studien för att få tag på deltagare som besitter kunskap och relevant 
information till studien (Denscombe, 2016). I fallet med denna studie blir urvalet 
4 ansvariga aktörer inom skiddestinationer som tillfrågas att delta, och väljer 
frivilligt att ställa upp på intervju. Urvalet riktar sig förutom på destinationen som 
stort, även till individen i organisationen som arbetar med destinationens strategi 
för utveckling, eller medarbetaren som är ansvarig inom området. Studien blir på 
så sätt inte generaliserbar för hela branschen, utan ger en förklaring till hur det ser 
ut på just dessa destinationer i dagsläget. De som inte inkluderats i studien går 
därför inte att tala för i frågan kring hur de skapar attraktivitet, det går endast att 
spekulera kring utifrån resultatet för studien.  
 
I det faktiska urvalet av destinationer som ansågs relevant att delta i studien 
tillfrågades 14 stycken svenska skidorter. Målet var att minst 3–4 ville delta i 
studien, då färre än så ansågs vara för lågt antal för att uppfylla studiens syfte, fler 
deltagande hade inte setts som ett problem utan gett en mer representativ bild av 
branschen. Urvalet av destinationer utgick ifrån antal skiddagar (Ett sålt liftkort 
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för en dag för en person) per destination för skidsäsongen 2016/2017 från SLAO:s 
Branschrapport (2017) där destinationerna var rankade utifrån flest skiddagar i 
fallande ordning. Urvalet från rapporten utgick från övre delen av listan, i studien 
tillfrågades 14 destinationer med 130 000 skiddagar eller fler. Anledningen till 
urvalet är att de har hög beläggning och besöksstatistik på området och anses 
kunna bidra med eftersökt information till studien. Det valdes även med 
anledningen att studien skulle spegla jämförbara destinationer som besatt snarlika 
förutsättningar för utveckling av destinationen. Studien riktar sig främst till 
aktiviteter som sker under vinterhalvåret, det utesluter dock inte att ta med 
aktiviteter under sommarhalvåret. Skulle informanten på destinationen anse att 
sommaren är en stor del av dess framgång och konkurrensfördelar anses det 
relevant.  
 
3.3 Tillvägagångssätt för insamling av empiri 
 
3.3.1 Intervjuguide och samtycke 
 
När intervjuer används i forskningssammanhang är informantens svar på frågorna 
den primära källan till studien som ligger till grund för analysen. Fokus i 
intervjuer ligger på självrapportering, vilket menas vad informanten har för åsikt 
kring ämnet och vad de säger att de gör. (Denscombe, 2016). Insamlingen av 
empiriska materialet skedde som tidigare nämnt i form av semistrukturerade 
intervjuer. De potentiella informanterna kontaktades främst via telefon för 
intressekoll och bokning av datum för intervju, vissa hänvisade till mail för vidare 
kontakt om datum. Att boka intervjuer genom telefon ansågs mer fördelaktigt då 
fler visade ett intresse att delta. Mailadresser och telefonnummer söktes upp 
genom respektive destinations hemsida.  
 
Under intervjun användes en intervjuguide med centrala frågor för studien. 
Bryman (2011) beskriver dispositionen kring hur en intervjuguide bör läggas upp, 
där inledande, mellanliggande och avslutande frågor kombineras för att 
säkerställa att det blir en naturlig följd. Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) tog 
utgångspunkt från uppsatsens teoretiska ramverk, detta för att säkerställa att 
frågorna under intervjun är relevant för syftet med uppsatsen. Därefter 
behandlades varje tema (utifrån teoretiska ramverket) för sig för att säkerställa 
relevanta frågor. Teorierna till studien nämns indirekt och vävs in i frågorna. När 
intervjuguiden uppskattades följa samma riktlinjer som syftet med studien 
kontaktades relevanta deltagare baserat på urvalet. För att kunna genomföra en 
intervju som forskare är det viktigt att deltagaren samtycker till att delta i 
forskningsprojektet (Denscombe, 2016). Deltagaren ska ha full förståelse av 
studiens innebörd och syfte, samt att svaren används i forskningsdata som 
presenteras i studien och att forskaren styr de huvudsakliga frågorna under 
intervjun. (Denscombe, 2016).  
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3.3.2 Genomförande  
 
Vid intervjutillfället gavs informanterna information kring studiens syfte, vad den 
skulle användas till, hur materialet skulle behandlas och publiceras, de fick även 
göra ett val kring att vara anonym i studien (Bryman, 2001), vilket samtliga valde. 
När det var klargjort började intervjun där första frågorna berörde informantens 
roll på destinationen samt organisationen uppbyggnad, det gav en tydligare bild 
av hur destinationen arbetar med turism och informantens syn på detta. 
Denscombe (2016) förklarar att inledande frågor där informanten får berätta om 
sig själv och sin egna roll i destinationen i detta fall, är fördelaktigt då forskaren 
får en bakgrund kring informanten samtidigt får informanten inleda intervjun med 
ett välbekant ämne. Fortsättningsvis ställdes frågor utifrån intervjuguiden där 
informanterna uppmuntrades till att utveckla svaren för att på ett naturligt sätt få 
dem att tänka efter och ge utförliga svar. Intervjuguiden följdes förutom vid vissa 
tillfällen, när informanten behandlade fler frågor i ett svar. Då intervjuer 
genomfördes genom telefon var det viktigt att försäkra informanten om mitt 
intresse och att jag lyssnade på vad de sa. Det gjordes genom att inflika ord som 
“ja”, “nej”, “okej, “intressant”, osv. Efter genomförandet erbjöds alla informanter 
att ta del av studien när den är klar vilket alla ville.  
 
3.4 Analysmetod 
 
Tematisk analys är ett fördelaktigt verktyg som har använts i studien för att stärka 
informationen från intervjutillfällen, där material tematiseras för att underlätta 
hanteringen av information (Denscombe, 2016). Analysmetoden bygger på 
insamlad information från informanter och särskiljer om svaren från intervjuerna 
går att utläsa genom ett tydligt mönster vid transkribering av data (Denscombe, 
2016). Braun & Clarke (2006) menar att tematisk analys lägger stort ansvar på 
forskaren, transkriberingen och tematiseringen för att inte missa viktig 
information. Denna studie bygger inte på djupintervjuer utan informantintervjuer, 
vilket betyder att transkribering inte nödvändigtvis hade varit ett självklart val. 
Transkribering valdes av den anledningen att finna teman i texten och förenkla 
arbetet vid resultatet.  
 
Braun & Clarke (2006) presenterar en guide i 6 steg som ingår i att genomföra en 
tematisk analys av empiriskt datamaterial. Guiden är en riktlinje för hur arbetet 
kan utformas och är en process som konstant pågår och kan tolkas på olika sätt 
(Braun & Clarke, 2006). Första steget i processen av tematiseringen är att 
grundligt bekanta sig och läsa igenom materialet noggrant, samt eventuellt 
transkribera insamlat material från ljudinspelning till skrift. Steg 2 innefattar att 
skapa initiala koder utifrån materialet, där materialet kan brytas ner i specifika ord 
eller meningar, detta steg där koder skapas är grunden till tematiseringen av data 
i nästkommande steg. Steg 3,4 och 5 är tätt förknippade till varandra, de bygger 
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på att skapa teman som genererats från de insamlade materialet. Antalet teman 
ska gå att identifiera och särskilja, och all data inom ett tema ska ha en tydlig 
koppling till varandra. I steg 3,4 & 5 är det av relevans att säkerställa teman och 
jämföra dessa med studiens mål. I sista steget är alla teman klar och forskaren kan 
presentera dem i resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar, vilket 
är en fortsatt tolkande process. (Braun & Clarke, 2006).  
 
Tematiska analyseringen av datamaterialet i denna studie genomfördes utifrån 
stegen ovan och för att lokalisera teman användes en kombination av ett induktivt 
och deduktivt tillvägagångssätt. Deduktivt tillvägagångssätt innebär att tidigare 
forskning står för grund till tematiseringen och vad som anses vara relevant för 
resultatet. Vid tematiseringen i denna studie har svaren kopplats ihop med 
studiens teoretiska utgångspunkter. Det induktiva tillvägagångssättet bygger på 
tematiseringen av data självt, snarare än tidigare forskning. Materialet styrs på så 
sätt genom att identifiera de uppkomna temana. Denna analys har utgått ifrån 
insamlade data och tematisering av svar som kommit fram är det den induktiva 
delen av analysen. 
 
3.5 Metodreflektion 
 
Studien har tagit utgångspunkt i semistrukturerade informant-intervjuer i 
samband med litteraturstudie, som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Syftet med 
studien hade kunnat genomförts på olika sätt, den hade kunnat ta utgångspunkt i 
turisters uppfattning kring vad som skapar attraktivitet och vad de största skälen 
till att besöka en destination kan vara. Detta hade kunnat genomföras via 
kvalitativa intervjuer med besökare som respondent. Studien hade då visat en 
annan sida av vad som skapar attraktivitet, synen på tillgänglighet och vad som 
anses vara starka konkurrensfördelar. Studiens syfte bygger på information från 
utbudets perspektiv och då ansågs informant-intervjuer som den mest fördelaktiga 
datainsamlingen. Alla intervjuer genomfördes via telefon vilket bidrog det till att 
fler destinationer kunde ses som relevant än om de skulle skett på plats. Då det är 
lätt för forskaren att kontakta destinationer och specifika medarbetare i 
organisationen trots det fysiska avståndet till olika destinationer från Umeå 
Telefonintervjuer sparade tid och pengar jämfört med att besöka vardera 
destination i syfte att genomföra intervjuer. Det subjektiva urvalet ansågs vara rätt 
tillvägagångssätt för att komma i kontakt med personer utifrån dess 
expertkunskap kring destinationens arbete. 
 
I studien är 4 ansvariga informanter från skiddestinationer intervjuade, av totalt 
14 tillfrågade destinationer. Anledningen till detta var att tiden då intervjuerna 
skulle genomföras var begränsad. Vissa tillfrågade ville gärna delta, dock kunde 
de inte genomföra intervjun inom studiens tidsspann och med anledning av att 
destinationerna var i slutskedet av vintersäsongen och ansåg sig inte ha tid. För 
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större svarsfrekvens och intresse hade en annan årstid varit mer fördelaktig, då 
skidorter vanligtvis har lugnare perioder. Denna problematik togs dock till hänsyn 
vid förfrågan, svarsfrekvensen blev i slutändan över förväntan.  
 
Kritik riktat mot genomförandet av arbetet när intervjuerna ägde rum var att via 
telefon kunde det tidvis upplevas svårt att visa mitt intresse när jag lyssnade 
genom att inflika, samtidigt som jag ville visa respekt och lyssna noga på vad de 
berättade om. En annan kritik kring genomförandet av telefonintervjuer var att 
informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kunde uppfattas. Vilket i vissa 
fall kunde uppfattas som svårt att tolka kring vad informanten egentligen ansåg 
om ämnet i fråga. En problematisk del med genomförandet av intervjuer är risken 
att misstolka svaren och tolka dem utifrån ens egna förutfattade meningar vilket 
kan skapa missförstånd kring svar och tolkning av svar (Svenning, 2003). 
 
3.5.1 Validitet och Reflexivitet 
 
Vid genomförandet av en intervju bör forskare tänka på validiteten i 
datainsamlingen för att säkerställa att frågorna som ställs och besvaras är 
detsamma som var den grundläggande tanken för studien (Svenning, 2003). I 
studien med semistrukturerade informantintervjuer behövdes litteraturstudien 
som stöd, med anledning av att se ifall det som kommer fram under intervjuerna 
låter relevant och rimligt (Denscombe, 2016).  Teorier och tidigare studier har lagt 
grund till intervjuguiden, däremot har relativt få intervjuer genomförts. Dessa 
metoder i kombination har dock gett stöd till varandra då mycket av det som 
framkommit i intervjuerna stöds av litteratur vilket ger studien hög validitet. 
Reflexivitet innebär att jag som forskare måste ha i åtanke hur jag kan påverka 
genomförandet av intervjun och tolkningen, genom personliga erfarenheter, 
sociala värderingar samt förutfattade meningar kring ämnet i fråga. (Denscombe, 
2016).  
 
3.5.2 Etiska överväganden  
 
Innan intervjuerna genomfördes blev alla informanter informerade om vad 
huvudämnet behandlade samt vad studien skulle användas till, vilket gav dem tid 
att tacka nej. För att deltagarna skulle garantera att det som framkom under 
intervjun analyserades på rätt sätt, blev alla tillfrågade att läsa det slutgiltiga 
arbetet. Ett etiskt problem som kan tänkas uppstå i samband med intervjuer är om 
det uppstår en intervjuareffekt där personliga erfarenheter och min kunskap inom 
ämnet påverkar vilket håll intervjun styr mot. Ett annat problem med 
intervjuareffekten är om informanten skapar sig en förutfattad åsikt kring vad som 
denne tror jag som intervjuare vill höra och svarar utifrån detta, eller inte delger 
all relevant information denne besitter. (Denscombe, 2016). Dessa aspekter togs 
hänsyn till i genomförandet. 
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4. Resultat 
 
Avsnittet presenterar resultatet från samtliga genomförda intervjuer. Resultatet 
delas upp i olika stycken utifrån de teman som kommit fram under den tematiska 
analysen. De presenterade temana är Skapa attraktivitet genom segmentering och 
målgrupper, Återkommande turism och lojalitet, Konkurrensfördelar samt 
Tillgänglighet. Upplägget i resultatet är på så sätt ihopkopplat med strukturen i 
det teoretiska ramverket då de teman som framkom i intervjuerna berörde samma 
ämnen. Med utgångspunkt i dessa teman besvaras studiens frågeställningar. 
 
Tabell 2. Deltagande informanter i datainsamling.  

Destination Yrkesroll Intervjulängd Intervjudatum 

Destination 1 Ställföreträdande VD  33 min 2018-04-10 

Destination 2 Affärsutvecklare på      
destinationsbolag 

15 min 2018-04-10 

Destination 3 Tillförordnad VD 19 min 2018-04-17 

Destination 4 Personalchef 35 min 2018-04-19 

 
Tabell 2 ger en översikt av intervjuerna som legat till grund för datainsamlingen. 
Destinationerna önskade om konfidentialitet i studien och är presenterade i den 
ordning intervjuerna ägt rum. Varje företag representeras av en person i 
organisationen och denne står för informationen som delgivits.  
 

4.1 Skapa attraktivitet genom segmentering och målgrupper  
 

Vid frågan till destinationerna kring vilken de ansåg vara den största målgruppen 
samt varifrån majoriteten av besökarna kom ifrån, svarade samtliga destinationer 
att aktiva barnfamiljer var det främsta segmentet. Besökare kom från hela landet, 
det visade sig dock att majoriteten kommer från Mälardalen på samtliga 
destinationer. Informant 3 beskrev att under vinterhalvåret bestod besöksnäringen 
främst av segmentet ovan. Under sommarperioden kom det fortfarande besökare 
från Mälardalsområdet till destination 3, antalet utländska resenärer är dock ett 
segment som ökar för varje år och ligger på en stabil nivå med besökare från 
Holland, Tyskland, Danmark och Belgien. Dessa utländska besökare består oftast 
av en äldre målgrupp, i form av aktiva pensionärer.  
 
Alla destinationer attraherade segment från andra delar av Sverige, det var dock 
endast destination 4 som sa sig ha ett upptagningsområde i mellersta Norrland 
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med besökare från bland annat Sundsvall och Örnsköldsvik. Resterande 
destinationer segmenterade sig mot besökare från Gävle, Svealand och 
Mälardalen. Destination 1 hade på senaste åren utökat tillgänglighet till 
destinationen med ett utökat upptagningsområdet till södra Skåne och Danmark 
(Se punkt 4.4). Informant 1 trodde det skulle ha en väldigt positiv påverkan på 
besöksantalet. 
 
Lokalbefolkningen i närheten av destinationen var ett segment ingen av 
destinationerna talade om som ett av de största. Anledningen var att de flesta 
ansåg att gäster som bor i närheten och vill åka skidor besöker destinationen ändå. 
Informant 4 påstod att de flesta av dess besökare är återkommande gäster och 
besöker dem i oftast en veckas tid, under exempelvis sport- eller påsklov. De anser 
att besökarna som kommer under en längre tid är ett bättre segment än besökare 
som bor i närheten, då dessa gäster generellt genererar större ekonomiska intäkter 
på destinationen. Under de veckor där destination 4 har haft en lägre efterfrågan 
har de skapat ny attraktiva möjligheter för ett nytt segment, med nya lokaler, 
utbyggnad av hotellfaciliteter och restaurang har de skapat möjligheter för 
konferensgäster och större sällskap. Destination 4 har sett efterfrågan på det 
tidigare, dock har de ej haft möjlighet på grund av begränsade utrymmen. Innan 
satsningen kunde destination 4 ta emot ca 60 gäster i konferensmiljö, i dagsläget 
kan de ta emot 150 gäster, vilket kommer öka besöksantalet under lågsäsong.  
 
Under sommarsäsongen ser de flesta destinationer en ökning i efterfrågan från 
många olika segment, exempelvis aktiva barnfamiljer eller aktiva pensionärer. 
Informant 4 påstår att barmarkssäsongen erbjuder något för de flesta, under mitten 
av sommaren vistas mycket barnfamiljer i fjällen, där cykling, fjällcykling, 
vandring, kajak, fiske med mera attraherar besökare. Under sensommaren och 
hösten ser destinationen större efterfrågan från pensionärer där bärplockning, 
vandring och lugnare aktiviteter står i fokus. Alla destinationer menar att det är 
avgörande för destinationens tillväxt att följa med i nya trender. Genom att 
attrahera rätt besökare för ändamålet och skapa nya segment kan besöksnäringen 
öka året runt.  
 

4.2 Återkommande turism och lojalitet  
 

En trend hos destinationerna var att lojaliteten till besökare med eget boende på 
destinationen var den mest fördelaktiga besökaren. Dessa besökare återkommer 
år efter år, många av fastighetsägarna hyr ut boendet under tiden de ej är på plats. 
Detta skapar flöde på besökare på destinationen under fler veckor menar 
informant 3. Informant 1 säger sig att dess skidanläggning har högst antal 
återkommande gäster år efter år som ej har eget boende på destinationen, utan bor 
eller hyr boende på destinationen. Informant 1 anser att de vinner mycket på detta 
och anledningen till den stora andel återkommande gäster tror de sig bero på 
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omhändertagandet av gästerna på destinationen, den välutvecklade 
infrastrukturen, hur smidigt det är att transporteras dit samt bra boendemöjligheter 
osv. Destination 1 inser vikten att bygga en stark relation med kunder, vilket har 
visat sig ge positiv effekt då besökarna sprider vidare upplevelsen till dess 
personliga nätverk och inspirerar andra till att besöka orten och säger att: 
  
“Man kan inte få bättre marknadsföring än nöjda kunder då de berättar om 
upplevelsen till andra, Vilket attraherar en ny publik utan en stark 
marknadsföring från vår sida.”-Informant 1. 
 
Destination 4 är inne på samma spår, deras goda renommé skapas av deras gäster 
till i sin tur deras vänner. Genom kundundersökningar får de reda på hur kunder 
upplever destinationen, dessa har visat att 82% av deras gäster rekommenderar 
sina vänner till att besöka dem. Lojaliteten till gäster menar informant 2 byggs 
upp i mötet med gästen och vad som levereras till besökaren på plats. 
Destinationen har ⅔ återkommande gäster, vilket de kallar stamkunder. 
Anledningen till det, anser informant 2 vara det faktiska mötet med gästen, de har 
byggt upp relationer med kunder vilket bidragit till att de väljer att återkomma år 
efter år, bokar samma stuga och under samma veckor. Många av gästerna på 
destination 2 har även funnit intresset i att besöka destinationen under 
sommarhalvåret och anledningen till detta anser informanten vara att:  
 
“Det har alltid varit hög efterfrågan på sommaren, de senaste fem åren har det 
dock exploderat, det beror dels på vår sommarsatsning, men främst att intresset 
för svenskar att resa i Sverige har ökat på sommaren.”- Informant 2. 
 
Alla tillfrågade destinationer arbetar kontinuerligt för att bygga upp relationer 
med kunder. Efter besöket på destinationen skickar samtliga destinationer ut mail 
där de tackar för besöket och skickar med en enkät kring upplevelsen av besöket. 
Samtliga anser att det är det mest effektiva sättet att försäkra sig om kundens 
upplevelse. Destinationerna arbetar utifrån denna feedback flitigt med att skapa 
förändring för att tillfredsställa kundernas behov.  
 
När vintersäsongen är över för destinationerna arbetar de hårt för att säkerställa 
bokningar inför nästkommande vinter. På destination 4 bokar en stor del av dess 
besökare om sin vistelse inför nästkommande år redan när de lämnar 
destinationen, eller i samband med säsongsavslutning. Många av de 
återkommande gästerna vet att “deras” stuga och önskade vecka är förbokad för 
dem. Informant 3 säger att de skickar ut ett påminnelsemail till gästerna med syfte 
att gästen inte ska glömma bort dem och bokar boende inför nästa säsong. Detta 
säkrar tidigt intäkter för destinationen och har visat sig vara ett vinnande koncept.  
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4.3 Konkurrensfördelar 
 

Vid frågan på vad som skapar konkurrensfördelar på destinationen varierade 
svaren från de olika destinationerna. Destination 1 talar om tillgängligheten och 
logistiken väl när turisten har kommit fram till destinationen. Besökare som 
kommer dit med bil kan parkera den och ta sig fram överallt då det är gångavstånd 
till det mesta. Skidsystemet är uppbyggt kring centrum på destinationen och ligger 
i nära anslutning till restaurang, affär, hotell samt boenden. Informanten beskriver 
hur välutvecklad hela produkten är gentemot gästen, de levererar på hög nivå från 
samtliga aktörer. Den bidragande faktorn till destinationens framgång säger sig 
informant 1 vara investeringar som gjorts då det har investerats för cirka 2,7 
miljarder kronor de senaste 10 åren. Investeringarna har omfattat nya 
expresstolsliftar, boende, parkeringar, infrastruktur samt ungefär 500 nya bäddar 
med både kommersiella och privata bostäder. Informanten menar på att besökaren 
vet vad den kan förvänta sig av besöket. Destinationen är lyhörd till åsikter och 
förbättringsområden. Problematiken som informant 1 ser för utvecklingen av 
framtida destination är:  
 
“Vi konkurrerar ju med många skidanläggningar ute i Europa. Deras 
utvecklings- och destinationsbolag har ju kanske 40 miljoner att röra sig med 
medan våra destinationsbolag här i länet ligger nånstans mellan 3–10 miljoner 
kanske.” -Informant 1. 
 
Destination 1 har gjort satsningar i att paketera sommaren och sälja som en 
produkt. Exempel på det är dagsvandringar för att besöka olika vattenfall, 
kanotsafari, vanliga vandringsturer, viltsafari, mm. I och med att destinationen 
expanderar i aktiviteter och besöksantal menar informant 1 att det ökar 
företagsetableringen på orten, vilket påverkar hela kedjan på destinationen.  
 
Informant 2 har en tydlig bild vad som skapar konkurrensfördelar hos dem, och 
en tydlig positionering bland konkurrenter. Klimatet och vädret är det informant 
2 säger är deras största fördel då de har varma somrar med utomhusbad och 
snögaranti på vintern där de öppnar först på säsongen och stänger bland de sista. 
Informant 2 säger att de ser vikten i att arbeta både trendigt och långsiktigt, då de 
vill komma med nya produkter, samtidigt som allt de gör ska bygga på ett 
långsiktigt hållbarhetstänk, då miljön är avgörande för dess framtid vilket de är 
väl medvetna om. Informant 2 kommenterar situationen på destinationen: 
 
“Vi är en stiftelse vilket betyder att vi inte har några ägare som kräver omedelbar 
avkastning, utan vi har hela hållbarhetstänket här redan, det har redan funnits 
här från början egentligen och är en del av vår grund för destinationen.” -
Informant 2 
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Den största konkurrensfördelen säger sig informant 3 vara prisläget, då det ligger 
under konkurrenternas vilket skapar möjlighet för fler segment att söka sig till 
destinationen. Prisläget i kombination med en genuin fjällvärld ganska långt 
söderut i Sverige differentierar dem på marknaden. Destinationen är aningen 
mindre än de andra tillfrågade om man ser till kringliggande tjänster, antalet liftar 
och pister. Informant 3 säger att detta är en fördel, det skapar en känsla av 
genuinitet gentemot kunder, det är lätt att känna sig hemmastadd då destinationen 
har en familjär stämning. 
 
Informant 4 kommenterar att det familjära och “litenheten”, i samband med de 
naturliga förutsättningarna på destinationen skapar starka fördelar. Destinationen 
drivs av ett familjeägt företag som äger de mesta på destinationen. De anställda 
på destinationen arbetar för hela företaget och inte en specifik avdelning där 
arbetsuppgifterna varierar under säsongen. Dagtid kan en medarbetare stå i liften 
för att på kvällen servera mat i restauranger och dagen efter arbetar i lanthandeln. 
Det har visat sig vara ett lyckat koncept då besökarna känner igen personalen och 
kan lättare skapa en relation till destinationen. Destination 4 har även sett ökning 
i efterfrågan från turister på att uppleva fjällvärlden under barmarkssäsongen. De 
har därför ökat antalet produkter som erbjuds och öppnat upp 1 sittlift på 
destinationen under sommarsäsongen. Det har visat sig ha en positiv påverkan på 
besökare, främst äldre, som kan ta liften upp, vandra på fjället och antingen vandra 
ner eller åka lift. Liftens öppettider under sommaren har även gett positiv effekt 
på boende i närområdet som utnyttjar möjligheten att ta sig upp på fjället. 
Informant 4 anser att detta bidragit till en starkare positionering där de 
differentierar sig gentemot närliggande konkurrenter.  
 

4.4 Tillgänglighet  
 

Destination 1 var den enda av de tillfrågade som ansågs sig vara relativt nöjd med 
tillgängligheten och kommunikationen i transport till och från destinationen. Ett 
dotterbolag till organisationen på destination 1 köpte upp gamla tågvagnar, 
renoverade dem och startade en tågtrafik till en närliggande tågstation. Tågen går 
nu på vintertid över natten en gång i veckan, vilket gör att besökare kan kliva på 
tåget i Skåne på kvällen och vakna upp på morgonen framme på destinationen. 
Detta har bidragit till att resenärer från södra Sverige och Danmark har hittat till 
destinationen och det har bidragit till en ökning i besöksantal. Destination 1 har 
även andra tågförbindelser från Stockholm och Mora vilket tar besökaren nästan 
hela vägen till destinationen. Under besöket finns allt besökaren behöver i 
närheten vilket gör att bilen kan stå parkerad under vistelsen. Skulle besökare 
önska att åka till ett annat liftsystem inom destinationen går det bussar för att 
underlätta. Vid frågan kring om tillgängligheten var en avgörande faktor i att 
skapa attraktivitet blev svaret från informant 1: 
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“Man måste ha alla ingredienser, man måste ha en bra produkt och du måste ha 
tillgänglighet. Du kan ha en hur bra produkt som helst man tar man sig inte dit 
på ett smidigt sätt så blir det svårt att lyckas, det säger sig självt.” -Informant 1 
 
Destination 2s transport till och från destinationen sker med bil, och buss vissa 
dagar. Informant 2 ansåg dock att det inte bidrog till en negativ påverkan på 
besöksnäringen då tillgängligheten till destinationen historiskt sett alltid sett 
likadan ut. Därav ansåg destinationen att de gäster som ville besöka dem kom med 
bil ändå. Den begränsning de upplevde påverkade dem negativt var arbetet med 
att locka nya besökare. Destinationen såg en stor efterfrågan från internationella 
besökare, deras dilemma var tillgängligheten till destinationen vilket satte stopp 
för fler besök i dagsläget. Detta problem berörde även de andra destinationerna. 
Destination 3 och 4 hade liknande förutsättningar för transport som destination 2. 
Destination 3 såg dock inte det som ett problem, då 99% av dess besökare reste 
med bil, vilket var barnfamiljer. Det fanns även möjlighet med direktbuss från 
Stockholm samt reguljär busstrafik. Destination 3 sa sig attrahera mycket 
internationella gäster och menade att de som ville besöka dem reste med bil från 
länder i Europa, eller åkte med busslaster från främst Holland.  
 
Informant 4 såg tillgängligheten och kommunikationerna som dess största 
problem och utmaning, det som hindrade tillväxten på destinationen mest. De vill 
expandera och utöka säsongen till att sträcka sig in på sensommar och höst, vilket 
de anser sig ha kapacitet till, dock sätter transportmöjligheterna käppar i hjulet för 
dem. Under högsäsong och intensiva öppettider går buss till destinationen vissa 
dagar, andra dagar får besökare åka till en närliggande destination och ta sig sista 
biten med taxi, för dem som ej har bil. Informant 4 ansåg att det påverkade mycket 
vilken typ av gäst som besöker destinationen. De har som mål att skapa ett 
samarbete med kringliggande turistanläggningar och destinationer. Tanken med 
det är att påverka kommunerna till att se över flygplatser och möjligheter till att 
chartra mindre plan från Stockholm till området. Dock ser destinationen detta som 
ett i princip omöjligt projekt då det inte finns någon i dagsläget som vill investera. 
Vid följdfrågan hur de ställer sig till detta i framtiden svarade informant 4 på 
följande sätt:  
 
“Hade det varit nån som hade liksom lyft den frågan så stödjer vi det direkt för 
det öppnar ju upp för en ny marknad med internationella besökare.”-Informant 4 
 
 
 
 
 



 

 25 

5. Diskussion 
 

Denna studie har undersökt hur fyra svenska skiddestinationer arbetar för att 
skapa attraktivitet, hur de bygger relationer med kunder baserat på 
konkurrensfördelar och tillgänglighet. Utifrån resultatet från den empiriska 
datainsamlingen från fyra svenska skiddestinationer går det konstatera att 
destinationerna har en snarlik grundsyn på hur attraktivitet skapas och 
tillgänglighetens påverkan, när det gäller konkurrenskraft syns tydligare 
skillnader.  
 

5.1 Målgrupper och segment  
 

Samtliga destinationer i studien hade arbetat ut en tydlig bild av vilket segment 
och vilken den främsta målgruppen var på destinationen. Barnfamiljer var 
generellt det största segmentet på samtliga destinationer, de besökte oftast platsen 
under en länge tid, deltog i aktiviteter, skidskola, åt på restaurang samt många 
hyrde boende under en längre tid. Denna målgrupp gav stora ekonomiska intäkter 
på destinationerna och bidrog till en ökad besöksnäring vilket blir ett naturligt 
eftertraktat segment på så sätt. Det kan dock vara riskfyllt för destinationerna i 
studien att specificera sig mot endast ett segment, då det kan skapa en känsla av 
exkludering för andra målgrupper som väljer bort destinationen i och med det. 
Destinationerna ville överlag öka besöksantalet bland alla segment för att skapa 
ökad inkomst för aktörerna på orten. Det skulle kunna bidra till större 
utvecklingsmöjlighet av skidåkningen på orten, det skulle även kunna förbättra 
kringliggande tjänster och upplevelsen för besökaren, vilket många destinationer 
var inne på. För att lyckas med detta anser Yi, et al. (2018) att destinationer måste 
förstå turisters motiv till att besöka platsen, för att veta hur de ska anpassa sig. En 
del av destinationerna såg efterfrågan på besök till orten från utländska besökare, 
ett segment de ansåg kunna bidra med stora positiva fördelar för platsen ur en 
ekonomisk aspekt. Om destinationerna fokuserar på turistens önskemål kan det 
skapa indikationer från besökares håll att utföra en resa till platsen. Henna, et al. 
(2011) beskriver vikten i att arbeta ut en tydlig strategi i destinationens 
tillgänglighet, att kartlägga vilka besökare som är benägna att åka en viss sträcka 
för ett besök. Det är viktigt att destinationerna i studien vet vad de kan erbjuda i 
dagsläget kopplat till vilken målgrupp det passar, för att matcha utbudet med 
efterfrågan. 
 
En negativ aspekt som kan uppstå i och med tillväxt på destinationer är en 
förminskning av genuiniteten och den familjära känslan. Just de två faktorerna sa 
sig destination 3 och 4 vara det besökare uppskattade och en av dess största 
konkurrensfördelar. Destinationerna bör därför arbeta för att attrahera segmenten 
under olika perioder på året, vilket skulle bidra till en hållbar utveckling av 
destinationen där överbelastning inte sker i samma utsträckning. Turisterna i sin 
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tur skulle inte heller känna av det ökade besöksantalet. Detta kan dock vara lätt 
att säga, dock finns det två sidor av denna aspekt då det kan vara svårt att 
genomföra. Med anledning av att ledighet för många svenskar sker under samma 
perioder vilket bidrar till att många vill besöka fjällen under samma veckor.   
 

5.2 Lojalitet 
 

En faktor som spelar in i skapandet av attraktivitet på en destination är lojalitet 
gentemot kunder, vilket kan vara en faktor i att uppnå långsiktiga 
konkurrensfördelar. Resultatet visade att destinationer ser ett beroende i 
återkommande gäster, ur främst en ekonomisk aspekt. Att skapa ett behov hos 
kunderna att återkomma och boka in dem för nästa säsong säkrar inkomster för 
kommande säsong. Hade destinationerna inte arbetat för att få besökare att trivas 
och bygga upp en relation hade gäster kanske inte återkommit i samma 
utsträckning som destinationerna i beskrev i resultatet, då alla ansåg sig ha väldigt 
lojala besökare. Lojaliteten som byggs upp till en destination tar direkt 
marknadsandelar från andra destinationer som erbjuder samma 
grundförutsättningar menar Almeida-Santana, et al. (2018). Genom att 
destinationerna är lokaliserade i ett kluster med kringliggande skidorter i närheten 
behöver de arbeta hårdare för att skapa så stor marknadsandel som möjligt.  
 
Destinationerna i resultatet ansåg inte att besökare i närområdet var i samma 
behov av marknadsföring. Det kan dock vara en smart strategi att utveckla starka 
band till besökare som kan återkomma ofta, de kan besöka destinationen under 
lågintensiva perioder där de bidrar med intäkter som annars gått förlorat. Ur ett 
lojalitets perspektiv menar McKercher, et al. (2012) att ju fler gånger en turist 
besöker platsen anses denne vara mer lojal. Att inte se besökare i närområdet som 
ett av de viktigaste segmenten kan på så sätt skada destinationens utveckling. En 
av destinationerna såg vikten i detta och erbjöd alla ungdomar i länet under 15 års 
ålder gratis liftkort, vilket bidrog till ökad attraktivitet och ett intresse för familjer 
att åka mer utförsåkning. Det är rätt spår att gå, genom att öka attraktiviteten för 
lokalbefolkningen kan det bidra med stora konkurrensfördelar som kan gynna 
destinationen under längre perioder på året.  
 
Resultatet visade att samtliga deltagande destinationer i studien ansåg att gäster 
med ett boende på platsen är de mest lojala besökarna. De var även dessa som 
attraherade nya besökare till platsen genom att hyra ut boendet under veckor de 
ej var på plats själv. Det kan ses som en vinst för dels ägarna av bostaden som kan 
täcka driftkostnader och underhåll, samtidigt som det är en stor vinst för 
destinationen som får nya besökare att upptäcka platsen och spenderar sina 
semesterpengar där. Problematiken i detta kan vara att få besökare att komma 
första gången och inse att platsen är värd att investera i, då det oftast handlar om 
miljontals kronor i att bygga en semesterstuga exempelvis.  
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5.3 Konkurrensfördelar och dess påverkan på destinationen 

 
När det kommer till konkurrensfördelar arbetade de flesta destinationerna med 
vad de hade att tillgå på destinationen i dagsläget ex, snötillgång, prisläge, 
familjär stämning osv. Crouch & Ritchie (1999) stärker detta genom att beskriva 
vikten i att effektivisera de tillgängliga resurser en plats besitter istället för att 
expandera, genom att arbeta på så sätt menar de att det skapar större 
konkurrensfördelar i längden. Detta såg destinationerna i studien var av vikt, att 
göra stora investeringar på destinationen var något som inte alltid var möjligt och 
därför var de avgörande att sälja in destinationen med vad den kunde erbjuda i 
dagsläget.  
 

5.3.1 VRIO-resurser på destinationer 
 

Barney (1991) & Peter, et al. (2011) förklarade modellen VRIO, vilket är ett 
verktyg många av destinationerna indirekt arbetar utifrån för att kartlägga dess 
konkurrensfördelar. Informanterna påstod att destinationerna hade en tydlig bild 
kring vad som skapar ett värde på destinationen och vad de kan erbjuda. 
Destinationerna såg olika aspekter som värdeskapande, klimat, snösäkra vintrar, 
lågt prisläge, för att nämna några. Att ligga lägre i prisläge än konkurrenter är en 
unik aspekt. Genom att hålla en lägre prisnivå skapar det incitament för turister 
med lägre inkomst att besöka fjällen, vilket skapar ett segment de andra 
destinationerna med högre prisläge tappar. När det gäller skidåkning under 
vintertid kan natursnö vara en värdeskapande faktor, mycket snö offpist kan skapa 
attraktivitet och det är svårt för konkurrenter att imitera. Alla tillfrågade 
destinationer har mycket natursnö. Frågan om det är imiterbar beror helt på vilka 
som jämförs i detta fall, jämförs destinationerna i studien är natursnö inte en unik 
aspekt. Skulle dock frågan jämföras med skidorter söderut i landet är det troligt 
en aspekt som är svår att imitera. Tredje delen i teorin från Barney (1991) om 
imiterbarhet går i denna studie inte att klargöra, ingen av de tillfrågade 
destinationerna visade på en tydlig aspekt som de andra inte kunde anamma eller 
ta efter. Detta av anledningen att samtliga deltagande ligger på snarlika geografisk 
plats i landet och har liknande förutsättningar med naturen, fallhöjd, snöfall med 
mera. Peters, et al. (2011) beskriver vikten i att skapa en stark organisation som 
kan genomföra utvecklingen av konkurrensfördelar. Destination 1 sa sig besitta 
tydliga fördelar kring dess organisation, de var en del av en större organisation 
som styrde och finansierade större investeringar, ägde liftbolaget och det som 
cirkulerade kring skidåkningen. Destination 1 hade hjälp med beslutsfattning och 
kunde lägga större fokus på färre saker, vilket effektiviserade organisationen. De 
andra tillfrågade destinationerna arbetade enskilt med en organisation på 
destinationen som styrde frågor, vilket kan ses från både en positiv och negativ 
aspekt beroende på vem som styr. Att arbeta enskilt med exempelvis ett privatägt 
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bolag, eller familjeägt kan korta ner beslutsleden och förändring kan skapas 
fortare, vilket i sin tur gynnar destinationens utveckling och turister kan 
uppmärksamma dessa förändringar. Den negativa aspekten som kan komma med 
detta är att i en mindre organisation kan fler vilja vara med och påverka 
utvecklingen, vilket kan leda till att många individer är inblandade i besluten. Den 
negativa delen destination 1 såg med att styras under en större organisation var att 
beslutsleden i vissa fall kunde upplevas för lång. Med en stor organisation kan det 
ta lång tid från idé till implementering i verkligheten, det finns på så sätt både 
stora för- och nackdelar med båda sorter av organisation för utvecklingen av 
konkurrensfördelar och utvecklingstakten på hela destinationen. Det beror lite på 
hur destinationen ser ut i dagsläget och vilka förändringar som krävs.  
 

5.3.2 Konkurrensfördelar och turism under sommarhalvåret 
 

Turism till de svenska fjällen under sommarhalvåret är en trend som ökar, enligt 
alla tillfrågade destinationerna. Det är viktigt att se vad som finns att erbjuda i 
dagsläget och vad som kan utvecklas för att skapa en attraktiv produkt som är 
värd för besökaren att lägga tid och pengar på. Att detta är av stor relevans visar 
Crouch & Ritchie (1999) på, de beskriver vikten i att se de komparativa fördelarna 
destinationen kan erbjuda, att utveckla det som finns tillgängligt och använda 
resurser på ett effektivt sätt. Genom att effektivisera destinationens resurser under 
större del av året tror jag det kan göra nytta i den långsiktiga framgången som i 
sin tur kan skapa konkurrensfördelar. Ett exempel på en destination från studien 
är den fjärde, i och med att de lyssnat på vad som efterfrågats av besökare under 
sommaren, skapade de nya företagsstrategier utifrån det. Att utveckla nya koncept 
utifrån vad besökare efterfrågar kan vara en av de bästa vägar att gå. Det visar till 
besökare att de är lyhörda på dess önskemål och vill göra det bästa för kunden. 
Genom att destination 4 öppnade upp sittliftar under sommarhalvåret skapade det 
en helt ny attraktivitet på destinationen vilket har lockat många besökare, dels 
återkommande men främst nya. Destination 4 har utvecklats på grund av detta och 
har satt en positionering i området med att fler kan ta sig upp på fjället har skapat 
stor attraktivitet för olika segment. När en destination arbetar på detta sätt ger det 
inte bara intäkter för liftbolaget, det påverkar arbetstillfällen på destinationen där 
fler individer kan försörja sig under en längre period på året och arbete inom 
turismnäringen kan bli mer attraktivt och få en större status än bara säsongsarbete.  
 
En destination i resultatet hade arbetat ut en strategi där de paketerade besöken 
under sommaren med olika aktiviteter beroende på gäst, vilket var ett lyckat 
koncept. Att paketera sommaren kan vara en faktor till att besökare “vågar” testa 
på en sommarsemester i fjällen, de behöver inte tänka ut själv vad som ska göras 
utan kan njuta av fjällen, nästa gång de besöker under den perioden kanske de har 
en aning själv om vad de vill uppleva. När en destination växer under fler säsonger 
bidrar det till ökad aktivitet på destinationen, det blir en snöbollseffekt där fler 
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aktörer kommer till destinationen vilket ökar attraktiviteten från besökare. Porter 
(1998) menar att när kringliggande tjänster som underlättar turistens besök på 
destinationen ökar, ökar även turistens anledningar till att besöka platsen vilket 
bidrar till starkare konkurrensfördelar när det finns mer än en grundläggande 
attraktion.  
 
Två av destinationerna beskrev världsläget och miljöpåverkan som en av dess 
största faktorer till att de attraherar fler besökare under sommartid och ansåg att 
svenskars intresse för att resa i Sverige har ökat. Destinationerna var inne på 
samma spår och trodde anledning till detta var att resenärers medvetande om 
jordens välmående spelade in i valet av resmål. Det kan stämma till en viss del, 
de menade på att en semester inte behöver innebära flygresa till ett annat land, 
utan det finns mycket att uppleva i den svenska fjällvärlden. Det är ett argument 
som kan hålla och skapa attraktivitet för dem, dock minskar inte resor till varmare 
breddgrader så som det ser ut i dagsläget, det kan dock vara så att turister väljer 
både och under semestern där, en vecka på Kreta (exempelvis) och en vecka med 
fjällvandring. Därför behöver inte semester i fjällen innebär en uteslutning av 
semester i varmare breddgrader. Att se till världsläget med klimatförändringar är 
dock rätt steg att gå för utvecklingen av turism på destinationen och är en aspekt 
som kan vara värd att trycka på i marknadsföringen av platsen, under alla årstider. 
Det är av relevans att få besökare att inse fördelarna med att resa till fjällen, och 
möjligheterna som finns på platsen.  
 
Informant 4 hade genom kundundersökningar förstått intresset från kunder att 
uppleva fjällvärlden oftare, de var snabb med marknadsföringen och 
positioneringen av destinationen till målgruppen. Vikten av att försäkra sig om 
kundens upplevelse och önskemål stärkte Hallman, et al. (2015) genom att peka 
på att det kan vara en avgörande faktor i att utveckla platsen till vad som 
efterfrågas. Personligen känns det som ett resonemang som kommer bidra till en 
ökad besöksnäring i de svenska fjällen och destinationer som tar detta på allvar 
och förstår vad de kan generera kommer tjäna stort på det.  
 

5.4 Tillgänglighet 
 

Destinationens tillgänglighet i dagsläget var ett av de största problemen på de 
tillfrågade orterna. Lundmark, et al. (2011) är inne på att attraktiviteten till 
destinationen är en avgörande del i turistens val av destination. Att koppla 
tillgänglighet med lojalitet utifrån vad som framkommit i intervjuerna visar att 
transport och tillgänglighet för lojala kunder inte har en stor påverkan. Många 
destinationer menar på att besökare som vill komma till destinationen, 
återkommande främst, vet förutsättningarna för resan och påverkas inte av 
avstånd eller transportmöjligheter. Gäller det besökare med stuga på orten går 
argumentationen att stärka, om det gäller besökare som hyr boende kan det se 
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annorlunda. I Sverige finns det som tidigare nämnt 208 skiddestinationer, chansen 
att en kund som ej har bil besöker en destination med sämre transportmöjligheter 
framför en där många alternativ finns, exempelvis buss och tåg, är liten. 
Undantaget till det kan vara om destinationen erbjuder något väldigt unikt som 
kunden har svårt att hitta någon annanstans och därför kan avsätta mer tid för 
själva resan. Bilresenärer är generellt inte lika påverkade att tillgänglighet då det 
går att åka bil överallt, vissa ställen tar bara längre tid att nå. Resultatet kopplat 
till Stouffers (1940) teori kring Intervening Opportunities, kan anses relevant, då 
avståndet till en destination kan ligga till grund för besökarens beslut att resa till 
platsen. Ingen av de tillfrågade såg att andra platser i närheten kunde vara ett 
incitament för besökare att resa, utan alla såg sin destination som turisternas mål 
med resan, då skidåkning eller andra aktiviteter vad de turister eftersökte på resan, 
vilket de erbjöd.  
 
Tre av fyra tillfrågade destinationer saknade ett välutvecklat transportnät till 
platsen, en av de tre såg allvaret i de och arbetade hårt för att skapa en förändring, 
de två andra såg på transporten ur ett historiskt synsätt och menade på att 
förutsättningarna alltid varit likadan, i och med det påverkade de inte dem 
negativt. Det kan vara ett synsätt som försämrar för dem och kan ge en bild av att 
de ej är framåtsträvande. En del i detta som kan anses motsägelsefullt var en 
destination som önskade fler besök från internationella gäster, vilket de även såg 
en efterfrågan på. De ansåg dock inte att transporten till destinationen var ett 
problem, gästerna kunde åka bil till destinationen, utom vid vissa tillfällen när det 
gick busslaster från centrala Europa. De menade då att de internationella besökare 
som ville besöka kom med bil. Genom att inte sträva efter förenkling för besökare 
tror jag det kan vara svårt att utveckla nya segment som vill söka sig till platsen 
och hänga med i utvecklingen från andra destinationer. Många av de tillfrågade 
destinationerna hade en önskan om att utveckla tillgängligheten, dock sattes det 
stopp av politik, kommuner och andra samhälleliga aspekter, vilket de var 
beroende av då de inte hade råd att finansiera ett utökat transportnät på egen hand 
vilket kan vara förståeligt. 
 

5.5 Slutsats  
 

Baserat på studiens syfte och frågeställningar går det att dra slutsatsen utifrån 
resultat och diskussion att informanterna i studien hade ett snarlikt tankesätt kring 
vad som skapar attraktivitet. Arbetet med att bevara och uppmärksamma 
återkommande gäster och bygga upp en relation där gästerna blir lojal var 
återkommande i svaren från resultaten, det ansågs som en avgörande faktor i 
destinationens framtid för att öka besöksantalet. Att arbeta fram en strategi kring 
återkoppling från besökare som besökt destinationen första gången, eller tionde 
var av vikt för framtida utveckling. Utan återkopplingen ansåg informanterna att 
de arbetar utan att veta vad de gör rätt eller fel. Konkurrensfördelar kan ses ur 
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olika perspektiv, det kan innefatta hela arbetet på destinationen, eller en specifik 
faktor utifrån vad destinationen arbetar med. Att veta vilken konkurrensfördel de 
besitter är den viktigaste faktorn i utveckling, vid marknadsföring krävs det fokus 
på denna del, att förklara för gäster varför de ska välja just denna destination. 
Turism under sommarhalvåret är en faktor som genererar nya intäkter och ökar 
attraktiviteten på samtliga destinationer mer för varje år. Att tydliggöra kring vad 
destinationen erbjöd vid denna säsong var av vikt, eller att arbeta för att skapa nya 
aktiviteter som skapar attraktivitet. Tillgänglighet till destinationer kunde ses ur 
olika perspektiv, destinationerna i studien la även olika stort fokus på denna del. 
Vissa såg det som avgörande för framtida tillväxt, att utveckla transportnätet till 
destinationen, medan vissa såg det ur ett historiskt perspektiv och att turister 
anpassade sitt resmönster utifrån detta.  
 

5.6 Förslag till vidare studier 
 

Denna studie har belyst hur svenska skiddestinationer arbetar för att skapa 
attraktivitet i samband med konkurrenskraft och tillgänglighet. Genom att enbart 
intervjua informanter i destinationens organisation ger det en sida av ämnet. En 
rekommendation för vidare studier är att vända studien och genomföra antingen 
eller kvalitativ- eller kvantitativ studie från besökarens perspektiv. Vad de anser 
skapar attraktivitet på en skiddestination och hur tillgänglighet påverkar valet av 
destination. Andra intressanta studieområden inom ämnet hade varit att 
genomföra en jämförande studie mellan svenska skiddestinationer och 
skiddestinationer i andra länder, exempelvis Alp-regionen. Detta med syfte att 
jämföra hur de arbetar för att attrahera svenska och utländska besökare, om de ter 
sig på olika sätt i olika länder eller regioner. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till studien baserades på avsaknaden på kvalitativa studier som 
fokuserar på destinationens perspektiv i fråga, kring att attrahera besökare och 
vilka faktorer som spelar in i skapandet av en stark och konkurrenskraftig 
destination. Således blev studiens syfte, avgränsat på fyra destinationer som 
erbjuder alpin utförsåkning, att undersöka hur de arbetar för att skapa en 
konkurrenskraftig destination där dess besökare väljer att återkomma. Syftet 
besvarades genom frågeställningar som behandlade ämnet attraktivitet och hur 
skiddestinationer arbetar med det, samt vad de själv anser är dess 
konkurrensfördelar. Studien genomfördes utifrån semistrukturerade 
informantintervjuer och stod för den empiriska datainsamlingen. Litteraturstudie 
gav förståelse kring vad som tidigare studerats inom ämnet och de specifika 
kategorierna studien behandlar, samt la grund till det teoretiska ramverket. 
Empirin analyserades utifrån en tematisk analys.   
 
Resultatet visar att tillgänglighet till en destination påverkar vilken typ av turist 
som besöker platsen, alla destinationer utom 1 nåddes via bil, eller buss under 
vissa dagar och perioder. Det bidrog till att många barnfamiljer med bil sökte sig 
till destinationer där bil var det smidigaste transportmedlet. Vilket var ett önskvärt 
segment, dock ville de flesta destinationer skapa attraktivitet för fler segment än 
det, många av destinationerna i studie såg aktiva pensionärer som ett attraktivt 
segment för framtida målgrupper. Hälften av informanterna ansåg att 
tillgängligheten spelade stor roll i framtida utveckling för att attrahera nya 
besökare. Konkurrensfördelar kan i denna studie ses ur olika perspektiv, dock var 
samtliga destinationer tydliga kring vad de ansåg sig vara konkurrenskraftigt på 
dess egna plats. Exempel på det är prisläge, klimat, familjär stämning och att 
turister vet vad de kan förvänta sig av besöket. Sommarturismen har ökat på 
samtliga destinationer och attraherar nya besökare under andra perioder av året, 
vilket bidrar till en hållbar utveckling av platser där överbefolkning ej sker i detta 
stadie. Destinationerna tjänar dock mer pengar och kan utöka aktiviteter och 
aktörer på plats. Ett av de viktigaste resultaten från studien är hur olika besökare 
påverkar destinationen och i vilken riktning de väljer att gå i utvecklingen. Många 
av de tillfrågade informanterna menade på att lojalitet är i många fall en avgörande 
del i utökning av besöksantal.   
 
Studien har avslutningsvis knutit an resultatet från empirin, trots en bred studie 
med många aspekter, med det teoretiska ramverket och gett en bild av hur teorin 
och praktiken passar ihop där de olika faktorerna skapar en förståelse kring vad 
som skapar attraktivitet på en destination. Studiens resultat öppnar upp för 
diskussion ur många fler synpunkter än det som behandlats i denna studie, som 
inte haft utrymme på grund av studiens avgränsning. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor till alla deltagande informanter, specifika följdfrågor är 
exkluderade då det varierade utifrån intervju samt vilket ämne informanten valde 
att prata om.  
 
● Kan du berätta om din roll på destinationen? 

 
● Hur är er organisation uppbyggd och vilka fattar beslut kring destinationens 

utveckling? 
 
● Vilken är er främsta målgrupp och varifrån kommer majoriteten av era 

besökare?  
 
● Vad anser du är er största konkurrensfördel som differentierar er från 

konkurrenter? 
 
● Varför tror du att turister väljer att besöka just ... i valet av 

semesterdestination? och väljer att återkomma?  
 
● Hur arbetar ni för att öka attraktiviteten till ...? 

 
● Vad anser ni att ni behöver jobba vidare med för att nå nya höjder i 

besöksantal? (tillgång på snö, antal nedfarter, prisläge, kringliggande 
faktorer eller tillgänglighet till destinationen?) 

- Hur arbetar ni med att uppnå era mål? 
 
● Påverkas ni av vad konkurrenter inom branschen gör, när det kommer till 

investeringar eller innovationer?  
- Arbetar ni kontinuerligt med att förbättra upplevelsen på destinationen? 

 
● Hur ser tillgängligheten ut till …?  
- Påverkar det er målgrupp och vilka som besöker er destination tror du? 
- Tror du att er attraktivitet hade sett annorlunda ut med andra 

transportmöjligheter? 
 
● Tror du att ökad tillgänglighet till destinationer fungerar som en bidragande 

faktor till ökad attraktivitet? Eller kommer besökare ändå? 
 
● Lojalitet till besökare, hur anser ni att det ser ut och byggs upp?  
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● Om vi fortsätter på lojaliteten, om den skulle baseras på närhetsprincipen 
och att fler av dem som besöker er bor i närheten, hur viktigt är det då att 
arbeta med ökad konkurrenskraft? Om de återkommer ändå? 

 
● När besökaren återvänder hemåt efter besöket, arbetar ni på något sätt då 

med att försäkra er kring kundens upplevelse för vidare utveckling? 
exempelvis genom enkät. 

 
  


