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Abstract  

Transport can be seen as a vehicle that helps to facilitate access and mobility to desti-
nations. By using transport individuals can move from one place to another in the ge-
ographic space. The primary purpose of transport is to make places available and in-
terconnected-through-transport networks. Good transport communications can play 
a major role in some destinations possibilities to develop or be successful. Mobility 
and accessibility became more ordinally subject to study during the twentieth century 
and especially in studies that involved transport. The development of the global econ-
omy was based on that places had good access to other places. For ski resorts in Swe-
den is transport very important for the economic growth. If the resorts didn’t have ac-
cess though transport no one would be able to visit them since the majority of them 
are located far away from the bigger cities. The most common way of transport to 
Sweden’s ski resorts is with the visitor’s own car, which can be though an environ-
mental perspective problematic. The access to the resorts can be viewed as limited 
since the offer of public transport is non-existent in some of the resorts.   
 
The purpose of this study is to examine if there is a conjunction between the number 
of ski-days and a destinations accessibility with public transport. The study also in-
volves semi-structured interviews with respondents who work in the tourism industry 
and their own opinions towards accessibility and the importance of public transport 
for their ski resort. The result shows that public transport did not have an impact on a 
ski resorts success but that does not mean that it is unnecessary or unwanted.  
 

Keywords: Transport, Public transport, tourism, destination development, downhill 

skiing resort, Accessibility  
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Transport kan ses som en motor som bidrar med att underlätta rörlighet och mobili-

tet. Genom transport så kan individer transportera sig från en plats till en annan i det 

geografiska rummet. Transport kan också göra platser tillgängliga och sammanlän-

kade genom transportnätverk. (Duval, 2007)  

Goda transportmöjligheter och god kommunikation spelar en stor roll för en plats 

förutsättningar att kunna utvecklas ur ett mobilitet och tillgänglighetsperspektiv (Du-

val, 2007). Duval (2007) skriver också att under 1990 talet blev tillgänglighet ett mer 

utvecklat koncept inom studier för transport.  

Rode och Da Cruz (2018) skriver att grunden för den globala ekonomiska utveckl-

ingen utgår från att individer har god tillgång till andra platser, tjänster och varor. De 

skriver också att om ett samhälle anses vara tillgängligt för interaktioner med andra 

samhällen så kommer dess ekonomiska fördelar öka genom bland annat agglomerat-

ionseffekter och nätverksfördelar. Tillgänglighet skapas genom ett komplext samspel 

mellan samhället och hur utvecklat dess transportsystem är (Rode & Da Cruz 2018).  

Den tillväxt som skett inom transport kan i vissa fall kopplas ihop med den tillväxt 

som skett av turistverksamheter som etableras på platser runt om i världen (Duval, 

2007). Duval (2007) skriver också att i form av förbättrade transportmöjligheter och 

tillgänglighet till turistverksamhet så har faktorerna transport, tillgänglighet och tur-

ism dragit fördelar och gynnats av varandra. En fråga att ställa sig är om de är trans-

port som främjats av turistverksamhet eller tvärtom. Duval (2007) skriver att utbud 

och efterfrågan har spelat en roll i utvecklingen av transport men att den ändå legat 

till grund för den utveckling som skett på många platser som valt att inriktat sig mot 

turistverksamhet (Duval, 2007) Historiskt sett så har vissa tekniska innovationer i 

transportnätverk varit direkt kopplade till turismaktivitet (Duval, 2007). Ett exempel 

på detta är bland annat nya teknologiska framgångar inom transportsektorn som re-

sulterat i en global effekt på turismen t.ex. förkortad restid på grund av snabbare och 

bekvämare transporter till och från platser. På en global skalnivå är det också utan 

tvivel om att transport främjat turismutveckling genom att ”öppna upp” marknaden 

för nya destinationer eller främjat de som redan existerade (Duval, 2007). Ett exem-

pel på detta skulle kunna vara de regionala effekter som etableringen av en ny flyg-

linje bidrar med. En analys som redovisas i statens offentliga handlingar om tillväxt 

genom turistnäringen (2007) så redovisas att det finns ett samband mellan etable-

rade flyglinjer och ökade turismströmar mellan de länder som den nya flyglinjen tra-

fikerar.  

För att få förståelse om hur individer reser och relationen mellan transport och tur-

ism så ger Leiper’s tourism system modell (1967) en övergripande bild av hur den här 

relationen fungerar i empirin. Denna studie fokuserar framförallt på det som Leiper 

(1979) kallar för Transit & Routes i sin modell, dvs transporten mellan hemmamiljön 

(tourist generating regions) och destinationen (tourist destination regions). Med 

hjälp av Leiper’s teori så kan viss förståelse uppstå om vilken relation turism och 

transport har med varandra. 
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Genom turism så har många platser kunnat använda sig utav platsmarknadsföring 

och på så sätt bidragit till ekonomisk tillväxt på platsen. Ett exempel på det är den an-

delen av Sveriges landsbygd som marknadsför sig alltmer genom s.k. landsbygdstur-

ism. De satsningar som gjort inom turism i Sveriges landsbygd har varit för att för-

bättra bygdens sociala och ekonomiska välbefinnande (Irshad, 2010). Den turism 

som utspelar sig i rurala områden består till stor del av en mängd olika aktiviteter 

som naturbaserad turism, ekoturism och fysiska aktiviteter såsom promenader, klätt-

ring, skidor etc. (Irshad, 2010). På en del orter så kan så kan turismen vara den 

främsta inkomstkällan för de som är bosatta på orten (Davidson & Maitland, 1997). 

Ett konkret exempel på orter som har turism som främsta inkomstkälla är enligt 

Bodén (2010) Sveriges skidorter som b.la ligger lokaliserade i det som klassificeras 

som Sveriges landsbygd.  

Massturismen till Sveriges skidorter är en nödvändig förutsättning för orternas eko-

nomi då turismens utbredning sen 1980-talet gjort att intäkterna blivit en del av 

basnäringen i de alpina turistområdena (Bodén, 2010). Konjunkturella och struktu-

rella ekonomiska förändringar kom att lägga grunden för utvecklingsförloppet inom 

skidorterna samt att det skedde en ökning av hushållens tillgängliga inkomster samt 

preferensförändringar på marknaden (Bodén, 2010). Dessa preferensförändringar re-

sulterade i omfattande infrastrukturella investeringar t.ex. framväxten av alpin ski-

dåkning som produkt för massturism (Bodén & Rosenberg, 2004). Alpin skidåkning 

introducerades som turistisk produkt under 1930-talet och i samband med att den al-

pina skidåkningen blev en produkt för massturism så började allt fler turistverksam-

heter ta efter och utveckla produkten i andra områden (Bodén, 2011). 

Totalt så finns det 209 stycken skidanläggningar i Sverige (Freeride, 2018). Enligt 

statistik från SLAO (Svenska skidanläggningars organisation) så är skidorterna i fjäll-

miljö mest attraktiva. De tre framgångsrikaste skidorterna sett i antalet åkdagar är 

Sälen, Åre och Vemdalen (SLAO:s branschrapport, 2017). Enligt en artikel om väx-

ande fjällturism, så har besöken i de svenska skidorterna ökat de senaste 20 åren. I 

artikeln skrivs det att idag har ungefär en fjärdedel av de vuxna svenska medborgarna 

besökt fjällen någon gång under det senaste året och att denna ökning framförallt 

grundar sig i att samhället idag är urbaniserat. Med det menas att allt fler människor 

vill flytta från landsbygden till städer. Den ökade urbaniseringen har gjort att många 

söker sig till naturen för korta, snabba och intensiva turistupplevelser (Växande fjäll-

turism, 2018).  

Denna studie behandlar om en skidorts utbud av kollektiva transportmedel hänger 

samman med en destinationens framgång på marknaden mätt i antalet åkdagar. Ur 

ett samhällsperspektiv kan studien bidra till att belysa den rådande kollektiva trans-

portsituationen samt belysa kollektivtransportens eventuella betydelse för fram-

gången hos de svenska skidorterna. Ur ett vetenskapligt perspektiv så kommer stu-

dien att bidra med en bredare förståelse hur tillgänglighet med kollektiv transport 

samverkar i en destinations framgång. 
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1.2 Problemformulering 

Idag så reser individer betydligt mer än vad de gjort tidigare och de reser antingen 

inom arbetet eller på fritiden (Engström, 2013). Sverige är ett avlångt land med 

många turistdestinationer utspridda runt om i landet där tillgängligheten, ur ett fy-

siskt perspektiv, varierar. Enligt Bohlin & Elbe (2011) så är en plats, som anses ha god 

tillgänglighet, en plats som anses ha goda rumsliga interaktioner mellan andra plat-

ser. Ett exempel på att platser har goda rumsliga interaktioner kan vara t.ex. ett ut-

vecklat transportnätverk mellan platserna. De skriver också att en plats tillgänglighet 

har ur ett långsiktigt perspektiv fått en betydande mening för platser som arbetar 

med destinationsutveckling och för de entreprenörer och organisationer som plane-

rar att etablera verksamheter inom turismnäringen. Möjligheten att kunna transpor-

tera sig till en plats från en annan plats är inte bara viktiga i stunden utan också ur ett 

längre perspektiv (Bohlin & Elbe, 2011). Bodén (2010) tar upp att tillgänglighet också 

kan anses vara en typ av katalysator för förändringar eller fungera som en förstär-

kande faktor för att skapa marknadsfördelar. Han skriver vidare att oavsett vilken roll 

tillgängligheten har för destinationen så påverkar tillgängligheten besökarnas prefe-

renser, företagens kostnader samt destinationers förmåga att anpassa sig utifrån för-

ändringar som sker i omvärlden. En destinations konkurrenskraft kan också bygga på 

dess tillgänglighet för besökarna (Bodén, 2010). Beroende på hur tillgänglig en desti-

nation anses vara för besökarna så kan det antas att tillgänglighet hänger ihop med 

en destinations framgång. För att vissa platser ska kunna bli tillgängliga för besökare 

så kan det ibland krävas att besökaren använder någon form av transport för att 

transportera sig till platsen. 

Transport, ur ett tillgänglighetsperspektiv till en destination, är väldigt betydande för 

destinationens överlevnad och utveckling (Duval, 2007). Duval (2007) skriver också 

att detta är för att transport kan ses som en motor för mobilitet och rörlighet som i 

sin tur ligger till grund för att besökarna ska kunna utföra turistaktiviteter eller andra 

aktiviteter på en plats. En risk som många destinationer kan utsättas för är att besö-

karna hellre väljer att besöka destinationerna som ligger närmare besökarens hemort. 

Om liknande produkter börjar utvecklas och etableras närmare besökarnas hemort så 

finns de en risk att de konkurreras ut (Bohlin & Elbe, 2011). Detta är de som kultur-

geografi kallar för mellanliggande möjligheter eller interveening opportunities (Ull-

man, 1957). Ett exempel som tas upp av Bohlin och Elbe (2011) som är relevant i 

denna studie är skidturismen i Södra Dalarna. De skriver att skidturismen i södra Da-

larna kan anses vara en mellanliggande möjlighet till den alpinverksamhet som ligger 

lokaliserad i Dalafjällen. Skidorter som ligger lokaliserade långt bort från ett stor-

stads samhälle löper risken att väljas bort av de som t.ex. reser med begränsad tids-

budget (Bohlin & Elbe, 2011). Restiden ska enligt trafikanalys (2014) vara kort, och 

resan i sig, ska vara så behaglig som möjligt ur ett bekvämlighetsperspektiv. Restiden 

består inte endast av åktiden utan även eventuella byten till andra transportmedel 

under resans gång samt eventuella förseningar (Trafikanalys, 2014). Många som re-

ser till fjällen väljer bilen av praktiska skäl och för att det kan anses vara bekvämt ur 

restidsperspektiv samt att de är flexibelt. (Bodén, 2010) Bilismen och vägnätets ut-

veckling står därför i fokus och utgör den viktigaste typen av transport för hantering 

av fjällvärldens massturismturism (Bodén, 2010)  



4 
 

Det finns dock nackdelar med transport, t.ex. de transportmedel vars bränsle baseras 

på fossila bränslen. De senaste åren har vårat klimat blivit ett allt vanligare diskuss-

ionsämne i media och genom att individer väljer att resa till platser med ett trans-

portmedel som bil, båt, flyg så har det resulterat i att de skadliga utsläppen i atmosfä-

ren ökat (Bohlin & Böhn, 2011). Bohlin och Böhn (2011) skriver också att, för att en 

turist ska kunna besöka en destination så kan det inneburit att en person förflyttar sig 

med som tidigare nämnt ett transportmedel som släpper ut skadliga utsläpp. Detta 

gäller inte för de som vandrar från en destination till en annan eller cykelturism. 

Trots att fler och fler individer är medvetna om vilken påverkan deras resande har på 

miljön så ser ändå framtiden ut som att resandet kommer öka ytterligare skriver Boh-

lin & Böhn (2011). Under efterkrigstiden så slog bilismen igenom och några årtionden 

senare så har välståndet dubblerats och många av hushållen i Sverige har idag inte 

bara en utan två bilar (Bohlin & Böhn, 2011). I samband med att massbilismen tog 

över så började tåget som transportsätt anses vara omodernt så rälsen revs upp på ett 

antal ställen. Idag så har tåget blivit klassificerats som ett miljövänligt transportme-

del (Bohlin & Böhn, 2011). Tåget tillhör delvis den transportkategori som kallas för 

kollektivtransporter, dvs. trafik där resenärer i organiserad form reser tillsammans i 

ett fordon (Elvingsson, 2018). Tåget används inte endast inom turismsektorn utan 

används även för att transportera varor och gods. Goda möjligheter och god tillgäng-

lighet till användning av kollektiva transporter har idag blivit en förutsättning för en 

hållbar samhällsutveckling ur ett miljöperspektiv (Elvingsson,2018). Miljöfördelarna 

som kollektivtrafiken bidrar med är att behovet för att transportera sig med bil mins-

kar (Elvingsson, 2018).  Han skriver vidare att idag så anpassas samhället alltmer till 

transport med bil, vilket kan anses motverka möjligheterna att kunna skapa ett håll-

bart samhälle ur ett miljöperspektiv. De skadliga utsläppen som kan kopplas till tur-

ismen är betydande och dess andel av de svenska utsläppen har enligt Gössling och 

Hall (2008) beräknats till 11% och i framtiden förväntas den siffran att bli högre. Fly-

gets andel av dessa utsläpp beräknas motsvara 33%, bilismen 39% och busstrafiken 

1%. Logi och övriga aktiviteter motsvarar de övriga 27% och tågets andel av utsläppen 

bedöms vara minimal (Gössling & Hall, 2008). Utifrån dessa siffor så står bilresandet 

för majoriteten av de skadliga utsläppen. 

Detta problem kan begränsas genom att succesivt övergå till mer miljövänliga alter-

nativ (Bohlin & Böhn, 2011). Ett exempel på detta skulle kunna vara att öka utbudet 

för att kunna resa kollektivt i alla fall enligt Elvingssons (2018) argument. Klimat frå-

gan har kommit på senare tid att få en allt mer betydande roll bland allmänheten och 

allt fler individer ger uttryck för en vilja att handla på ett mer klimatvänligt sätt också 

i samband med valet av semestermål (Naturvårdsverket, 2009).  

Ett försök till att få fler att resa kollektivt till fjällen gjordes i Sälen år 2015 och enligt 

artikeln så visades positiva reaktioner och att destinationen såg utvecklingsmöjlig-

heter i att utveckla sitt transportnätverk (skidinfo, 2017). Charlott Scott, VD för Des-

tination Sälenfjällen berättar i artikeln att utökningen av transport till orten fått 

mycket positiv respons från resenärerna. De anser att de är viktigt att erbjuda besö-

karna så många resealternativ som möjligt och att de är hållbara ur miljösynpunkt 

samt att de ska vara enkla och säkra (skidinfo, 2017). Sälen, som var enligt SLAO:s 

branschrapport (2017) en av topp 3 mest besökta orterna, är ett exempel på att det 

finns skidorter som erbjuder besökarna tillgänglig kollektivtrafik. Enligt länsstyrelsen 

Jämtland så har järnvägens framdragning varit av mycket stor betydelse för bland 
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annat turismnäringen (Länsstyrelsen Jämtland, 2018) Artikeln tar även upp att In-

nan järnvägens framdragning så existerade inte skidorten Åre. Åre redovisas i denna 

studie som den näst mest framgångsrikaste skidorten sett i antalet åkdagar. Dessa två 

exempel ligger till grunden för teorin att kollektiva transporter har medfört positiva 

effekter på de skidorter som har valt att utveckla det. Ett ytterligare exempel på att 

Åre haft en positiv inställning till kollektiv transporter är att det går att åka lokalbuss 

mellan området Duved och Åre björnen. Bussarna går flera gånger om dagen och åt 

båda hållen. 

Sammanfattat av vad som är centralt och intressant i denna studie är att majoriteten 

av Sveriges framgångsrikaste skidorter ligger långt bort från de större urbana sam-

hällena. Det främsta använda transportmedlet är den egna bilen som idag anses vara 

ett icke miljövänligt resealternativ samt att resandet till skidorterna har enligt SLAO 

generellt ökat. Det kan tänkas att en ökning av kollektiva transporter skulle kunna 

främja skidorterna genom att skapa ett bredare transportnätverk som Duval (2007) 

beskrev som en viktig del i en destinations framgång. Det skulle till exempel bli lät-

tare och fysiskt tillgängligt för de individer som inte äger en bil samt bidra till en mer 

hållbart resande då antalet fordon med fossilbränslen skulle reducerats. Trotts de po-

sitiva aspekterna med kollektiva transporter samt de positiva utlåtandena från de 

större orterna Sälen och Åre så råder det ändå en brist i utbudet av kollektivtrafik till 

Sveriges skidorter. Skidorterna klarar sig uppenbarligen enligt SLAO:s statistik bra 

trotts att besökarna som reser till destinationer enligt tidigare forskning vill ha korta 

restider, tillgängliga transportnätverk samt resa mer hållbart ur ett miljöperspektiv. 

Denna studie kommer att belysa rollen som kollektiva transporter har för fram-

gången hos Sveriges skidorter samt redogöra två stycken turismaktörers egna tankar 

kring den fysiska tillgängligheten till deras destination.  

1.3 Syfte och Frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan antalet åkdagar 

och tillgänglighet med kollektiva transportmedel som tåg, buss eller flyg till Sveriges 

alpina turistdestinationer samt turismaktörernas egna åsikter och tankar kring till-

gänglighet med kollektivtransporter och dess roll för deras ort.  

a) Finns det en korrelation mellan antalet åkdagar och tillgänglighet med kollektiva 

transportmedel? 

b) Anser aktörerna inom turismnäringen på destinationerna att tillgänglighet med 

kollektivtransporter är viktigt för deras utveckling? 

1.4 Uppsatsens disposition 

I det inledande kapitlet av denna studie så gavs en introduktion samt bakgrundsfakta 

om studiens valda ämne. I detta kapitel gavs också studiens problemformulering. I 

kapitel två ges en genomgång av teoretiska perspektiv samt begrepp som ansågs vara 

relevanta för studien samt vilken tidigare forskning som ansågs vara relevanta i sam-

verkan med studiens frågeställningar. Det tredje kapitlet redovisar studiens avgräns-

ningar, forskningsmetoder, hur den genomfördes samt hur den analyserades. I detta 

kapitel så redovisas även vilket urval som studien fokuserat på samt en metodreflekt-

ion. Kapitel fyra i studien redovisar det slutgiltiga resultatet samt dess insamlade 

empiri. I kapitel fem så redovisas en diskussion där resultatet av studien diskuteras i 



6 
 

förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter samt behandlar forskarens egna 

åsikter och tankar kring studien. Studien avslutas i kapitel sex genom en kort sam-

manfattning av studiens handling.   

2. Teoretiska perspektiv och begrepp 

2.1. Begreppet tillgänglighet 

Enligt Bohlin och Elbe (2011) så ses transport som en nödvändig länk mellan desti-

nationen och besökarnas hemort. Besökarnas mobilitet kan beskrivas som en geogra-

fisk rörlighet dvs. besökarna förflyttar sig i det geografiska rummet för att åka till och 

från platser som är av deras intresse. Platsernas tillgänglighet kan se olika ut bero-

ende på dess egenskaper och utvecklingsmöjligheter för att skapa tillgänglighet. Be-

greppet kan även uppfattas både i absoluta och relativa termer men även i andra di-

mensioner som fysisk tillgänglighet, ekonomisk tillgänglighet, social tillgänglighet 

och juridisk tillgänglighet. En plats som anses ha god tillgänglighet är en plats som 

anses ha goda rumsliga interaktioner mellan andra platser (Bohlin & Elbe, 2011). 

Denna studie kommer framförallt att beröra tillgänglighet ur dimensionen fysisk till-

gänglighet, förkunskaper om begreppet anses vara nödvändiga då definitionen av 

tillgänglighet kan vara olika beroende på sammanhang. Detta för att minska risken 

för missförstånd och ökad förståelse över resultatets utformning.    

2.2 Begreppet Destination 

Definitionen av vad en destination är varierar beroende på vem som frågas. Bohlin 

och Elbe (2011) tar dock upp ett antal kriterier som en plats bör uppfylla för att kunna 

klassas som en destination. Den första är att platsen har attraktioner, den andra är att 

platsen har utvecklad infrastruktur och att platsen kan erbjuda ett utbud av stödjande 

tjänster (Bohlin & Elbe, 2011).  

2.3 Kollektivtransport 
Kollektiva transporter kan delas in i två stycken olika former av kollektivtrafik. Det 

finns allmän kollektivtrafik som alla kan utnyttja och särskild kollektivtrafik. Skill-

naden på dessa två är att särskild kollektivtrafik får endast utvalda grupper använda 

sig av, t.ex. färdtjänst eller skolskjutsar. I denna studie så studeras kollektivtrafik som 

klassificeras som allmän kollektivtrafik.  

2.4 Transportgeografi 

Transportgeografi är synonymt med rumslig interaktion som beskriver, förklarar, op-

timerar och prognostiserar förflyttningar av olika slag (Olsson, 2018). Olsson (2018) 

beskriver att dessa förflyttningar är kopplade till olika transportnätverk. Han beskri-

ver att hela syftet med transport är att övervinna avstånd inom det geografiska rum-

met. Hur avstånd övervinns beror på fysiska restriktioner så som: tid, avstånd, topo-

grafi etc (Olsson, 2018). Det huvudsakliga målet är och kommer alltid vara att minska 

avståndsfriktionen och detta utgörs framförallt genom utvecklingen av infrastruktur 

och teknologiska förbättringar (Olsson, 2018). Olsson (2018) skriver också att trans-

port har kommit och fått en betydande roll i att tillfredsställa människans efterfrågan 

på rörlighet, med det menas att transport ej finns för endast resandets skull. Han 
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skriver också att alla platser är på ett sätt tillgängliga till andra platser men platsens 

relationer i förhållande till varandra är inte något som ständigt existerar. Med det 

menas att om utveckling inom transportnätverken sker så förändras tillgängligheten 

till platser. Om tillgängligheten förändras så kan det även komma att påverka relat-

ionen de olika platserna har till varandra i det geografiska rummet. (Olsson, 2018)  

Transportgeografins roll i samhället är att förstå de rumsliga relationer som uppstår 

med hjälp av platsens transportsystem. En människa kan dock inte förflytta sig var 

hon än önskar utan det finns s.k. förflyttningsbarriärer som förhindrar transport eller 

viss transport till platsen (Olsson, 2018). Han skriver att exempel på dessa kan vara 

geografiska egenskaper och topografi. Vad som bestämmer hur ett transportnätverk 

på en plats ser ut beror framförallt på den rumsliga strukturen (Olsson, 2018). Han 

tar även upp att den rumsliga strukturen på en plats framställs framför allt av tre an-

ledningar:  

Kostnader: Detta innebär att de rumsliga lokaliseringsbesluten på en plats bestäms 

utifrån kostnader. Dessa ska vara så låga som möjligt.  

Tillgänglighet: För att en plats ska gå att transportera sig till så kan det vara lönsamt 

att ha god tillgänglighet. Alla platser har olika förutsättningar för god tillgänglighet 

men vissa läggs mer resurser på att göra mer tillgängliga för transport än andra. 

Agglomeration: Om en plats anses vara värdefull så kan det ofta generera i att orga-

nisationer eller ensamma aktörer etablerar verksamheter på just den platsen (Olsson, 

2018). 

Genom att bilda en förståelse kring hur transportgeografin fungerar i det geografiska 

rummet så kan det bidra till förståelsen för varför transportnätverken ser ut som det 

gör generellt runt om i världen. I denna studie så blir det relevant för att se vilken roll 

transportgeografin spelat i utvecklingen av transporten till Sveriges skidorter. 

2.5 Relationen mellan turism och transport 
Att resa är kopplat till att en individ transporterar sig till en plats som ligger utanför 

deras hem för att sedan återvända. Hall et.al. (2009) refererar till fenomenet som en 

roundtrip där flera element inkluderas för att definiera begreppet att resa, teorin här-

stammar från Leipers tourism system (1979): Där individen reser från sin hemma-

miljö (Tourist generating regions) till destinationen (Tourist destination regions). 

Mellan hemmamiljön och destinationen befinner sig individen i en transitrutt dvs. 

transporten (Transit & Routes). Transit & Routes redogör för turistens resväg genom 

regioner (Prideaux, 2000). Leiper’s modell illustrerar transportens funktion som 

grunden till förflyttning där turisten förflyttar sig från sina hem till destinationen och 

sedan från destinationen tillbaka till hemorten (Prideaux, 2000). Transit represente-

rar turister som reser till destinationen. I Transit så inkluderas även stoppunkter som 

turisten stannar vid för antingen bekvämlighet som övernattningar eller attraktioner 

längst vägen (Leiper, 1979). Transit är ett viktigt element i transportsystemen då dess 

egenskaper och effektivitet följaktligen påverkar turistflödenas storlek och riktning 

(Leiper, 1979). Routes representerar turister som reser tillbaka till hemorten från 

destinationerna. Enligt Leiper (1979) så är Routes huvudsyfte detsamma som Tran-

sit. Modellen redovisas i figur 1. 
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Figur 1 Leipers tourism system model  
Källa: Leiper tourism model (1979) 

Leipers tourism system-modell hänvisar generellt till de turister som har en specifik 

destination som målet för sin resa (Bodén, 2010). Ett exempel som skulle kunna ap-

pliceras från denna studie i modellen är t.ex. turister som reser för den alpina skidåk-

ningen eller reser för andra upplevelser på skidorterna.  

Relationen mellan transport och turism kan se olika ut beroende på vilken geografisk 

skala som analyseras. På en global skalnivå är det utan tvivel om att transport främjat 

turismutveckling genom att ”öppna upp” marknaden för nya destinationer eller främ-

jat de som redan existerade (Duval, 2007). På en dock betydligt mer avgränsad nivå, 

t.ex. mikronivå så finns det teorier om att turismutvecklingen på destinationerna el-

ler, på grund av ökad efterfrågan på att få besöka destinationerna, resulterat i förbätt-

rade transporter. Det är svårt att definiera vilken faktor som påverkar den ena mer än 

den andra, dvs. har transport haft mer inverkan på turismutvecklingen eller är det 

turismutvecklingen som har haft mer inverkan på transportutvecklingen? Duval 

(2007) anser att det är en självklarhet att det är den transportutveckling som skett 

som haft en inverkan hos de turistiska verksamheterna. Exempel på detta är nya tek-

nologiska framgångar inom transportsektorn som resulterat i en global effekt på tur-

ismen i form av förkortad restid på grund av snabbare och effektivare transporter till 

och från platser. Vad som egentligen bestämmer hur och vad som får individer att 

resa beror framförallt på transportens efterfrågan och utbud. Det finns ett flertal fak-

torer som spelar roll i vilket transportmedel besökaren väljer att använda några ex-

empel är: familjestruktur, sociala och beteendemönster hos individen och kostnaden 

för resan (Duval, 2007). 

2.6 Rumslig interaktion 
Amerikanske geografen Ullman hävdade att de grundläggande faktorerna för rumslig 

interaktion berodde på tre stycken faktorer: komplementaritet, överförbarhet och 

mellanliggande möjligheter (interveening oppertunities) (Ullman, 1957). Komple-

mentaritet betyder att olika destinationer har olika attraktioner och attraktionskraf-

ter för att locka en besökare att besöka just dem. Med överförbarhet betyder att möj-

ligheten att kunna omplacera produkter och människor med hjälp av goda transport-

förutsättningar till ett acceptabelt pris. Mellanliggande möjligheter avser ett tidsper-

spektiv där en destination iakttar vilka möjligheter/problem som finns längst vägen 

till dem. Ett exempel på detta kan vara att en destination som ligger närmare besöka-

rens hemort blir besökt mer eftersom transporten till den andra destination tar för 
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lång tid att transportera sig till (Bohlin & Elbe, 2011). I denna studie så kommer bety-

delsen av rumslig interaktion beröras. Anledningar till varför kollektivtrafiken är ut-

vecklad och transportnätverket utformat som det är idag kan bero på den rumsliga 

interaktionen mellan platser. I denna studie kan det vara relevant att ha kännedom 

till/ha i åtanke.  

2.7 Avståndets betydelse 
Begreppet avstånd har kommit att bli en annan betydande förklaring till varför de 

mest tillgängliga platserna i ett system har möjligheter till interaktion inom det geo-

grafiska rummet. Wheeler pratade om avståndets betydelse eller distance decay. 

(Wheeler, 1998) Kurvan i figur 2 visar att interaktionsnivån sjunker i samband med 

att avståndet till ökar. Med den tekniska utvecklingen som skett/sker i dagens sam-

hälle kan det anses att avståndet till platser har kommit att spela mindre roll när vi 

reser utan det är snarare faktorer som tid och kostnader som avgör. Om besökarna 

utgår från dessa termer så kommer de alltid att besöka orter som ligger närmast. De 

förbättringar som idag görs inom kommunikationer mellan destinationer är framför-

allt baserade på ruttoptimeringsprincipen eller som Wheeler (1998) kallade den: 

least effort, som handlar om att minimera kostnaden genom att välja den rutt som 

ansågs vara mest tidseffektiv och minst kostsam (Wheeler, 1998). Avståndets bety-

delse är intressant att ha i åtanke i denna studie med tanke på att de mest framgångs-

rika skidorterna enligt SLAO låg långt bort från de större civilisationerna. 

 

Figur 2 Distance decay 
Källa: Pintrest (2018) 

2.8 Rumsliga begränsningar i tid och rum 
Med ett tidsgeografiskt perspektiv studeras hur olika individer har olika möjligheter 

att kunna genomföra vissa former av aktiviteter, t.ex. arbete eller resa, i ett begränsat 

utrymme av tid (Sandow & Westin, 2007). Tiden utgör en form av utrymme som sät-

ter restriktioner för hur, när och var en individ kan utöva dessa aktiviteter (Sandow & 
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Westin, 2007). Ibland för att kunna utföra aktiviteterna på den specifikt angivna plat-

sen så krävs det samordning med andra individer eller med andra redskap som t.ex. 

transport (Sandow & Westin, 2007). I Hägerstrands (1970) teorier om tidsgeografi så 

visar han hur människor reser och lever genom tid och rum. Individer är inte fria att 

resa genom tid och rum som de själva behagar utan de är begränsade av olika anled-

ningar, t.ex. beslut de fattat tidigare eller annan historisk inställning. De begräns-

ningar som individer står inför kan delas in i tre stycken olika grupper: kapacitetsbe-

gränsningar, kopplingsbegränsningar och myndighetsbegränsningar (Hägerstrand, 

1970). 

Kapacitetsbegränsningar står för en individs biologiska begränsningar t.ex. behoven 

av att äta och sova (Hägerstrand, 1970) Kopplinsbegränsningar har att göra med till-

gången till vissa material som krävs för att utföra vissa aktiviteter (Hägerstrand, 

1970). Myndighetsbegränsningar avser vilka myndigheter eller institutioner som av-

gränsar ifall en aktivitet kan genomföras eller inte (Hägerstrand, 1970). Exempel på 

det kan vara öppettider i en butik eller avgångstider för ett transportmedel (Häger-

strand, 1970). I denna studie kan tiden komma att bli en relevant faktor för att förstå 

hur vissa transporter kan föredras framför ett annat ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

2.9 Rörlighetens dilemma 
I och med att en individ reser så förflyttar sig individen från en plats till en annan och 

för att kunna göra det så har individen med största sannolikhet använt sig av ett 

transportmedel som släpper ut skadliga utsläpp. Trots varningarna från omvärlden så 

ser det i nuläget inte ut som att resandet kommer minska utan öka inom de närmaste 

tjugo åren (Bohlin & Böhn, 2011). Diskussioner och frågor kring transport handlar 

framförallt om hur transporten ska kunna bli mer trafiksäker och mer miljövänlig. 

Begreppet rörlighetens dilemma avser att transporter som nyckelfaktor till förflytt-

ning är ett problem då de förorenar miljön på ett eller flera sätt. Industrialismen och 

den rådande samhällsutvecklingen har bidragit till att fler förflyttar sig allt oftare och 

längre t.ex. så ligger många arbetsplatser för långt från individernas bostäder vilket 

gör att transport med ett färdmedel nödvändigt (Bohlin & Böhn, 2011). Rätten att 

röra sig fritt, inom och över nationsgränser är idag en självklarhet och har blivit en 

central del i vårt samhälles demokratiuppfattning (Andersson., et.al. , 2008). Rörlig-

hetens dilemma är, precis som namnet säger, dilemmat och svårigheten för hållbart 

resande. Efterfrågan på resandet kommer bli större samt att majoriteten av befolk-

ningen har rätt att förflytta sig på det sätt som individen behagar. I denna studie  är 

begreppet rörlighetens dilemma aktuellt då det främsta transportmedlet som an-

vänds till Sveriges skidorter är bilen som samtidigt står för den största andelen av 

skadliga utsläppen av koldioxid i Sverige (Gössling & Hall, 2008). 

3. Metod  

3.1 Avgränsningar 

För att kunna hitta relevanta respondenter så tog tips emot av organisationen SLAO. 

Denna metod kallas för snöbollsurval och principen går ut på att fler relevanta re-

spondenter kan nås då urvalet går ut på att en person hänvisar till en annan person 

(Denscombe, 2016). Enligt Denscombe (2016) så växer urvalet likt en snöboll och är 
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ett effektivt tillvägagångssätt vid småskalig forskning. Detta kan även gynna forska-

ren då denne kan använda förslagsställaren som en form av referens som i sin tur 

kommer öka forskarens trovärdighet (Denscombe, 2016). I denna studie så har snö-

bollsurvals metoden använts för att kunna lokalisera relevanta aktörer inom turism-

verksamheterna på platsen. Genom hänvisning från icke relevanta respondenter 

kunde förhoppningsvis de mest lämpade respondenterna delta i studien. I studien 

medverkade två stycken respondenter som fick representera den destination där re-

spondenten är verksam. Urvalet baseras på de respondenter som tackade ja till att 

medverka i studien då tidsbrist och bristande respons från de organisationer som 

blev tillfrågade.   

Enligt Freeride (2018) så finns det totalt 209 skidorter i Sverige. I denna studie så har 

antalet skidorter avgränsas till 50 st som involveras i SLAO:s branchrapport 2017. Se 

bilaga 8.1. Dessa orter benämns också som de 50 mest besökta sett till antalet åkda-

gar under säsongen 2016/2017. Anledningen till varför studien begränsas till 50 

stycken istället för 209 stycken är för att statistiken för antalet åkdagar per ort endast 

fanns tillgänglig på de 50 mest besökta orterna och det är alltså data från dessa som 

använts i den bivariata analysen.  

Det är i Sveriges fjällkedja majoriteten av skidorterna ligger (SLAO branschrapport, 

2017). Figur 3 visar var Sveriges skidorter ligger lokaliserade samt vilka orter som er-

hållit flest åkdagar. De punkter som har större ringar har haft fler åkdagar än de orter 

som har mindre punkter. Vad som ca 50% av skidorter har gemensamt är att många 

ligger lokaliserade i de områden som klassificeras som landsbygdskommuner. Detta 

redovisas med hjälp av figur 4 där det även enligt Trafikanalys (2014) råder bristande 

kommunikationer med kollektiva transporter. I figur 4 så redovisas Sveriges kommu-

ner i tre typer av kommuner. Totalt sätt så finns det 290 kommuner i Sverige och en-

ligt Trafikanalys (2014) kan dessa kan delas upp i tre stycken kategorier: Storstads-

kommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. De kommuner som klassifi-

ceras som storstadskommuner är de med mindre än 20 procent av befolkning i rurala 

områden, totalt så är det 29 st kommuner. De kommuner som klassificeras som täta 

kommuner är de med mindre än 50 procent befolkning i rurala områden, totalt sett 

så är de 131 st. 

Resterande av Sveriges kommuner klassificeras som landsbygdskommuner, dvs. 

kommuner med minst 50 procent av sin befolkning i rurala områden. Totalt så är 

dessa kommuner 130 st. (Trafikanalys, 2014) Genom att analysera figur 4 så är Sveri-

ges landsbygdskommuner framförallt lokaliserade i norra och mellersta Sverige dvs. i 

inlandet och längst Sveriges fjällkedja.  

Denna studie har endast fokuserat på allmänna kollektiva transporter. Detta för att 

särskild kollektiv transport ej är relevant. Risken om båda definitionerna hade invol-

verats så hade studiens resultat blivit allt för spretig och fokuset på allmänna kollek-

tiva transporter hade förvrängts. En ytterligare avgränsning gjordes för att specifikt 

analysera det kollektiva transportnätverket inom Sverige. Nätverk från t.ex. Norge el-

ler andra länder togs inte i beaktning.  
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Figur 3 Karta över topp 50 av Sveriges skidorter 
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Figur 4 Karta över kommuntyper 
källa: Trafikanalys (2014) 
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För att kunna mäta skidorternas tillgänglighet så gjordes en indelning beroende på 

destinationernas utbud av kollektivtransporter. De kollektiva transporter som har 

närmaste hållplats utanför 1 km radie togs inte i beaktning för denna studie. Genom 

att sålla bort de som de transporter som har sin hållplats/station/flygplats bortanför 

en radie på 1 km kommer det ge en tydligare bild av destinationens faktiska tillgäng-

lighet. Detta förklaras medhjälp av figur 5 där busshållplatsen i det här fallet tagits 

med in beaktning medan flygplatsen och tågstationen som befinner sig 2 km bort inte 

gör det. Varför detta tas i stor beaktning är för att restiden är en faktor som har en 

stor inverkan på vad som anses vara tillgängligt eller inte enligt Trafikanalys (2014) 

De skriver att ju kortare restid desto bättre tillgänglighet och ju närmare destinat-

ionen du kan ta dig med ett transportmedel desto kortare restid.  

 

 

Figur 5 Avstånd mellan skidort och transportnod 

Transportmedel som klassificerats som allmän kollektiv transport och används i 

denna studie är tåg, buss och flyg. Färja eller båt har sållats bort då ingen av skidor-

terna som studien behandlat ligger lokaliserade i närheten (Inom 1 km radie) av en 

hamn eller kust. Detta redovisas i figur 4. 

För att avgränsa forskningsområdet ytterligare så är studien inriktad på att endast 

behandla de kollektivtransporter som går att lokalisera med hjälp av sökmotorns 

Googles reseplanerare. Genom den så kunde en tydlig bild framställas av vilka trans-

portmedel som var möjliga att transportera sig med för att komma så nära destinat-

ionen som möjligt. En risk med att göra på detta vis är att vissa transportmedel sållas 

bort trotts att de marknadsförs som allmänna kollektiva transporter på t.ex. destinat-

ionernas officiella hemsida. Ett exempel är Åre där de på deras officiella hemsida 

(2018) marknadsför att det går att resa dit med flyg men i denna studie tas inte de i 

beaktning då närmaste flygplats ligger ca 9 mil bort och kräver extra transfer med 

buss eller tåg. Därför anses t.ex. Åre i denna studie ha allmän kollektivtrafik med buss 

och tåg men inte med flyg.  
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3.2 Forskningsmetod  

Valet av forskningsmetod i studien baserades på studiens utformning av syfte och frå-

geställningar. Forskarens egna preferenser av metodval har i denna studie uteslutits. 

För att kunna besvara föregående frågeställningar kommer denna studie att använda 

en mix av kvalitativ metod och kvantitativ metod. Valet av en metodkombination be-

ror framförallt på att det valda forskningsproblemet som studien behandlar ej lämpar 

sig att redovisas med endast ett perspektiv.  

Bryman (2011) skriver att en metodkombination kan bidra till ett säkrare resultat och 

att de utvalda metoderna kan komplettera varandra. Den kvalitativa data behövs för 

att studien bygger delvis på ett förklarande och beskrivande resultat. Detta för att syf-

tet med studien är att belysa relevanta respondenters egna åsikter angående destinat-

ionens tillgänglighet ur ett fysiskt tillgänglighetsperspektiv. Den kvantitativa data 

som denna studie bygger på ska belysa om det finns ett samband mellan åkdagar och 

tillgänglighet med allmänna kollektivtransporter. Att mäta tillgänglighet kan göras på 

ett flertal sätt t.ex. endast genom kvalitativa intervjuer med besökarna eller kvantita-

tiv enkätstudie som behandlar besökarnas syn på tillgänglighet men i denna studie så 

passade denna metod bäst för att kunna besvara frågeställningarna och leva upp till 

syftet. 

3.2.1 Bivariat analys 

I denna studie användes en bivariat analys där sambandet mellan en kvantitativ vari-

abel och en kvalitativ variabel testades för att undersöka om de hade ett signifikant 

samband eller inte (Djurfeldt & Stjärnhagen, 2003). Tillgänglighet klassificeras som 

en kvalitativ ordinalskalevariabel då värdena baseras på en rangordning: dålig, bris-

tande, bra och bäst. Antalet åkdagar klassificeras som en kvantitativ kvotskalevaria-

bel. Variabler som klassificeras som en kvotskala betyder att variablerna är mätbara, 

dvs de har en högsta och en lägsta punkt. I denna studie så har t.ex. en skidort erhållit   

fler åkdagar än en annan. 

I denna studie så är syftet att undersöka om det finns en korrelation mellan kollektiva 

transporter och framgången hos Sveriges skidorter sett i antalet åkdagar. Det är det 

logiskt att klassificera in variablerna där tillgänglighet är oberoende och antalet åkda-

gar beroende. Det som är av intresse här är att veta om det är allmänna kollektiva 

transporter som påverkar antalet åkdagar och inte tvärt om. När statistiska korrelat-

ionssamband undersöks mellan två stycken variabler så inställer sig frågan om sam-

bandet som observerats avspeglar ett så kallat reellt orsakssamband eller om det en-

bart är en statistisk samvariation som beror på en ren tillfällighet, ett så kallat sken-

samband (Djurfeldt & Stjärnhagen, 2003). För att säkerställa ett eventuellt samband 

eller ett icke samband i denna studie så kommer resultatet av den bivariata analysen 

styrkas med hjälp av kvalitativa intervjuer med VDn för destination Hovfjället samt 

anläggningschefen för destination Tänndalen. För att kunna säkerställa ett orsaksför-

hållande så förutsätter det att hypoteser omprövas till alternativa frågeställningar 

(Djurfeldt & Stjärnhagen, 2003). 
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3.2.2 Semi-strukturerade intervjuer  

Intervjustrategin som denna studie kommer använda sig av kommer bestå av semi-

strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer menas att intervjuerna är för-

beredda, dvs. forskaren har ett färdigställt frågeformulär och en lista med de ämnen 

som intervjun ska handla om. En fördel med att använda intervjuer i denna studie är 

att information som ej är tillgänglig genom dokument eller liknande handlingar kan 

användas för ett ytterligare komplement för att utveckla annanat redan befintligt 

material. I denna studie så kommer semi-strukturerade intervjuer äga rum för att 

styrka det eventuella sambandet eller icke sambandet mellan kollektivtransporter och 

antalet åkdagar. Detta för att säkerställa att resultatet ej är baserat på en tillfällighet 

samt om kollektiva transporter anses vara viktigt/oviktig för destinationernas ut-

veckling. Bryman (2011) skriver att intervjufrågorna bör delas in i inledande, mellan-

liggande och avslutande frågor som redovisas och kombineras i en så kallad intervju-

guide. Intervjuguiden som användes i denna studie sammanställdes innan intervju-

tillfällena ägde rum. Frågorna som redovisas i intervjuguiden har utgångspunkt i stu-

diens teorier samt i studiens syfte, detta för att hålla frågorna inom ramen för det 

som faktiskt är relevant för denna studie. 

Kvale och Brinkman (2010) tar upp i sin bok en typ av intervjustudie som kallas för 

begrepps intervjuer där syftet kan vara att klargöra åsikter och tankar ett begrepp. En 

önskan hos intervjuaren kan vara att kartlägga begreppsstrukturen i en respondents 

eller grupps föreställning och tankar kring ett visst begrepp (Kvale & Brinkmann, 

2010). I denna studie så kommer respondenterna att bli tillfrågade hur de ser på be-

greppet tillgänglighet så därför skulle intervjuerna tillvisdel även kunna klassificeras 

som begrepps intervjuer.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Denna studie har som redovisat tidigare utgått från en mix av kvalitativa och kvanti-

tativa tillvägagångssätt. Den kvantitativa delen besvarar frågeställning A: om det 

finns ett samband mellan kollektivtransporter och framgången i antalet åkdagar. Den 

kvalitativa delen redovisar frågeställning B: där utvalda destinationers åsikter och 

tankar kring kollektiva transporter tas med i beaktning till det slutgiltiga resultatet. 

Det första som gjordes var att hitta relevant statistik som kunde representera antalet 

åkdagar. Statistiken som användes i denna studie hittades på SLAO:s officiella hem-

sida och siffrorna är slutgiltiga från vintersäsongen-2016/2017.  

För att kunna mäta tillgängligheten i allmänna kollektiva transporter så skapades en 

indelning där de kollektivtransporterna delades in i fyra olika grupper och dessa 

grupper kom i sin tur att representera vilken grad av tillgänglighet destinationen har. 

Varje ort fick ett (X) för varje transportmedel som hade sin ändhållplats mindre än 1 

km från skidorten och (–) om transportmedlet inte hade sin hållplats inom 1 km ra-

die. 

När de olika transportsätten sammanställts så skapades ett poängsystem där 0 = Då-

lig tillgänglighet, 1 = Bristande tillgänglighet, 2 = Bra tillgänglighet, 3 = Bäst tillgäng-

lighet. Poängindelningen grundar sig i antalet transportmedel till orten, har destinat-

ionen flyg, buss och tåg i sitt transportnätverk så har destinationen en 3: a, 2: a om de 

har två kollektiva transportmedel, 1: a om de har ett kollektivt transportmedel, etc. 

Utifrån dessa värden så gjordes ett spridningsdiagram i SPSS för att kunna ge en vi-

suell bild om sambandet är positivt eller negativt. Genom ett spridningsdiagram kan 
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styrkan på sambandet, dvs korrelationskoefficienten räknas ut (Djurfeldt & Stjärnha-

gen, 2003). För att kunna undersöka om det finns ett signifikant samband mellan an-

talet åkdagar och tillgänglighet så användes ytterligare ett test, ett ETA-test i datapro-

grammet SPSS. ETA-testet ansågs här vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att 

avgöra ett eventuellt samband då variablerna var av både kvalitativ och kvantitativ 

karaktär (Djurfeltd & Stjärnhagen, 2003). Genom ett ETA-test så jämförs variablerna 

i deras medelvärden och genom ETA-test så undersöks det om antalet åkdagar betin-

gas av tillgängligheten med kollektivtransport  

Insamlingen av den kvailtativa data skedde genom att hitta relevanta respondenter. 

Första kontakt skedde via mejl och vid första utskicket så utgick mejlstrukturen från 

Denscombes (2016). För att finna relevanta respondenter som kunde representera 

destinationen så tillfrågades först och främst SLAO om de hade kännedom av vilka 

personer som skulle kunna tänkas vara relevanta för studien. SLAO kunde rekom-

mendera fyra stycken individer och i slutändan så var det två stycken som valde att 

delta. Innan respondenterna tackade ja till att medverka så skickades det ut ett for-

mulär om skriftligt samtycke. I mejlet presenterades forskarens identitet, information 

om forskningen, vad forskaren förväntar sig av deltagarnas bidrag till studien, deras 

rätt att när som helst kunna avbryta samarbetet och dra sig ur studien samt att deras 

bidrag till studien hanteras på ett professionellt och konfidentiellt sätt. Respondenten 

är medveten innan intervjutillfället att denne har rätt att vara anonym om så önskas. 

Innan intervjutillfället ägde rum så blev även respondenterna informerade om till-

gänglighetens betydelse i denna studie, detta så att det ej uppstod några missför-

stånd. Intervjuerna ägde rum den 25/4 – 2018 och den 27/4 – 2018. När intervjutill-

fället ägt rum så analyserades och transkriberades materialet för att sedan samman-

ställas i resultatet kontra det statistiska resultatet.  

 

3.4 Metodreflektion 

3.4.1 Reflexivitet och validitet 

En forskare bör alltid ha i åtanke att ständigt eftersträva att vara så objektiv som möj-

ligt under studies gång. Detta är dock något som bevisats vara näst intill omöjligt då 

forskarens egna erfarenheter, kultur och historia av tidigare sociala händelser spelar 

en roll i hur andra individers tankar, åsikter och handlingar tolkas. Att uppnå 100% 

objektivitet är därför en nästintill omöjlig uppgift (Denscombe, 2016). Denna studie 

består av två stycken ’pelare’ som kompletterar varandra i det slutgiltiga resultatet. I 

den ena pelaren så presenteras sambandet mellan den oberoende variabeln kollektiv-

transporter och den beroende variabeln antalet åkdagar. I den andra pelaren så pre-

senteras de medverkande respondenternas egna tankar och åsikter kring tillgänglig-

het och kollektivtransporter. Egna preferenser har inte tagits i beaktning så långt det 

är möjligt men valet av studieobjekt återspeglar ett eget intresse kring alpina desti-

nationer. Ambitionen har dock hela tiden varit att sträva efter en så objektiv studie 

som möjligt trots egna möjliga relationer och åsikter kring platserna. Detta för att sä-

kerställa att resultatet ska bli så trovärdigt och representativt som möjligt. 

Denna studie baseras mycket av nedladdade dokument som hämtats från internet. 
Dessa internetbaserade källor bör bedömas med stor noggrannhet innan de används i 
en studie. Hemsidan eller källan bör ge ett legitimt intryck samt peka på de är ärliga 
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och transparenta i infon som de ger ut. För att säkerställa att de webbaserade käl-
lorna är tillförlitliga så har Umeå universitetsbiblioteks kriterier för källkritik tagits 
hänsyn till vid val av Internetkällor. Dessa kriterier är följande:  

• Finns det en erkänd myndighet, organisation eller expert bakom informationen? 
• Är författaren en auktoritet inom området? 
• Kan du av webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen? 
• Finns det en e-postadress till upphovsmannen eller organisationen, eller annan möj-

lighet till kontakt? 
• Varför har författaren/utgivaren publicerat detta på nätet? (Umeå universitetsbiblio-

tek, 2016) 
 Majoriteten av de artiklar som studien hänvisar till är hämtade från Umeå universi-

tets webb-bibliotek samt sökmotorn Google scholar. De dokument som hämtats från 

dessa hemsidor anses vara legitima då både Umeå universitets webb-bibliotek samt 

Google scholar har krav på de vetenskapliga artiklar som de hänvisar till måste klassi-

ficeras som vetenskapliga publikationer. Statistiken hämtades direkt från SLAO’s 

branschrapport 2016/2017 och även denna är ett dokument från internet. SLAO har i 

denna studie bedömts som en tillförlitlig källa då organisationen klassificeras som en 

erkänd organisation. Anledningen till det är för att 208 av 209 skidanläggningar i 

Sverige är medlemmar i SLAO vilket gör organisationen rikstäckande inom sin 

bransch (SLAO, 2018). En kritik kan dock vara att information som hämtats från or-

ganisationens officiella hemsida kan i vissa fall vara vinklad till organisationens för-

del. Detsamma gäller dokument hämtade från t.ex. Naturvårdsverket och Länsstyrel-

sen, bägge verksamheter är erkända myndigheter men även här ska en viss vinkling 

hållas i åtanke. Samma sak gäller kring de tidskriftsartiklar som denna studie hänvi-

sar till, även här är det viktigt att hålla i åtanke att information kan vara vinklad. Nå-

got som särskilt hållits i beaktning för att avgöra validiteten tidskriftsartiklar är publi-

ceringsdatum samt om författaren går att identifiera. I de artiklar som använts i 

denna studie har dessa kriterier uppfyllts och därmed har de klassificerats som till-

förlitliga.  

Den data som redovisas ur intervjutillfällena bör granskas i hänsyn till dess validitet. 

Detta för att respondenternas egna preferenser och tankar är i fokus. Responden-

terna kan eventuellt också svarat på frågorna utifrån de som de tror att forskaren 

ifråga vill höra. Om så är fallet så har det uppstått de som Denscombe (2016) kallar 

för en intervjuareffekt och den vill helt undvikas vid en intervju för att resultatet ska 

bli så objektivt som möjligt från forskarens sida. För att förhindra att detta ska uppstå 

så har forskaren varit tydlig och vid upprepade tillfällen informerat att det är respon-

denternas egna preferenser och tankar som ska behandlas och som är av intresse. 

Ingen av de intervjuade har heller valt att ta del av intervjuguiden i förväg vilket kan 

ses som positivt eftersom då har de inte haft möjligheten att kunna konstruera fär-

diga svar i förväg. Respondenterna i denna studie har även valts ut utifrån ett subjek-

tivt urval dvs, de har blivit utvalda baserat på deras erfarenhet inom det berörda 

forskningsområdet. Respondenternas trovärdighet blir betydligt högre på det här vi-

set enligt Denscombe, (2016)  

3.4.2 Etiska överväganden 

Denna studie har följt de riktlinjer som ansetts varit grundläggande enligt de forsk-

ningsetiska huvudprinciperna som skall eftersträvas vid alla samhällsvetenskapliga 

forskningar. Enligt vetenskapsrådet (2002) är dessa:  
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-Informationskravet 

-Samtyckeskravet 

-konfidentialitetskravet   

- Nyttjandekravet  

Dessa principer ställer vissa krav på studiens exakthet och belyser skyldigheterna 

som forskaren har för att skydda respondenternas integritet och deras uppgifter. Vid 

förfrågan att delta i denna studie så har respondenterna blivit informerade om stu-

dies syfte och i vilket ändamål materialet ska användas i studien. De har blivit er-

bjuda att vara anonyma om så önskas och att medverkan i studien är frivilligt och att 

samarbetet kan avbrytas när respondenten så önskar. Vetenskapsrådets principer har 

tagits i hänsyn under hela studiens gång vilket leder till att denna studie är etiskt för-

svarbar i hur den har genomförts.  

Den kvantitativa delen i denna studie härstammar endast av statistik som ej handlar 

om levande ting utan variablerna involverar kollektivtransport och antalet åkdagar.  

Resultatet från denna undersökning redovisas endast i form av statistik eller figurer 

vilket gör att inga individer går att identifiera eller kopplas ihop med resultatet till 

denna studie. 

4. Resultat och Analys 
4.1 Resultat kvantitativa data 

4.1.1 Deskriptiv statistik för tillgänglighet och antalet åkdagar 

I tabell 1 så redovisas deskriptivstatistik för tillgänglighets variabeln och variabeln för 

antalet åkdagar. Kolumnen tillgänglighet redovisar vilket tillgänglighetsvärde skidor-

terna kategoriserats in i. Som skrivet tidigare så representerade 0 = dålig tillgänglig-

het, 1 = bristande tillgänglighet 2 = Bra tillgänglighet och 3 = bäst tillgänglighet. An-

ledningen till varför ingen av skidorterna hamnade i kategori 3 var för att det inte exi-

sterade någon skidort som kunde tillhanda hålla alla 3 transportsätt inom en radie på 

1 km. Kolumnen ’Medelvärde’ visar vilket medelvärde antalet åkdagar var i respektive 

kategori och ’Antal’ visar hur många orter av totalt 50 som blivit kategoriserade i re-

spektive grupp. Standardavvikelsen redogör observationernas, i detta fall antalet åk-

dagar, spridning runt medelvärdet. Kolumnerna minimum och maximum redovisar 

kategoriernas högsta respektive lägsta värde beroende på vilken tillgänglighetsgrupp 

de kategoriserats in i.  

 
Tabell 1 Deskriptiv statistik för tillgänglighet och antalet åkdagar 

Tillgänglighet Medelvärde Antal Standardavvikelse Minimum Maximum 

0 45956 12 29928 18000 130000 

1 190395 30 312476 17000 1596330 

2 218991 8 391739 25000 1170082 

Total 160305 50 290224 17000 1596330 

 

4.1.2 Spridningsdiagram över tillgänglighet och antalet åkdagar 

I tabell 2 redovisas antalet åkdagar och tillgänglighet visuellt genom ett spridningsdi-

agram. Varje punkt i spridningsdiagrammet representerar en skidort. De två som är 
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något utmärkande gentemot de andra är Åre och Sälen, de som sålt mest. Genom 

regressionslinjen så ser det ut som att det finns ett positivt samband i antalet åkdagar 

och tillgängligheten med kollektiva transportmedel. För att få kännedom om styrkan i 

sambandet, dvs. vilken grad antalet åkdagar och tillgänglighet samvarierar så redovi-

sas det i determinations koefficienten (r2). I detta spridningsdiagram så beräknas (r2) 

att vara = 0,042. Saknas samband så blir (r) = 0 och finns det ett fullständigt sam-

band så blir (r2) = 1. Ju närmare 1 (r2) är desto starkare samband, i denna studie så är 

sambandet nästan obefintligt enligt (r2).  

 

 

Figur 6 Spridningsdiagram antalet åkdagar och tillgänglighet 

4.1.3 ETA-test 

Tabell 4 redovisar resultatet från ETA- testet som gjordes i SPSS. I andra kolumnen 

så redovisas Eta. Eta varierar mellan 1 och 0 där värdet 0 betyder att samband saknas 

medans värden nära 1 betyder att det finns ett starkt samband. I denna studie så är 

Eta 0,226 vilket betyder att sambandet mellan antalet åkdagar och tillgänglighet är 

svagt, nästan obefintligt. I kolumn nummer tre så redovisas Eta i kvadrat, Eta2. Vari-

ationen är densamma där 0 = inget samband och 1 = starkt samband. Skillnaden är 

att Eta2 anger hur mycket av variationen i Y variabeln som kan föras tillbaka på X va-

riabeln. Dvs, hur mycket förklarar tillgänglighet i antalet åkdagar. I denna studie så 

förklarar tillgänglighet ungefär 5% av variationen i antalet åkdagar.  
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Tabell 2 ETA-test 

 
ETA ETA2 

Skidåkardagar * Tillgänglighet 0,226 0,051 

 

4.1.4 Medelvärdesstapeldiagram 

ETA-testet kan även redovisas i diagramform. Ett vanligt sätt att göra det på är med 

ett medelvärdesstapeldiagram. Fördelen med att visualisera resultatet på detta vis är 

att diagrammet ger en mer överskådligbild över resultatet. Genom att avläsa medel-

värdesstapeldiagrammet så finns en antydan till att de skidorter som blivit kategori-

serade i grupp 2 har erhållit fler åkdagar än de som blivit kategoriserade i 0 och 1.  

 

 

Figur 7 Medelvärdesstapeldiagram 

 

4.2 Resultat kvalitativa data 
Tillgänglighet med transport är viktig för en destinations utveckling. Utan transport 

så kan inte besökarna transportera sig till destinationen och kan inte besökarna 

transportera sig till destinationen. Det uppstår då en risk att besökarna väljer en an-

nan mer lätt tillgänglig destination.  
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I två stycken telefonintervjuer fick två respondenter berätta deras tankar och åsikter 

kring tillgänglighet och kollektiva transporter. Hovfjället och Tänndalen ligger ca 34 

svenska mil från varandra enligt Google Maps och destinationerna är olika stora både 

ur ett geografiskt perspektiv och i ett marknadsperspektiv. För att kunna ge en visuell 

bild av skillnaden storleksmässigt så har Hovfjället 14 nedfarter och 6 liftar medans 

Tänndalen har 53 nedfarter och 12 liftar. Hovfjället blev även kategoriserade i grupp 

”0” då destinationen saknar kollektiva transporter inom 1 km radie och Tänndalen 

ligger i grupp ”1” då destinationen kunde erbjuda kollektiva transporter med buss.  

Som tidigare skrivet tog Bodén (2010) upp att bilen ansågs vara det vanligaste trans-

portmedlet som skidorts-besökarna reste med och i destinationerna. Tänndalen och 

Hovfjället var inga undantag, båda respondenterna bekräftar att bilen är det vanlig-

aste transportmedlet som deras besökare transporterar sig med till deras destinat-

ioner.  

VDn för Hovfjället Karl-Eric Westerberg berättar i intervjun att besöksutvecklingen 

till destinationen har under de senaste åren varit stabil, de har inte skett nån ökning 

eller minskning. Westerberg berättar att det grundar sig främst i att destination Hov-

fjället är ett snösäkert alternativ. Till Hovfjället berättar Westerberg att det inte går 

några direkta kollektiva transporter utan ska besökarna åka kollektivt så är närmaste 

hållplats/station/flygplats Torsby som ligger 25 km från Hovfjället.  

” Du tar dig till Torsby som ligger 25 km härifrån och dit kan du både flyga, åka buss å åka 

tåg… sen är de ett bekymmer för de är… glesbygd och taxiverksamhet på glesbygden är i 

stort sätt obefintlig.”  
- Karl-Eric Westerberg, VD Hovfjället 

Westerberg berättar också att de som främst besöker Hovfjället kommer från södra 

och västra delarna av Sverige, särskilt Göteborgstrakten. Även Danmark nämns som 

ett stort marknadsområde och även en del från Norge. För de som väljer att resa till 

Hovfjället från Göteborg så berättar Westerberg att bilresan ungefär tar ca 4,5 tim-

mar. Westerberg nämner ytterligare en gång att vill besökarna resa till Hovfjället med 

kollektiva transporter så är Torsby inga problem att transportera sig till, däremot så 

berättar Westerberg att när besökare ringer in till destinationen så rekommenderar 

han dem att resa med bil.  

” Ringer gästerna så säger jag att de måste ha bil, de boende som vi har, mycket av boendet 

ligger på bilavstånd från anläggningen också…sen har vi en del liftnära boenden också. 

Men…som sagt de är bökigt att ta sig hit och jag tror inte på nån förändring heller då de är 

glesbygd och vi är ingen jätteanläggning, om vi hade tusentals med bäddar skulle man 

kanske kunna övertyga, att man kunde få dem att köra buss hit men de har vi ju inte så att 

de…” 
- Karl-Eric Westerberg, VD Hovfjället  

Westerberg fortsätter sedan på ämnet om att destinationen har sina begränsningar i 

hur den kan utvecklas i och med att den ligger lokaliserad i ett naturvårdsområde. 

Från Westerbergs sida så anser han att utveckling av kollektiva transporter direkt till 

Hovfjället ej i nuläget är aktuellt överhuvudtaget och ser ej ut att bli det i framtiden 

heller.  
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Anläggningschefen för Tänndalen Peter Jonasson berättar i en intervju att Tänndalen 

har som destination det senaste året sett en ökning i besöksantal med ungefär 12%. 

Detta berättar han grundar sig i att de senaste 3 åren har gjorts relativt drastiska för-

ändringar i hur de kommunicerar med sina gäster och förändringar i hur de mark-

nadsför sig.  

Jonasson ger under intervjuns gång en egen definition av vad han anser är kollektiv 

trafik och hur det kollektiva transportnätverket ser ut till Tänndalen. 

” Kollektivtrafik för mig de är någonting som landsting kommun eller stat arrangerar och 

det finns inget sånt, däremot finns det då ett privat bussbolag som heter Molins bussar som 

kör en bussförbindelse Stockholm, åtminstone Funäsdalen nästintill varje dag i veckan un-

der turistsäsong…det är inte alla dagar bussen går hela vägen till Tänndalen då utan de 

blir ytterligare 1,5 mil de skulle behöva köra den. ” 

- Peter Jonasson, Anläggningschef Tänndalen 

Jonasson berättar att Tänndalens besökare främst reser från Mälardalen och Stock-

holmsregionen och att resan från Stockholm till Tänndalen tar ca 7 timmar, om besö-

karna reser med bussen så tar resan ca 10–11 timmar. Bussen som finns tillgänglig 

berättar Jonasson startar på Cityterminalen och så går den väg E4 norrut upp till 

Gävle för att sen köra genom Hälsingland, Järvsö, Ljusdal, Färila och sen slutstation 

Tänndalen. 

När frågan kommer om han anser att destinationen är tillgänglig med kollektiva 

transporter så berättar Jonasson att han i nuläget ej anser att destinationen är till-

gänglig för de besökare som vill resa dit med kollektiva transporter. Jonasson gav 

dock en bild av vad han ansåg och visioner om kollektiva transporter skulle etableras.  

” Jamen asså de här ju egentligen som jag ser det en av våra viktigaste faktorer för våran 

överlevnad eftersom att miljömedvetenheten blir större man tittar på elbilar i högre ut-

sträckning, då blir ju liksom avstånd en viktigare faktor än förut kanske” 

- Peter Jonasson, Anläggningschef Tänndalen 

Han tar därefter upp exempel på tankar kring vilka kollektiva transporter som skulle 

kunna tänkas etableras i närheten av destinationen.  

 ”…man har pratat mycket om flyg till Röros som ligger 40 min härifrån och de är väl bra 

men den dagen de landar 10 flygplan om dagen i Röros med 100 pers i varje ja då kan de 

va ett intressant alternativ, det känns också lite utopiskt att tro det, jag menar 1 eller 2 kär-

ror i veckan det gör ingen sommar utan på nåt sätt måste infrastrukturen förändras och 

helst skulle jag se en spårbunden sak både ur ett nationellt ekonomisk perspektiv men också 

ur ett miljöperspektiv såklart.…ett sånt bygge som skulle gå från då Ljusdal till Röros, 

skulle ju kosta ofantliga mängder pengar såklart, men… jag menar olja, jag har jobbar i ol-

jebranschen innan jag flytta hem hit och de vet vi ju alla att de är en ändlig resurs och vi 

måste fundera kring vad vi gör framåt egentligen då. ” 

- Peter Jonasson, anläggningschef Tänndalen 

Båda respondenterna ansåg att destinationen där de var verksamma var i en stabil ut-

vecklingsfas eller att det skett en ökning i antalet besökare. Båda bekräftade också att 

deras destinationer inte ansågs vara tillgängliga med kollektiva transporter. Genom 

dessa påståenden så stärks teorin om att individer fortsätter att resa till Hovfjället 
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och Tänndalen trotts att bilen anses vara ett icke miljövänligt transportmedel och att 

destinationerna anses vara otillgängliga med kollektiva transporter. 

5. Diskussion och slutsats 
Något som är centralt belyst i denna studie är att trotts bristande tillgänglighet med 

kollektiva transporter samt ett långt avstånd mellan skidorterna och de större sam-

hällena så lockar ändå den alpina turismen. Den lockar t.o.m. så många besökare att 

vissa skidorters ekonomi baseras på intäkterna från turism. Utifrån respondenternas 

svar från intervjuerna så var bilen det vanligaste transportmedlet och att kundun-

derlaget är för litet för att etablera kollektiva transporter. Detta kan tolkas, ur per-

spektivet om relationen mellan turism och transport, att det i det här fallet varit 

transporten som haft mer inverkan på turismen än turismen haft på transporten. 

Detta gäller kanske inte på alla skidorter.  Att besökarna väljer att åka sin egen bil 

framför kollektivt kan med stor sannolikhet kopplas ihop med teorin om ruttoptime-

ringsprincipen då kollektiva transporter kan komma att kräva ett antal byten och 

med Tänndalen som exempel ta ännu längre tid. Genom att ta bilen så väljer besöka-

ren den snabbaste och smidigaste vägen precis som ruttoptimeringsprincipen beskri-

ver.  

Genom transport så har det uppstått en relation mellan t.ex. Hovfjället och Danmark 

eller Tänndalen och Stockholm. Båda orternas marknadsområden ligger långt bort 

från destinationen så hade inte transport funnits så hade troligen marknadsområ-

dena sett annorlunda ut, om nu turism på destinationerna ens hade kunnat etablerats 

utan transport. Jonasson tog upp att avstånd kan komma att ha en betydande roll i 

framtiden ur ett tillgänglighetsperspektiv då elbilar tar allt större plats på bilmark-

naden. Det han troligen syftade på var att elbilar kan idag inte gå lika långt som en bil 

som går på fossilbränslen och om den utvecklingen står still, vilken den troligen inte 

kommer att göra, så blir det som Jonasson säger avstånd ett allt större bekymmer. I 

avsnittet om avståndets betydelse så beskrivs avstånd som något förklarande till var-

för de mest tillgängliga platserna har bättre möjlighet till interaktion inom det geo-

grafiska rummet än andra platser. Kurvan i figur 2 redovisar också att interaktionsni-

vån sjunker i samband med att distansen blir längre. Enligt Jonasson och Westerberg 

så var deras främsta marknadsområden minst 4 timmar bort med bil, det är svårt att 

säga var gränsen går för vad som anses vara lång restid men 4 timmar kan anses vara 

en relativt lång resa då majoriteten troligen ej reser dit bara över dagen utan måste 

sova över. Detta för att resväg dit och hem blir totalt 8 timmar. Trafikanalys (2014) 

tog upp att desto kortare restider desto bättre anses den fysiska tillgängligheten att 

vara men trotts långa restider och långa distanser så reser individer till de skidorter 

som de behagar trotts att det finns mer närliggande anläggningar till deras hemort. 

Anledningen till att besökare väljer att resa långt för en aktivitet, i detta fall utförsåk-

ning, är mer komplex än att endast aktiviteten ska finnas på platsen. Genom denna 

studie så kan teorin om att det beror på dess tillgänglighet med kollektiva transporter 

förkastas. Avstånd verkar ha mindre betydelse för vilken skidort besökaren väljer att 

besöka. Trotts mellanliggande möjligheter så väljer besökarna ändå att resa längre 

för att utföra samma aktivitet som de hade kunnat göra på ett betydligt kortare av-

stånd.   
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Båda respondenterna i studien tog upp att en av begränsningarna till varför destinat-

ionerna ej har etablerad kollektiv transport är på grund av bristande kundunderlag. 

Kunderna finns troligen där men efterfrågan på transport för att resa kollektivt finns 

inte. Detta kan anses vara en anmärkningsvärd iakttagelse då Naturvårdsverket 

(2009) tar upp att allt fler vill ta miljön i hänsyn när de reser, enligt denna studie så 

gäller detta inte när besökarna ska resa för att åka utförsåkning då majoriteten reser 

dit med egen bil. Peter Jonasson, Anläggningschef på destination Tänndalen belyser 

dock detta i en telefonintervju och han berättar att han gärna hade sett ett spårbun-

det kollektivt transportmedel just för att det i framtiden ur ett miljöperspektiv kan 

komma att bli aktuellt. Tidigare så nämndes det att tåget i samband med massbil-

ismen ansågs vara omodernt vilket gjort att rälsar revs upp. Det är i denna studie 

okänt var dessa rälsar låg lokaliserade men idag hade kanske dessa rälsar kommit an-

vändning för att få fler att resa med tåg som också tidigare nämnt släppte ut margi-

nellt med skadliga utsläpp. 

Resandet till Sveriges skidorter ser ut att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt och 

starkt besöksmål för turister även i framtiden. Frågor att ställa sig kan då komma att 

vara hur resan dit kommer att se ut i framtiden, kommer bilen att fortsätta vara den 

främsta transportmedlet eller kommer utvecklingen som Jonasson är inne på att 

framtiden kommer kräva att destinationerna utvecklar kollektiva transporter för att 

överleva och fortsätta vara konkurrenskraftiga ur ett tillgänglighetsperspektiv och 

miljöperspektiv. Hovfjället gav en tydlig bild att de ej är intresserade av någon ut-

veckling av kollektiva transporter till orten just nu då dess område anses vara för be-

gränsat för att hantera den besöksvolym som de kollektiva transporterna behöver 

omsätta för att gå med vinst. Hovfjället kan dock anses ha goda förutsättningar för att 

kunna anordna kollektiva transporter då det närliggande samhället Torsby kunde nås 

både med tåg, buss och flyg.   

Avgränsningen som gjordes i denna studie där endast hållplatser/flygplatser/tågstat-

ioner som låg inom 1 km radie från skidorten kan anses vara snäv särskilt efter Wes-

terbergs uttalande om att Torsby var lättillgängligt med alla 3 transportmedel som 

studien tagit hänsyn till.  Majoriteten av Sveriges flygplatser ligger ute i periferin men 

ändå en viss närhet till större samhällen, t.ex. Arlanda, Kastrup eller Landvetter. Tåg-

stationer ligger däremot ofta lokaliserade i centrum. I denna studie ligger majoriteten 

av skidorterna i det som räknas enligt trafikanalys (2014) som Sveriges landsbygds-

kommuner där samhällena kan tänkas klassificeras som glesbygd. Detta kan vara en 

av anledningarna till varför många skidorter ej ligger inom 1 km radie till t.ex. flyg-

platser eller tågstationer. Undantag finns t.ex. Åre som har tågstation och Hemavan 

som harflygplats närliggande.  Att en skidort har besökare som reser kollektivt där 

noderna ej är närmare än 1 km känns dock osannolikt då majoriteten av dem som re-

ser till skidorterna reser med mycket packning bestående av skidutrustning. Om stu-

dien grundats sig i besökarnas perspektiv och hur nära de vill att noderna ska ligga 

skidorten för att de ska resa kollektivt ska de nog t.o.m. ligga närmare än 1 km.  

Skidorter blir sällan lokaliserade mitt i centrum eller i närheten till flygplatser enligt 

denna studie. Även om avståndet varit längre dvs studien hade tagit hänsyn till noder 

som låg 1 mil eller mer från skidorten så hade resultatet i den kvantitativa data ändå 

blivit densamma då antalet åkdagar är bestående och inget samband fanns. 
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Den första frågeställningen i studien var avsedd att belysa den kvantitativa delen i 

studien där sambandet mellan antalet åkdagar och tillgänglighet skulle belysas. Den 

kvantitativa data som samlats in och sammanställt testades i dataprogrammet SPSS 

genom olika test, b.la. ett ETA-test. Resultatet av detta test visade att det inte fanns 

ett signifikant samband mellan antalet åkdagar och tillgänglighet. Utifrån det resulta-

tet så kan det tolkas att en skidorts framgångar i antalet åkdagar ej beror på om de är 

tillgängliga med kollektiva transporter eller inte. Tabell 2 och 5 visar dock en intres-

sant vinkel, testen visade ett icke samband men diagrammen visar dock att de skidor-

ter som tillhanda håller ett eller flera kollektiva transporter har erhållit fler åkdagar 

än de som har inte har någon form av kollektiva transporter. De orter som hade en el-

ler flera kollektiva transportmedel var dock betydligt fler än de som inte hade det vil-

ket troligen är förklaringen till varför diagrammen ser ut som de gör. Om resultatet 

endast skulle baserats på diagrammen så hade resultatet gett en skev bild för hur 

verkligheten ser ut. ETA-testet visade en låg förklaringsgrad då det visade 0,0551 och 

inte 0. Att ETA-testet inte hamnade på 0 beror troligen på att topp tre av 50 haft mer 

än dubbelt så många åkdagar som resterande och båda orterna har etablerad allmän 

kollektivtrafik. De blir s.k. outliers, se bilaga 8.1 och 8.2. De orter som har kollektiva 

transporter är också betydligt större geografiskt och har större anläggningar vilket 

också kan förklara en del till varför de har valt att utveckla kollektiva transporter.  

5.1 Förslag för fortsatta studier 
Denna studie har undersökt betydelsen av tillgänglighet med allmänna kollektiva 

transportmedel i en skidorts framgångar mätt i antalet åkdagar. Detta perspektiv kan 

anses vara smalt då det avgränsats både geografiskt och tidsmässigt. På grund av av-

gränsningar i uppsatsarbetet så kan detta arbete ses som en grund för fortsatta stu-

dier som kan behandla ämnet ur ett större och mer djupgående perspektiv. Framtida 

forskning kan t.ex. fokusera mer på motiven till bakomliggande anledningar till var-

för besökarna reser till en viss skidort framför en annan trotts att det finns andra när-

mare hemorten. Detta skulle medföra ytterligare förståelse över besökarnas resemo-

tiv och vad det är som gör en skidort mer framgångsrik mer än en annan? Det hade 

också varit intressant att få besökarnas perspektiv på vad de anser är god tillgänglig-

het och deras tankar på kollektiva transporter.  

6. Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan 

antalet åkdagar och tillgänglighet med kollektiv transport samt få en inblick i turism-

aktörers egna åsikter och tankar kring tillgänglighet med kollektivtransporter och 

dess roll för deras ort. För att kunna undersöka dessa faktorer så krävdes det att stu-

dien använde en metodmix av både kvalitativa data och kvantitativa data. Studien 

valde att inkludera faktorer som distance decay, ruttoptimeringsprincipen, transport-

geografi, rörlighetensdilemma, rumsliga begränsningar samt leipers tourism model 

som kan tänkas ha en påverkan och bilda förståelse kring resultatet.  

Resultatet i studien visade att det inte fanns något signifikant samband mellan åkda-

gar och antalet tillgängliga kollektiva transporter och att det framförallt är bilen som 

spelar en avgörande roll om destinationen anses vara tillgänglig eller inte. Baserat på 

två stycken intervjuer med Hovfjället och Tänndalen så bekräftades det att kollektiva 
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transporter ej planeras att etableras i framtiden då det helt enkelt inte finns kundun-

derlag eller tillgångar för det.  

Avslutningsvis så har studien kunnat förankras men också ifrågasatt de teoretiska ut-

gångspunkterna. Studien har bidragit med en ökad förståelse kring tillgänglighetens 

betydelse vid val av transportmedel samt turismaktörers syn på fysisk tillgänglighet 

och vilken roll kollektiva transporter har för framgången i antalet åkdagar för desti-

nationen.  Studiens snäva avgränsning gör det möjligt för andra forskare att utveckla 

samt diskutera andra infallsvinklar. 
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2016-2017 

Skistar Sälen 1596330 

Skistar Åre 1170082 

Skistar Vemdalen 720723 

Idre fjäll 488640 

Branäs Fjällcenter 382091 

Kläppen Ski Resort 339763 

Romme alpin 300927 

Kungsbergets fritidsanläggning 265431 

http://slao.se/content/uploads/2017/06/Branschrapport-2016.17-l%C3%A5guppl%C3%B6st-uppdaterad-170831.pdf
http://slao.se/content/uploads/2017/06/Branschrapport-2016.17-l%C3%A5guppl%C3%B6st-uppdaterad-170831.pdf
http://www.regeringen.se/49bbb1/contentassets/1b70c60052ba4631ba7e70808986479b/tillvaxt-genom-turistnaringen-hela-dokumentet-sou-200732
http://www.regeringen.se/49bbb1/contentassets/1b70c60052ba4631ba7e70808986479b/tillvaxt-genom-turistnaringen-hela-dokumentet-sou-200732
http://www.regeringen.se/49bbb1/contentassets/1b70c60052ba4631ba7e70808986479b/tillvaxt-genom-turistnaringen-hela-dokumentet-sou-200732
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2014/rapport_2014_16_skilda_landsbygders_tillgaenglighet_och_transportpolitiska_utmaningar.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2014/rapport_2014_16_skilda_landsbygders_tillgaenglighet_och_transportpolitiska_utmaningar.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2014/rapport_2014_16_skilda_landsbygders_tillgaenglighet_och_transportpolitiska_utmaningar.pdf
http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik
https://fof.se/textruta/vaxande-fjallturism
https://aresweden.com/resa-till-are/
http://journals.openedition.org/belgeo/docannexe/image/12406/img-2.jpg
http://journals.openedition.org/belgeo/docannexe/image/12406/img-2.jpg
https://www.pinterest.com/pin/551128073126571420/
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Stöten Sälen  256685 

Järvsöbacken 212965 

Hemavan/Tärnaby 191780 

Orsa Grönklitt 149000 

Ramundbergets alpina 141187 

Bydalsfjällen 130000 

Lofsdalen 129033 

Säfsen resort 124740 

Hamrafjällets lift (Tänndalen) 118836 

Isaberg Moutain resort 92000 

Kåbdalis Skidliftar 81000 

Funäsdalen berg & Hotell 63168 

Hassela skiresort 60218 

Dundret Sweden 60000 

Vallåsens Fritidsanläggning 54023 

Tjamstanbackarna 53500 

Hovfjället 47958 

Kittelfjällsliftarna 46000 

Bjursås 44799 

Väsjöbacken 40000 

Storlien  40000 

Bygdsiljum 39300 

Flottsbro 39074 

Ulricehamns skicenter 39000 

Fjätervålens skidlift 38500 

Trillevallen/Välliste Högfjällshotell 38400 

Riksgränsen liftar/Lapland resorts 37847 

Storklinten Rekreation 35600 

Källviksbacken/Fritid Falun 31630 

Ski Sunne 30337 

Leksands skidliftar/Granberget 29759 

Storstenshöjden-Ånnaboda 28500 

Tolvmannabacken 27500 

Sidsjöbacken, Sundsvalls kommun 26833 

Björkliden Liftar/Lap resorts 26298 

Bollebacken, Bollnäs alpina 25440 

Skistar Hammarbybacken 25000 

Alebacken 21122 

Borgafjäll 19747 

Nolby alpina 19501 

Hallstaberget 18000 

Vedbobacken 17000 
  

Beräknade skiddagar för alla Sveriges topp 50 skidanläggningar 
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Källa: SLAO Branschrapport, 2017 
 

  

 

8.2 Statistik tillgänglighet med kollektivtransport 
Ort Tåg Flyg Buss Tillgäng-

lighet 
Skistar Sälen  -   -  X 1 

Skistar Åre X  -  X 2 

Skistar Vemdalen  -   -  X 1 

Idre fjäll  -   -  X 1 

Branäs Fjällcenter  -   - X 1 

Kläppen Ski Resort  -   -  X 1 

Romme alpin  -   -  X 1 

Kungsbergets fritidsanläggning  -   -  X  1 

Stöten Sälen   -  - X 1 

Järvsöbacken X  -  X 2 

Hemavan/Tärnaby  -  X X 2 

Orsa Grönklitt  -   -  X 1 

Ramundbergets alpina  -   -  X 1 

Bydalsfjällen  -  -   -   0 

Lofsdalen  -   -  X 1 

Säfsen resort  -  - X 1 

Hamrafjällets lift (Tänndalen)  -   - X 1 

Isaberg Moutain resort  -   -  X 1 

Kåbdalis Skidliftar  -   -   -  0 

Funäsdalen berg & Hotell  -   -  X 1 

Hassela skiresort  -    -   - 0 

Dundret Sweden  -    -  - 0 

Vallåsens Fritidsanläggning  -    -  -  0 

Tjamstanbackarna  -   -  X 1 

Hovfjället  -    -    -  0 

Kittelfjällsliftarna  -  - X 1 

Bjursås  -  -   - 0 

Väsjöbacken  -  - X 1 

Storlien  X  -   X 2 

Bygdsiljum  -  -  - 0 

Flottsbro  -  -   -  1 

Ulricehamns skicenter  -   -  X  1 

Fjätervålens skidlift  -   - X 1 

Trillevallen/Välliste Högfjäll-
shotell 

 -   -  X  1 

Riksgränsen liftar/Lapland re-
sorts 

X   -  X 2 

Storklinten Rekreation  -  -  -  0 

Källviksbacken/Fritid Falun  -   - X 1 
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Ski Sunne  -  - X 1 

Leksands skidliftar/Granberget  -  -  - 0 

Storstenshöjden-Ånnaboda  -  - X 1 

Tolvmannabacken  -  -  - 0 

Sidsjöbacken, Sundsvalls kom-
mun 

 -   -  - 0 

Björkliden Liftar/Lap resorts X  -  X 2 

Bollebacken, Bollnäs alpina  -  -  -  0 

Skistar Hammarbybacken X  -  X  2 

Alebacken X  - X 1 

Borgafjäll  -   -  X 1 

Nolby alpina  -  -  X 1 

Hallstaberget  -   -  - 0 

Vedbobacken  -   -  X  1 
     

Källa: Etablerad kollektivtransport har hämtasts från sökmotorn 
googles reseplanerare samt skidorternas officiella hemsidor 

 

 

 

8.3 Intervjuguide  
1. Vad heter du? Berätta kort om eran ort och eran organisation?  

2. Vilket transportsätt reser era besökare främst hit med?  

3. Hur ser resandet till eran destination ut? Har det skett en ökning/minskning sen-

aste åren? Om ja/nej, vad kan det bero på?  

4. Hur ser det kollektiva transportnätverket ut idag, går det att åka kollektivt direkt 

till din destination? 

5. Var reser era besökare främst ifrån? Dvs. Vilken stad är deras hemstad 

6. Om vi utgår från de områden där era besökare främst reser från.  

a) Hur lång tid tar resan från plats A till plats B? 

b) Går det kollektiva transporter från denna ort? 

c) Om ja → Isåfall vilka?  → Är de direkttransport eller måste besökarna byta någon-

stans på vägen? 

d) Om nej → Är detta något ni funderat på att utveckla?  

7. Finns det besökare som reser från andra platser i Sverige till din destination med 

kollektiva transporter? 

a) Om ja → Vilket kollektivt transportmedel är det vanligaste? → Vet ni varifrån de 

som väljer att resa kollektivt främst härstammar ifrån (vilken hemstad reser de 

ifrån)?  

8. Hur ser eran destination på fysisk tillgänglighet, är detta något som är viktigt i ut-

vecklingen på eran ort, är god tillgänglighet till en destination viktigt för dig när du 

reser? 
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a) Om ja → på vilket sätt? 

b) Om nej → Varför?  

9. Ur ett tillgänglighetsperspektiv, anser du att din destination är tillgänglig för besö-

kare som väljer att resa med kollektiva transportmedel?  

Om ja → På vilket sätt? 

Om nej → Är detta något ni planerar att utveckla i framtiden? Om nej → Varför?  

 

 
 

 

 

 


