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SAMMANFATTNING 
 

Säsongsvariationer är vanligt inom turismen och drabbar olika destinationer och regioner i 
varierande grad. Destinationernas lokalisering är en avgörande faktor vad gäller påverkan av 
säsongsvariationer och destinationer som är avsides belägna påverkas ofta i större 
utsträckning. Detta kan ses inom den svenska fjällturismen där resenärerna främst besöker 
destinationerna under vinterhalvåret, vilket innebär att det blir en ojämn fördelning i 
besöksströmmarna under året.  

De mönster som kan ses i och med säsongsvariationerna tenderar att vara stabila under ett 
flertal år vilket innebär att aktörer som är verksamma på drabbade destinationer ges en god 
möjlighet att hantera och försöka påverka konsekvenserna av säsongsvariationerna. Syftet 
med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur aktörer på svenska fjälldestinationer 
upplever säsongsvariationer och arbetar för att hantera dem.   

Inledningsvis har jag läst in mig på tidigare forskning för att kunna bygga upp en teoretisk 
referensram för uppsatsen. I denna teoretiska referensram beskrivs säsongsvariationer, 
anpassningsmetoder och strategier för hantering av säsongsvariationerna. De strategier för 
hantering av säsongsvariationer som framställs är indelade i ett antal kategorier, 
destinationslojalitet, marknadssegmentering, samarbete, varumärken, personlighet och image. 
Med den teoretiska referensramen som grund skapades en intervjuguide som sedan har 
använts för att genomföra åtta intervjuer med aktörer från olika svenska fjälldestinationer. 
Syftet med intervjuerna var att uppnå en förståelse för hur aktörerna upplever 
säsongsvariationerna och hur de arbetar med att försöka hantera dem.  

Resultatet av den genomförda studien visar att aktörer på svenska fjälldestinationer upplever 
att destinationerna påverkas av säsongsvariationer i hög grad. Säsongsvariationerna märks 
mest av på så sätt att destinationerna periodvis blir inaktiva och att olika verksamheter då 
stänger igen. Aktörerna arbetar på ett flertal sätt för att försöka råda bot på problem som 
uppstår i och med säsongsvariationerna. De sätt som aktörerna i denna studie använder i störst 
utsträckning är att arbeta för att skapa destinationslojala kunder och att bygga upp image och 
destinationsgemensamma varumärken samt att samarbeta med andra aktörer på destinationen.  
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1 INLEDNING  
I det inledande avsnittet presenteras uppsatsens ämnesval samt ges en bakgrund till det 
problem som uppsatsen behandlar, vidare fastställs frågeställning och syfte i uppsatsen. 
Slutligen ges förklaringar av centrala begrepp i uppsatsen, som kan vara av vikt att känna till 
inför fortsatt läsning. 

1.1 Problembakgrund 
 
Enligt statistik publicerad av SCB (Statistiska Central Byrån) har övernattningarna på svenska 
kommersiella anläggningar såsom hotell och stugbyar ökat med 6,2 procent mellan åren 2005 
och 2006.1 Denna ökning förefaller vara en trend då ytterligare statistik visar på en ökning 
med 3,1 procent till 5,6 procent mellan åren 2003 till 20052. Enligt statistik från Nutek 
(Verket för näringslivsutveckling) ökade turistnäringen sin omsättning under 2006 med nästan 
11 procent, till cirka 215 miljarder kronor3, vilket ytterligare stöder ovanstående om att 
turismen är en näring som ständigt ökar i Sverige. I orter och regioner som är avsides belägna 
och man har problem med att skapa arbetstillfällen ses turismen ofta som en lösning. Då 
många av dessa orter och regioner dessutom är belägna så att de kan erbjuda en närhet till 
natur och friluftsliv skapas en möjlighet för att bli en attraktiv turistdestination4. En lyckad 
satsning på turism kan innebära en ökning av destinationens inkomster, arbetstillfällen och 
intäkter till staten5. Att så är fallet styrks även av EU-kommissionen som hävdar att turism 
kan bidra till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i industri- och landsbygdsområden 
på tillbakagång6. Vidare hävdar EU-kommissionen även att vi kommer att få se en ökad 
turism i framtiden. Enligt EU-kommissionen beror denna tillväxt av turismen på en ökad 
globalisering, vilket innebär att turister från fler marknader har möjlighet att semestra7. Vidare 
hävdar EU-kommissionen att den största ökningen kommer att ske inom hälso- och 
naturturism, detta då en ökad konkurrens inom turismen kommer att kräva mera 
specialiserade och konkurrenskraftiga turistdestinationer8. Detta borde innebära en ökad 
möjlighet för den svenska fjällturismen som kan erbjuda både natur- och hälsoturism. Hur ser 
då detta ut i de svenska fjällen? Turismen förefaller ju kunna bidra med många möjligheter 
för en ort, men hur ser ortens aktörer på detta?  
 
I Sverige har vi sedan början av nittonhundratalet intresserat oss för fjällen som 
turistdestination9. Till en början besökte turisterna främst fjällen under sommarmånaderna 
men efter andra världskriget kom detta att förändras10, detta då man under fyrtiotalet anlade 
de första skidliftarna i Sverige11. Allt eftersom tiden gått har skidturismen vuxit sig allt 
starkare och är idag den populäraste aktiviteten i de svenska fjällen. Enligt en studie av Moen 
                                                 
1 http://www.scb.se/statistik/NV/NV1701/2007M05/NV1701_2007M05_SM_NV41SM0705.pdf, 2007-11-14  
2 http://www.scb.se/statistik/NV/NV1701/2006M02/NV1701_2006M02_SM_NV41SM0605.pdf, 2007-11-14  
3 http://svenskturism.se/asm/default.asp?ID=260&type=1&cat=2, 2007-11-16 
4 Rosenberg & Wahlberg, “Lokal utveckling av turistdestinationer”, 2004, s. 4 
5 Chen & Tsai, ”How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?”, 2006, s. 1115 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2006/com2006_0134sv01.pdf, 2007-11-14, s. 2 
7 Ibid., s. 9 
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2006/com2006_0134sv01.pdf, 2007-11-14, s. 3 
9 http://www.nutek.se/content/1/c4/21/35/FjallturismNutek.pdf, 2007-12-18, s. 5 
10 Nilsson, “Tourist Destination Development: The Åre Valley”, 2001, s. 61 
11 http://www.nutek.se/content/1/c4/21/35/FjallturismNutek.pdf, 2007-12-18, s. 5 
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och Fredman besöker en fjärdedel av de vuxna i Sverige fjällen minst en gång per år. Av 
dessa besök sker två tredjedelar under vinterhalvåret och 80 procent av besökarna åker 
skidor.12 Det finns alltså ett stort intresse bland svenskarna att besöka fjällen, men främst 
under vinterhalvåret, vilket innebär en ojämn fördelning av besöksströmmarna under året. Om 
två tredje delar av besöken sker under vinterhalvåret, vad gör man då på sommaren? Vad 
beror denna ojämna fördelning av besökare på?  
 
Säsongsvariationer såsom ovan nämnda är vanligt förekommande inom turismen13 och olika 
regioner påverkas i varierande grad av detta fenomen14. Destinationernas lokalisering är en 
avgörande faktor vad gäller påverkan av säsongsvariationer och desto mer avlägsen 
destinationen är desto mer påverkas den av säsongsvariationer15. De mönster som kan ses i 
säsongsvariationerna brukar vara stabila under ett flertal år och därmed kan olika aktörer 
genom att förutse kommande konsekvenser hantera säsongsvariationerna.16 Getz och Nilsson 
hävdar att säsongsvariationer allt som oftast ses som ett problem för destinationerna och att de 
ofta arbetar med att försöka motverka dem. Getz och Nilsson hävdar att säsongsvariationer 
kan innebära ett flertal konsekvenser för en destination, såsom att priser kan stiga under 
högsäsong och på så sätt påverka kundens uppfattade värde negativt, att samhället blir inaktivt 
under vissa perioder och att arbetslösheten kan skjuta i höjden under lågsäsong. 17 Butler 
menar att det finns tre olika kategorier som kan påverka säsongsvariationers vara eller icke-
vara, dessa är efterfråge- och utbudsfaktorer samt modifierade handlingar. Dessa kategorier 
omfattar både faktorer som destinationen kan påverka som exempelvis aktiveringsmöjligheter 
och attraktioner, men också sådana faktorer som de inte kan påverka som klimat och naturliga 
säsonger.18 Det finns typiska vinterdestinationer som lyckats med att skapa en väl fungerande 
året runt turism. Ett exempel på detta är Whistler i Kanada där man har arbetat med att skapa 
jämn fördelning av besökare året om19 och numera har något fler besökare på sommaren än 
vinterhalvåret20. Denna destination har sedan mitten av åttiotalet aktivt marknadsförts som en 
åretruntdestination av en oberoende association, Turism Whistler21. Detta visar på att det finns 
möjligheter för destinationer att påverka säsongsvariationerna och dess effekter. Men hur 
påverkar säsongsvariationer svenska fjälldestinationer? Och hur arbetar dessa 
fjälldestinationer för att minska effekterna av säsongsvariationerna?  
 
Under den senaste tiden har den globala uppvärmningen och klimatförändringar varit i fokus, 
vilket har visat sig bland annat genom publikationer, utredningar och inte minst i media. 
Enligt World Tourism Organization kan klimatförändringen komma att minska möjligheterna 
till fjällturism22, ett antagande som stöds i en nyligen publicerad rapport från ETOUR 
(European Tourism Research Institute)23. Forskning som gjorts angående klimatförändringens 

                                                 
12 Moen & Fredman, 2007, s. 421 
13 Getz & Nilsson, “Responses of family businesses to extreme seasonality in demand: the case of Bornholm, 

Denmark”, 2004, s. 18 
14 Butler i Baum och Lundtorp, 2001, s. 5 
15 Ibid. 
16 Getz & Nilsson, s. 18 
17 Ibid., s. 19 
18 Butler i Baum & Lundtorp, 2001, s. 9 
19 Nordin & Lexhagen, ”Vintersportorten – året runt”, 2004, s. 31 
20 Ibid., s. 19 
21 Ibid., s. 38  
22 http://www.world-tourism.org/sustainable/climate/final-report.pdf. 2007-12-28 
23 ETOUR, ”Naturbaserad turism och klimatförändring”, 2007, s. 25 
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effekt på skidturismen i Sverige visar att redan i dagsläget syns dess påverkan. Detta visar sig 
på så sätt att medeltemperaturen har stigit och perioderna med snö har blivit kortare. Vidare 
visar denna forskning att när det är lite snö väljer många skidturister att resa till en annan 
destination eller att åka skidor mer sällan.24 Detta innebär att de säsongsvariationer som de 
svenska fjällen drabbas av eventuellt kommer att ytterligare späs på. Men hur hanterar aktörer 
som verkar inom fjällområdet detta? Använder de sig av marknadsföringsmässiga medel för 
att styra kundströmmarna så att säsongsvariationerna jämnas ut? Enligt studien av Fredman 
och Moen kan man på platser i fjällområden nå bättre ekonomiska såväl som sociala 
förhållanden om man lyckas utveckla turismen så att den är jämnt fördelad över året25. Är 
detta en av de strategier som aktörer inom den svenska fjällturismen arbetar med? Vilka 
marknadsföringsstrategier väljer aktörer inom den svenska fjällturismen främst att arbeta med 
i syfte att hantera säsongsvariationerna? Med detta som bakgrund önskar jag undersöka hur 
säsongsvariationer påverkar den svenska fjällturismen och hur aktörer inom fjällturismen 
söker att hantera problem som uppkommer i och med detta genom användning av 
marknadsföringsmedel. 
 

1.2 Frågeställning 
 
Hur påverkas aktörer inom fjällturismen av säsongsvariationer och hur arbetar de med 
marknadsföringsstrategier och andra åtgärder för minska den påverkan säsongsvariationer 
har på destinationen? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie öka förståelsen för betydelsen av 
säsongsvariationer i de svenska fjällområdena och hur aktörer inom fjällturismen försöker 
minska de problem och ta vara på de möjligheter som uppkommer i och med dessa.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Turistnäringen omfattar ett flertal branscher, vilka alla kan sägas arbetar i syfte att tjäna 
turister26. Detta innebär att vad gäller säsongsvariationer påverkar dessa också flertalet 
branscher, då de drabbar hela turistdestinationer. Jag har i denna uppsats gjort det valet att 
avgränsa min studie att enbart gälla turism i det svenska fjällområdet. Vad gäller branscher 
görs ingen avgränsning, då jag önskar att studera hur olika aktörer inom en destination 
upplever säsongsvariationer.  
 

                                                 
24 Moen & Fredman, ”Effects of Climate Change on Alpine Skiing in Sweden”, 2007, s. 433 
25 Ibid., s. 434 
26 http://fm.nutek.se/forlaget/pdf/info_061-2006.pdf, 2007-12-18 
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1.5 Begreppsförklaringar  
 
 
Turism -   ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas 

på andra platser än sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år 
för fritid, affärer eller andra syften.27” 

 
Destination -  En destination skiljer sig från andra produkter då den består av ett 

flertal olika komponenter som exempelvis hotell, restauranger och 
turistattraktioner.28 

 
Säsongsvariationer -  En tillfällig obalans inom turismen, vilket kan visa sig exempelvis 

genom variationer i antal besökare, besökarnas utgifter och antal 
inträden till attraktioner.29   

                                                 
27 Turistdelegationen, ”Turismens begreppsnyckel”, 1995, s. 5 
28 Morgan, Pritchard & Piggott, ”New Zealand, 100 % pure. The creation of a powerful niche destination 

brand”, 2002, s. 337 
29 Butler i Baum och Lundtrop, s. 5 
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2 TEORETISK METOD             
I detta avsnitt presenteras de utgångspunkter som denna uppsats har, bland annat ges det en 
redogörelse över min förförståelse och vilken inverkan denna kan ha på studien. Mitt urval av 
teorier beskrivs och bedöms utifrån dess relevans och aktualitet.                                                                    

2.1 Förförståelse  
 
En forskare bör inta ett objektivt förhållningssätt inför ett forskningstillfälle, något som inte 
alltid är så lätt då varje person bär med sig spår av tidigare erfarenheter30. Dessa erfarenheter 
som alla bär på kan benämnas förförståelse31 och de påverkar hur man ser på och väljer att 
bemöta det som man avser att studera32. Jag är av den åsikten att det är av stor vikt i en studie 
att vara medveten om den förförståelse man bär på, så att man vet om och i sådana fall hur det 
påverkar ens val och angreppssätt. Av denna anledning inleds det metodologiska avsnittet 
men en redogörelse över den förförståelse som jag bedömer vara relevant i förhållande till 
uppsatsens ämnesområde.  
 
Jag har studerat åtta terminer vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och det 
Civilekonomprogram som erbjuds där. Jag har fördjupat mig i ämnet Entreprenörskap på C-
nivå och Marknadsföring på D-nivå. Detta innebär att jag under mina år vid Umeå Universitet 
samlat på mig kunskaper i företagsekonomi och även mer djupgående kunskap inom de två 
ovan nämnda områdena. Under de kurser som jag har läst inom ämnet marknadsföring har jag 
kommit i kontakt med olika marknadsföringsstrategier, både för såväl producerandeföretag 
som tjänsteföretag. Dessa kunskaper har jag tagit med mig in i denna studie och det har för 
mig inneburit att jag haft en god förkunskap om detta samt viss kännedom om inom området 
kända teorier och forskare. Mina förkunskaper som jag samlat på mig via mina studier kan ha 
påverkat denna uppsats på så sätt att jag omedvetet fokuserat på områden som jag sedan 
tidigare väl känner till. Jag har dock under hela uppsatsens gång försökt att kritiskt granska 
mina val och hålla mig objektiv, även om jag inser att det är något som är svårt att helt och 
hållet uppnå.  
 
Jag har inte tidigare funderat kring problem med säsongsvariationer, men jag inser att jag till 
viss del har stött på det i olika sammanhang. Jag har i ett flertal år arbetat inom 
dagligvaruhandeln och även om den verksamhet där jag varit inte varit utsatt för 
säsongsvariationer i någon hög grad så kan jag ändå påstå att jag stött på problemet i viss 
mån. Även om efterfrågan inte direkt följer vissa säsonger så förändras efterfrågan över tid, 
exempelvis att efterfrågan förändras löpande under månaden och tenderar att vara som högst 
vid löning. Via detta har jag också erhållit en förståelse för hur man bemöter dessa variationer 
med marknadsföring anpassat efter period. Detta innebär att jag till viss del har en 
förförståelse i ämnet om än inte i dess specifika art. Med andra ord så kan jag till viss del 
förstå konsekvenserna av säsongsvariationer, men inte hur aktörer inom fjällturismen arbetar 
för att hantera dem. Vidare bedömer jag att min förförståelse har påverkat både mitt val av 
problemområde samt formuleringen av uppsatsens frågeställning.   

                                                 
30 Holme Idar Magne & Bernt Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 

(1997), s. 95 
31 Ibid. 
32 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning”, (1993), s. 25-26 
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2.2 Perspektiv 
 
Beroende av vilket perspektiv som en forskare väljer för att studera ett problem uppfattar 
denne problemet på olika sätt. Detta vill säga att genom sitt val av perspektiv styr forskaren 
studiens utformning.33 Det är av denna anledning relevant för mig som forskare att tala om för 
läsaren ur vilket perspektiv som jag har valt att studera mitt problemområde. Syftet med 
denna uppsats är att skapa en förståelse för hur säsongsvariationer påverkar fjällturismen samt 
hur aktörer på denna marknad arbetar med att hantera de effekter som uppstår. Detta gör jag 
genom att intervjua aktörer som verkar på den valda marknaden, jag har med andra ord i 
denna uppsats valt att utgå ifrån ett företagsledarperspektiv. Företagsledarperspektivet 
bedömer jag vara det mest användbara då jag önskar studera hur aktörer upplever 
säsongsvariationerna och inte resenärer eller fast boende på en destination. 

2.3 Kunskapssyn 
 
Då jag i denna uppsats har som avsikt att skapa en förståelse för hur säsongsvariationer 
påverkar fjällturismen samt hur aktörer på denna marknad arbetar med att hantera 
säsongsvariationer har jag valt att följa det hermeneutiska synsättet. Hermeneutiken är en 
tolkningslära, där fokus ligger på förståelse genom forskarens erfarenheter och värderingar34, 
något som jag bedömer vara av vikt för att skapa förståelse för min valda frågeställning. Jag 
vill studera hur aktörer inom fjällturismen upplever att säsongsvariationer påverkar dem samt 
hur dessa hanteras, något som jag bedömer jag kräva en hermeneutisk syn då jag måste tolka 
den data jag samlar in för att förstå hur det ser ut i verkligheten. Genom att arbeta på detta sätt 
önskar jag uppnå en förståelse för hur aktörer inom fjällturismen uppfattar sin verksamhets 
situation i och med säsongsvariationerna.  
 

2.4 Angreppssätt 
 
Syftet med denna studie om säsongsvariationers påverkan på fjällturismen är inte att skapa 
nya teorier, utan att skapa en ökad förståelse för ett specifikt problem.  Jag har i uppsatsen 
valt att utgå från befintliga teorier och dessa har använts för att skapa en intervjumall som 
används i den empiriska undersökningen. Detta bedömer jag vara i enlighet med det 
deduktiva angreppssättet där forskaren utgår från befintliga teorier på ett område och utifrån 
dessa genomför en empirisk undersökning35. Genom att arbeta på ovan nämnda sätt kan jag 
också undersöka om de befintliga teorierna stämmer överens med verkligheten. Jag har i 
intervjuguiden även använt mig av ett antal öppna frågor, då jag även vill öppna upp för 
möjligheten att finna information som ej finns förankrad i den teoretiska referensramen. Detta 
kan sägas vara ett induktivt inslag i min studie, då jag i viss mån kan erhålla svar som inte 
relaterar till studiens utvalda teoretiska referensram och på så vis kan bidra till att generera ny 
kunskap som kan ligga till grund för nya teorier på området.  Detta har jag gjort då jag funnit 
vissa aspekter intressanta men ej funnit dem förankrade i teorin, detta beskrivs närmre i 
avsnitt 4, Praktisk metod.  
 

                                                 
33 Backman Jarl, ”Rapporter och uppsatser”, (1998), s.49 
34 Repstad Pål, ”Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap”, (1999), s. 104 
35 Bryman & Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, (2005) s. 23-25 
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2.5 Det metodologiska valet 
 
För att en forskare ska kunna förstå och närma sig verkligheten kan två olika 
forskningsmetoder användas, kvalitativ samt kvantitativ. Den kvalitativa metoden används 
när forskaren önskar att skapa en djup förståelse kring ett valt problem, medan den 
kvantitativa metoden används när syftet är att skapa en bred förståelse där slutsatserna går att 
generalisera.36 Då jag i denna uppsats vill undersöka huruvida säsongsvariationer har en 
påverkan på fjällturismen och hur lokala aktörer bemöter dessa bedömer jag en kvalitativ 
metod vara fördelaktig. Detta då en kvalitativ metod och användandet av intervjuer borde 
innebära bättre förutsättningar att studera hur säsongsvariationer påverkar fjällturismen samt 
hur hanteringen av dem ser ut. Att använda sig av intervjuer som metod skapar enligt mig 
stora möjligheter vad gäller informationshämtandet. Man kan under intervjun ställa öppna 
frågor till respondenterna och därmed ta del av historier och svar som annars inte skulle blivit 
tillgängliga. Dels ger användandet av intervjuer mig som forskare också den möjligheten att 
under intervjuns gång ställa följdfrågor, vilket inte heller är en möjlighet i andra metoder. En 
ytterligare fördel med intervjuer, som jag ser det, är att respondenterna i studien också ges 
möjlighet att ställa frågor till mig, dels om frågor är oklara men också vad gäller studien i 
övrigt. Utifrån detta har jag gjort den bedömningen att en kvalitativ metod och genomförandet 
av intervjuer är att föredra då det bör generera bättre material för analys med hänsyn till den 
valda frågeställningen.  
 
Genom att arbeta med en kvalitativ undersökningsmetod begränsas studiens 
generaliserbarhet37. Detta innebär att jag inte kan använda studiens resultat för att dra 
slutsatser för hur aktörer på fjälldestinationer överlag ser på säsongsvariationer eller hur de 
valt att hantera dem. Men syftet med denna studie är inte att generalisera resultatet för en 
större grupp utan att skapa en förståelse för hur aktörer inom det valda området upplever 
säsongsvariationer och hanterar dem. Jag menar därmed att den valda metoden inte begränsar 
studiens användbarhet. Istället kan studien förhoppningsvis fylla sitt syfte genom att öka 
förståelsen för den valda frågeställningen och de olika aktörernas arbete i och med 
säsongsvariationerna. 
 

2.6 Det teoretiska urvalet 

2.6.1 Sekundära källor 
 
Enligt Arbnor och Bjerke är sekundära källor redan tidigare publicerat material som 
vetenskapliga artiklar och böcker38. Den insamling av sekundärdata som genomförts i denna 
studie består främst av vetenskapligt granskade artiklar, men även av avhandlingar, rapporter 
och böcker. En litteraturstudie kan vara till hjälp till på så vis att den visar eventuella brister i 
den befintliga kunskapen, samt att man kan ringa in det som är relevant utifrån den tänkta 
frågeställningen39, något som jag bedömer vara av vikt för det fortsatta arbetet och 
utformningen av uppsatsen. 

                                                 
36 Holme & Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s.76 
37 Bryman & Bell, s. 320 
38 Arbnor, Ingeman & Björn Bjerke, ”Företagsekonomiska metodlära”, Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 304 
39 Backman, ”Rapporter och uppsatser”, s.26 
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2.6.2 Litteraturinsamling 
 
Den litteratur som ligger till grund för teoriavsnittet är främst vetenskapliga artiklar, men jag 
har även till viss del använt mig av böcker, rapporter och utredningar. Litteratursökningen 
genomfördes främst genom Umeå Universitetsbibliotekets databaser Business Source Premier 
och Emerald Fulltext, där jag funnit vetenskapliga artiklar. Sökord som har använts i 
litteratursökningen är bland annat; tourism, relationship marketing och seasonality, dessa har 
använts både separat och i kombination med varandra. Användningen av dessa sökord har 
genererat mängder av källor vilket har krävt att jag gallrat ut de källor som jag bedömt vara 
relevanta utifrån uppsatsens valda frågeställning. I denna process har jag tagit hänsyn till en 
rad olika faktorer som exempelvis vilket syfte studien haft, när den är publicerad samt i vilket 
land studien är utförd. De källor som inhämtas på enligt detta förfarande bedömer jag vara 
trovärdiga då de artiklar som valts ut är publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter, som 
Journal of Marketing Research och Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing. Ett annat sätt att söka information som jag har använt mig av är att ta 
utgångspunkt i redan kända forskares referenslistor. Dessa refererar till andra relevanta källor, 
vilka i sin tur refererar till ytterligare forskare som kan vara av relevans för uppsatsen. 
Exempelvis har jag genom att studera Perticks40 referenslista upptäckt en annan författare som 
har skrivit en vetenskaplig artikel inom samma ämnesområde, nämligen artikeln av Thomas 
från 200141.  
 
Förutom de vetenskapliga artiklar som använts har jag även tagit del av andra källor. Jag har i 
det indelande kapitlet hämtat information om turismens utveckling från Internet. I detta syfte 
har hemsidor för Statistiska Centralbyrån, Svensk Turism, NUTEK samt WTO (World 
Tourism Organization) använts. Jag har även tagit del av publikationer från EU-
kommissionen, som även de laddats ned från Internet. Då dessa källor inte kan sägas vara av 
samma vetenskapliga kvalité som exempelvis vetenskapligt granskade artiklar, har de också 
använts med viss försiktighet. Jag har enbart använt mig av Internetbaserad information i det 
inledande avsnittet i avseende att belysa den utveckling som skett de senaste åren inom 
turismen. Jag har gjort den bedömningen att dessa källor trots sitt slag fyller en viktig 
funktion.  
 
Jag har även använt mig av ett antal böcker i uppsatsen, det har främst rört sig om 
metodologiska böcker om vetenskaplig metod. Dessa har jag använt mig av för att stödja de 
antaganden som jag gjort i detta avsnitt samt i avsnittet Praktisk metod.  Det förekommer 
även i uppsatsens teoretiska avsnitt en bok, nämligen Baum och Lundtorp, ”Seasonality in 
Tourism”. Boken är en sammanställning av ett flertal kapitel skrivna av olika forskare inom 
området. Jag har främst använt mig av ett kapitel skrivet av Butler, som är professor i turism.   
Denna källa har inte samma vetenskaplighet som de artiklar det teoretiska avsnittet bygger på 
och användningen av den har därför begränsats.  

                                                 
40 Se Petrick J. F., (2004), ”Reoperationalising the loyalty framework”, Tourism and Hospitality Research, Vol. 

5, Issue. 3, s. 199-212 
41 Se Thomas J. S., (2001), ”A methodology for Linking Customer Acquisition to Customer Retention”, Journal 

of Marketing Research, May 2001, s. 262-268 
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2.6.3 Källkritik   
 
Som företagsekonomisk forskare måste man ibland ta del av kunskap som är skriven för andra 
ämnesområden. Detta då samhällsvetenskapen är ett tvärvetenskapligt fält.42 Detta har jag 
märkt då exempelvis de källor jag funnit härrör från exempelvis det ekonomiska såväl som 
det psykologiska forskningsområdet. När jag som forskare har en sådan bred kunskapsbas att 
inhämta information från är jag medveten om att vissa områden kan ha förbisetts. Men då jag 
inte har möjlighet att ta del av all tidigare forskning har jag fått göra vissa avgränsningar, som 
står i förhållande till uppsatsens frågeställning och valda perspektiv. Jag är av den åsikten att 
de avgränsningar som gjorts i litteratursökningen har varit bra för studien, då det inneburit 
möjligheter att djupare fokusera på de valda områdena.  
 
När man granskar sina källor bör man ta hänsyn till det så kallade färskhetskravet. Med det 
menas att kunskap från en nyligen publicerad källa ger mer aktuell information är kunskap 
från en äldre källa.43 När jag inledde litteratursökningen insåg jag att den forskning som finns 
inom området säsongsvariationer och turism är begränsad, men aktuell. Som följd har detta 
gett att den forskning funnits är av nyare art, vilket ger den hög aktualitet. Jag har tagit del av 
ett flertal vetenskapliga studier som är publicerade så sent som 2007. Detta rör sig om 
studierna av: 
 

• Gretzel, Fesenmaier, Formica och O’Leary 
• Sarma 
• Beerli Meneses och Gil 
• Das, Mohapatra, Sharma och Sarkar 
• Govers, Go och Kumar 
• Hankinson 
• Moen och Fredman 

 
Av det totala antalet källor använda i denna uppsats teoretiska avsnitt och inledning är 34 
publicerade från år 2000 och framåt, vilket innebär en så pass hög nivå som 85 procent. Detta 
menar jag styrker att denna uppsats bygger på en högst aktuell teoretisk kunskapsbas.   
 
Vidare måste man som forskare också granska sina källor utifrån deras relevans. De källor 
man använder sig av bör i hög grad vara kopplade till forskarens valda problemformulering.44 
Jag har kontinuerligt under litteratursökningen haft studiens frågeställning med mig i tankarna 
och på så vis alltid stämt av källornas relevans gentemot det valda problemet. Vad gäller 
användandet av originalkällor, har jag inte i alla avseenden lyckats med detta. Trots att jag 
inte funnit originalkällan har jag upptäckt att dessa författare skildrats bland en mängd olika 
författare, och bedömer därmed att pålitligheten vid att använda källan på så vis kan styrkas. 
Detta har varit fallet med Twining-Ward och Twining-Ward, vilka i uppsatsen därför har 
referats från Getz och Nilsson samt Crompton som refererats från Chen och Tsai. Butler har 
refererats från Baum och Lundtorp, men i detta fall är Butlers text ett originalkapitel i boken 
Seasonality in tourism. Jag har med andra ord i det teoretiska avsnittet använt mig av en källa 
som inte är vetenskapligt granskad, men jag har gjort den bedömningen att källan ändå är 
högst användbar. Det förekommer även en källa i det teoretiska avsnittet som utgörs av en 

                                                 
42 Backman, ”Rapporter och uppsatser”, s.87 
43 Ejvegård Rolf, ”Vetenskaplig metod”, (1993), s.61 
44 Patel Runa & Bo Davidson, ”Forskningsmetodikens grunder”, (1991), s. 34 
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forskningsrapport publicerad av ETOUR. Denna källa har jag använt trots att den inte innehar 
lika hög vetenskaplighet som vetenskapliga artiklar, då jag bedömde att den tillförde ett 
intressant perspektiv till det övriga materialet i avsnittet. Då ETOUR är ett välkänt 
forskningsinstitut bedömer jag att denna källa är trovärdig och användbar.  
 
Mycket av den forskning som finns inom området säsongsvariationer och turism är inte 
baserad på situationer i Sverige och ej heller i fjällmiljö. Det har inneburit att vissa källor har 
varit svåra att använda i studien, men jag har ändå gjort mitt bästa för att ta del av de delar 
som i viss mån passar in på uppsatsens problematisering. Detta gäller till exempel för studien 
av Siomkos, Vasiliadis och Lathiras där turisters värderingar av olika skidorters utbud 
undersökts, denna har använts trots att den är baserad på de situationer som råder på skidorter 
i Grekland. Jag har gjort den bedömningen att den är användbar för min studie då den 
specifikt undersökt en miljö som kan liknas vid den svenska fjällturismen under vintertid.
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3 TEORI 
I detta avsnitt förklaras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens 
empiriska undersökning.  Inledningsvis förklaras turism och vilka faktorer som ligger till 
grund för turistens val av en destination. Säsongsvariationer förklaras och slutligen redogörs 
för olika strategier som kan användas i syfte att hantera säsongsvariationer.  
 

3.1 Fjällturism  
 
Fredman har i en studie från 2005 samarbetat med Heberlein och undersökt i vilken mån olika 
motivationsfaktorer och restriktionsfaktorer påverkar turisters vilja att besöka de svenska 
fjällen.  Detta har författarna gjort genom att utföra en nationell undersökning bland både 
besökare och icke-besökare i de svenska fjällen.45 Undersökningen genomfördes i två steg, 
dels en telefonundersökning för att lokalisera besökare och icke-besökare och dels en därpå 
följande enkätundersökning för att samla in mer utförlig data om de fjällresor som gjorts. 
Telefonundersökningen utfördes under 1999 och omfattade 3506 personer boende i Sverige. 
Personer som angav att de besökt de svenska fjällen under de senaste fem åren blev 
klassificerade som besökare och de som inte besökt fjällen under denna tidsperiod 
klassificerades som icke-besökare.46 Både besökare och icke-besökare fick följdfrågor, dels i 
syfte att samla information om hur den senaste resan varit och dels med syfte att ta reda på 
icke-besökarnas aktivitetsmönster. Besökare som svarat att de besökt fjällen i syfte att åka 
utförsåkning fick sedan även delta i en uppföljande undersökning där de fick svara på frågor 
fokuserade på denna aktivitet.47 Genom denna grundliga undersökning kunde Fredman och 
Heberlein nå den slutsatsen att tillgivenhet till en plats är en viktig faktor till varför människor 
besöker de svenska fjällen. En av de restriktioner som framkom vara av mest vikt för 
huruvida besök till fjällen skedde eller ej var avståndet till destinationen. En annan restriktion 
av stor vikt som framkom i studien var individens inkomst.48 Fredman och Heberlein drar 
utifrån ovan nämnda resultat den slutsatsen att för att få fler besökare till fjällen måste 
infrastrukturen förbättras och kostnaden för att ta sig till fjällen måste minska49.  
 
När turisten ska välja resmål genomgår de enligt Laws, Scott och Parfitt en femstegsprocess. 
Turisten väljer enligt Laws et al först vilken typ av resa som de önskar göra, sedan följer 
beslut om semesteraktiviteter, hur informationssökning ska ske, vilket specifikt område som 
ska besökas och slutligen väljer turisten logi. Då detta innebär att turisten väljer destination 
före hotell och andra aktiviteter, kan det enligt Laws et al vara klokt att inom en destination 
samarbeta för att locka turister till besök.50 Effekterna av samarbeten diskuteras dock senare i 
detta kapitel. I en studie från 2006 har Chen och Tsai utvecklat en modell där olika variabler 
som påverkar turistens beslutsprocess identifieras. Denna modell kan liknas vid den ovan 
nämnda processen av Laws et al som turisten genomgår inför ett val av destination. De fem 
variabler som används för att beskriva turistens beslutsprocess i Chen och Tsais modell är: 
beteendemässig avsikt, genomgående tillfredställelse, uppfattat värde, resans kvalité och 
                                                 
45 Fredman och Heberlein, ”Visits to the Swedish Mountains: Constraints and Motivations”, 2005, s. 181  
46 Ibid., s. 181 
47 Ibid., s. 182 
48 Ibid., s. 188 
49 Ibid., s. 189-190 
50 Laws, Scott och Parfitt, ”Synergies In Destination Image: a Case Study and Conceptualisation”, 2002, s. 50 
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destinationens image.51 Studiens resultat visar att destinationens image är den viktigaste 
faktorn då den både styr över turistens beslutsfattande samt även till viss del turistens 
beteende efter beslutsfattandet. Detta innebär att destinationens image påverkar turistens 
beteende överlag och därmed blir det en viktig del i skapandet av en attraktiv 
turistdestination.52  

Das, Mohapatra, Sharma och Sarkar har genomfört en studie som handlar om vad som 
påverkar turistens val av en destination. Enligt Das et al kan en destinations attraktivitet 
förklaras utifrån tre faktorer, attraktioner, bekvämligheter och tillgänglighet. Attraktioner ses 
som den viktigaste påverkansfaktorn, då det är det som lockar turister att besöka 
destinationen. Bekvämligheter i sig lockar inte till sig turister men, frånvaron av dem kan 
innebära att turisterna väljer bort destinationen för besök. Den tredje påverkansfaktorn, 
tillgänglighet, handlar om hur enkelt det är för turisterna att ta sig till destinationen samt till 
vilken kostnad.53 I studien undersöks vilka specifika faktorer som är relevanta för att en 
destination ska uppfattas som attraktiv54. Das et al når slutsatsen att en destinations olika 
attraktioner är av stor vikt för destinationens attraktivitet. Författarna menar att destinationer 
genom en undersökning av turisternas behov av olika attraktioner kan utforma lämpliga 
strategier för att motivera turister till besök och viljan att rekommendera destinationen till 
andra.55  

Siomkos, Vasiliadis och Lathiras genomförde under vintern 2003/2004 en fältstudie56 där 
syftet var att tillhandahålla skidindustrin med information om hur deras kunder uppfattar 
erbjudna produkter och tjänster57. Detta utförde Siomkos et al genom att fråga 499 turister 
som besökt Grekiska skidorter vilket värde de gav destinationens olika produkter och 
tjänster58. De attribut som omfattades av undersökningen var destinationens tillgänglighet, 
priset på lunch, pris för liftkort och kvalitén på olika faktorer som exempelvis snön och 
personalens beteende. Vidare undersöktes även olika erbjudna tjänster, exempelvis hur städat 
det var på destinationen, hur säkerheten fungerade och standarden på olika inrättningar som 
exempelvis hotell och uthyrning av skidutrustning. Slutligen undersöktes även destinationens 
organisatoriska och morfologiska karaktärsdrag, vilket innebär exempelvis hur mycket 
variationer som finns vad gäller olika aktiviteter.59 Resultatet av studien visar att det attribut 
som var av mest vikt för turisterna var destinationens tillgänglighet60. Detta resultat styrker 
det resultat som framkom i ovan nämnda studie av Fredman och Heberlein, att avståndet till 
destinationen är en avgörande faktor för om en resa blir av eller ej61. Resultatet i studien av 
Siomkos et al visar att pris är en ytterligare faktor som turister lägger stor vikt vid. Siomkos et 
al kommer till den slutsatsen att företagsledare genom att samla information om kundernas 
uppfattade värde kan skapa marknadsföringsstrategier som bättre anpassas till kunderna. 
Genom att denna anpassning sker är Siomkos et al av den åsikten att företaget kommer att öka 
                                                 
51 Chen & Tsai, 2006, s. 1116 
52 Ibid., s. 1121 
53 Das, Mohapatra, Sharma och Sarkar, ”Factors Influencing the Attractiveness of a Tourist Destination”, 2007, 

s. 103 
54 Ibid., s. 104 
55 Ibid., s. 127 
56 Siomkos, Vasiliadis & Lathiras, ”Measuring Customer Preferences in the Winter Sports Market: The case of 

Greece”, 2005, s. 133 
57 Ibid., s. 129 
58 Ibid., s. 130 
59 Ibid., s. 132 
60 Ibid., s. 139 
61 Fredman och Heberlein, 2005, s. 188 
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graden av tillfredställelse bland sina kunder. Detta då kunden i större utsträckning kommer att 
få en produkt eller tjänst som motsvarar vad de på förhand förväntat sig.62 Då ovan nämnda 
studier visar på ett flertal viktiga aspekter att beakta vad gäller arbetet med att skapa en 
attraktiv destination blir det också intressant att se hur aktörer i svenska fjälldestinationer 
resonerar kring detta. Vilka faktorer bedömer aktörerna på den svenska fjällmarknaden är av 
främsta vikt för att generera fler turister?  

Studien av Fredman och Heberlein kommer att användas som underlag för den del av min 
studie som omfattar fjällturism. Detta då ovan nämnda studie är omfattande (n=3506) och den 
tillför ett intressant perspektiv då författarna har undersökt motivationsfaktorer och 
restriktionsfaktorer utifrån att se på besökare jämfört med icke-besökare. Detta är något som 
jag bedömer vara intressant att studera även ur ett företagarperspektiv. Av denna anledning 
kommer frågorna som behandlar detta i min intervjuguide att byggas upp så att skillnader 
mellan besökare och icke-besökare kan studeras, här använder jag också den definition på 
besökare och icke-besökare som Fredman och Heberlein använt. Fredman och Heberlein har i 
sin studie använt sig av en skala från ett till fem för att respondenterna skulle rangordna olika 
faktorer, jag kommer även i min studie att lägga upp frågorna på detta vis, då det skapar en 
god möjlighet att jämföra resultatet från Fredman och Heberleins studie med det som 
framkommer i denna studie.  

Studien av Siomkos et al kommer även den att ligga till grund för min intervjuguide, då den 
har undersökt kundernas preferenser i en miljö som kan liknas vid den som jag ämnar 
undersöka. Även denna studie är omfattande med 499 respondenter varvid jag bedömer 
studiens resultat vara högst trovärdigt. I denna studie har författarna ombett respondenterna 
att rangordna olika attribut på en skala från 1 till 10. Jag kommer trots detta att använda mig 
av den skala som Fredman och Heberlein använt sig av. Både studien av Chen och Tsai samt 
den av Das et al tillför ytterligare intressanta aspekter att undersöka utöver de som 
framkommit av Fredman och Heberleins studie samt den av Siomkos et al. Dessa resultat 
kommer även de att användas i min studie av den svenska fjällturismen och även de att 
undersökas utifrån besökare och icke-besökare . Då både Chen och Tsai samt Das et al i sina 
respektive undersökningar har använt sig av en skala på 1 till 5, stärker det ytterligare mitt 
användande av detsamma i min studie.  

 

3.2 Säsongsvariationer 
 
Säsongsvariationer kan enligt Butler beskrivas som en tillfällig obalans inom turismen, vilket 
visar sig exempelvis genom variationer i antal besökare, besökarnas utgifter och antal 
inträden till attraktioner63. Getz och Nilsson menar i en studie publicerad 2004 att 
säsongsvariationer är ett problem inom turismen världen över. Vidare hävdar författarna att 
säsongsvariationer visar sig som växlingar i kundströmmar över året64, vilket stämmer väl 
överens med ovan nämnda definition av Butler.  Säsongsvariationer drabbar i högre 
utsträckning destinationer som är avsides belägna, detta då de kan vara svårtillgängliga och 
eventuellt också problematiska att nå under vissa delar av året65. Då mönster i 
säsongsvariationer tenderar att vara stabila under många år, kan olika aktörer förutse 

                                                 
62 Siomkos, Vasiliadis & Lathiras, 2005, s. 139 
63 Butler i Baum och Lundtrop, s. 5 
64 Getz & Nilsson, 2004, s. 18 
65 Butler i Baum & Lundtorp, 2001, s. 16 
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eventuella konsekvenser och därmed möjliggörs också för dessa aktörer att försöka hantera 
säsongsvariationerna.66  

 
Vad beror säsongsvariationer på och på vilka sätt påverkar säsongsvariationer 
destinationerna? Butler ställer upp en modell som visar hur utbud, efterfrågan samt 
destinationens aktörers handlingar påverkar säsongsvariationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Butler är naturliga säsonger, institutionaliserad semester och semestertraditioner 
faktorer som påverkar efterfrågan. Det som styr över destinationens utbud är bland annat 
klimatet, aktivitetsmöjligheter samt sociala och kulturella attraktioner. De modifierade 
handlingar som Butler hävdar kan påverka mönstret av säsongsvariationer är differentierad 
prissättning, nya attraktioner och marknadsdiversifiering.67 Detta innebär att det finns både 
faktorer som är påverkningsbara, som exempelvis aktivitetsmöjligheter, samt faktorer som ej 
går att styra över, som exempelvis klimatet och naturliga säsonger. Butler skiljer på naturliga 
och institutionella säsongsvariationer. Där det första är de variationer som styrs av klimat och 
väder, vilka blir vanligare ju längre från ekvatorn destinationen befinner sig. Detta innebär, 
som tidigare nämnts, att ju mer avlägsen en destination är desto större är sannolikheten att den 
drabbas av säsongsvariationer. Institutionella säsongsvariationer är sådana som styrs av beslut 
som fattas på olika nivåer i samhället, detta rör sig exempelvis om när skollov och högtider 
infaller.68 Hur ser då detta ut i de svenska fjällen? Det blir i studien intressant att studera vilka 
faktorer som ligger till grund för de säsongsvariationer som uppkommer och huruvida de 
påverkbara eller inte? Hur ser aktörer på denna marknad på säsongsvariationerna och är det 
något som de lägger stor vikt vid?  
 
 
Vilka effekter innebär säsongvariationer för destinationerna? Ett flertal författare, exempelvis 
Getz och Nilsson, talar om de effekter som uppstår i samband med säsongsvariationer. Getz 
och Nilsson menar att säsongsvariationer ofta ses som ett problem och att destinationer ofta 
arbetar med att försöka råda bot på dem. Genom att studera tidigare forskning inom området 

                                                 
66 Getz & Nilsson, 2004, s. 18 
67 Butler i Baum & Lundtorp, 2001, s. 9 
68 Ibid., s. 6-7 
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kan Getz och Nilsson ställa upp ett antal problem som ofta ses i kombination med 
säsongsvariationer.69  
 
 

• Brist på kapacitet under tider då efterfrågan är som störst 
• Säsongsmässig arbetslöshet som resulterar i högre kostnader och en tillfällig arbetsstyrka 
• Priset stiger under högsäsong vilket kan påverka kundens uppfattade värde negativt 
• Samhället är inaktivt under perioder då det är låg efterfrågan 
• Arbetslösheten kan skjuta i höjden under lågsäsong 
• Inrättningar och tjänster är periodvis otillgängliga för besökare och invånare70  
 

 
Vidare menar Getz och Nilsson att destinationer som drabbas hårt av säsongsvariationer kan 
ha svårt att knyta till sig kompetent personal, då de hellre söker arbeten som är jämt fördelade 
året om71. Trots alla dessa negativa effekter av säsongseffekter finns det också författare som 
lokaliserat positiva effekter. Twining-Ward och Twining-Ward menar att säsongsvariationer 
kan påverka destinationer positivt, då det exempelvis innebär en chans till vila för invånarna 
och tid till underhåll av bland annat infrastruktur.  Vidare innebär säsongsvariationerna enligt 
författarna att eventuell miljöpåverkan på destinationerna minskar under lågsäsong och att 
miljön ges en chans till återhämtning.72 Mourdoukoutas har studerat hur säsongsvariationer 
påverkar arbetskraften på en turistdestination. Mourdoukoutas för ett resonemang där 
säsongvariationerna inte nödvändigtvis innebär negativa effekter för arbetskraften på en 
destination. Mourdoukoutas menar att de som arbetar på destinationer som påverkas av 
säsongsvariationer är medvetna om att de under perioder kan stå utan jobb och valt arbetet då 
det passar in i deras livsstil. Av denna anledning menar Mourdoukoutas, liksom Twining-
Ward och Twining-Ward, att säsongsvariationer inte enbart bör ses som negativa.73  
 
Att klimatförändringen kommer att innebära mindre snö för fjällturism, kan i ett kortare 
perspektiv gynna den svenska fjällturismen då klimatförändringens negativa effekter kommer 
att drabba Alperna hårdare. På så sätt kan den svenska fjällturismen, trots att vintersäsongen 
förkortas, nå ett större kundunderlag då minskad snö i Alperna öppnar upp för de europeiska 
turisterna att besöka Sverige. Detta framkommer i en studie publicerad av ETOUR, European 
Tourism Research Institute, under 2007.74 Då denna forskning visar att effekterna av 
säsongsvariationerna kan ses som både positiva och negativa menar jag att det är intressant att 
undersöka hur aktörer inom den svenska fjällturismen uppfattar de säsongsvariationer som de 
drabbas av. Bedömer de dem enbart vara negativa eller kan aktörerna även se positiva effekter 
av säsongsvariationer?  
 
Vad gäller säsongsvariationer så kommer frågorna angående detta i min intervjuguide att 
främst att grundas på de problem som Getz och Nilsson tar upp som vanligt förekommande i 
samband med säsongsvariationer. Studien av Mourdoukoutas tillför ett ytterligare intressant 
perspektiv, då den visar på även positiva effekter, vilket innebär att hänsyn att tas till den i 
utformningen av min intervjuguide.  

                                                 
69 Getz & Nilsson, 2004, s. 19 
70 Getz & Nilsson, 2004, s. 19, Författarens egen översättning 
71 Ibid. 
72 Twining-Ward och Twining-Ward i Getz & Nilsson, 2004, s. 19 
73 Mourdoukoutas, ”Seasonal Employment, Seasonal unemployment and unemployment compensation”, 1988, 

s. 327 
74 ETOUR, ”Naturbaserad turism och klimatförändring”, 2007, s. 25 
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3.2.1 Anpassning till säsongsvariationer 
 
I en modell presenterad av Bürki, Elsasser och Abegg under en internationell konferens om 
klimatförändringen och turism presenteras anpassningsstrategier till säsongsvariationer. Bürki 
et al hävdar att den globala uppvärmningen kommer att slå hårdast mot den miljö och säsong 
som är avgörande för vinterturismen. Något som författarna menar kan komma att påverka 
många skidorter då vinterturismen ofta är den näring som inbringar mest inkomster på dessa 
orter.75 Det som Bürki et al menar är att den globala uppvärmningen på sikt kommer att leda 
till mindre snö och även mindre inkomster från skidturism76. Av denna anledning har Bürki et 
al konstruerat en modell för de anpassningsstrategier som kan användas i syfte att hantera de 
effekter som kan komma att uppstå på sikt av klimatförändringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den modell som Bürki et al utvecklat diskuteras i en studie av Moen och Fredman från 2007  
där klimatförändringens inverkan på alpin skidåkning i Sverige studeras. Moen och Fredman 
kommer fram till att den mest lovande strategin i Bürki et als modell (se ovan) är att utveckla 
turism året om. Att använda sig av en sådan strategi ska enligt författarna innebära ett flertal 
positiva effekter varav vissa kan komma att överbygga den problematik som finns med 
säsongsvariationer för traditionella vintersportorter.77 I den tidigare nämnda studien från 
ETOUR diskuteras det kring möjliga anpassningsåtgärder till säsongsvariationerna, som delas 
upp i tekniska och beteendemässiga åtgärder. De tekniska åtgärderna omfattar åtgärder som 
att producera konstsnö och nya pister på högre höjd. Beteendemässiga åtgärder däremot 
handlar om att aktivt arbeta med att anpassa sig till säsongsvariationerna via marknadsföring, 
samarbeten och genom skapandet av turism året om.78 Båda dessa typer av åtgärder kan 
återfinnas i modellen av Bürki ovan, om än uppdelningen inte är den samma.   Detta innebär 
att det blir av intresse att studera hur aktörer på svenska fjälldestinationer valt att arbeta i och 
med säsongsvariationer och hur dessa aktörer har anpassat sina verksamheter efter dem. Jag 
har i min intervjuguide baserat frågor om anpassning till säsongsvariationer på modellen av 
Bürki et al, då jag bedömt att den omfattar intressanta aspekter som jag vill undersöka.  

                                                 
75 Bürki, Elsasser & Abegg, ”Climate Change: Impacts on the Tourism Industry in Mountain Areas”, 2003 s. 1 
76 Ibid., s. 2 
77 Moen & Fredman, 2007, s. 431 
78 ETOUR, ”Naturbaserad turism och klimatförändring”, 2007, s. 29 
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3.3 Strategier för hantering av säsongsvariationer 

3.3.1 Destinationslojalitet 
 
Huang och Chiu har uppmärksammat att det finns en brist inom forskningen i 
relationsmarknadsföring, då det finns begränsat med forskning om sambandet mellan turisters 
destinationslojalitet och valet av en turistdestination79. Utifrån detta har Huang och Chiu 
under 2006 genomfört en studie där relationen mellan destinationslojalitet och val av 
destination undersöks. Huang och Chiu hävdar att relationsmarknadsföring och speciellt 
lojalitetsaspekten, är mycket viktigt inom många branscher och framför allt inom turismen. 
Lojalitetsskapandet är av vikt för turismen då det leder till att kunderna återkommer till 
destinationen i framtiden. Vidare hävdar författarna att begreppet går att dela upp i två delar, 
varav den första är tillit till en destination och det andra är tillfredställelse med 
destinationen.80 Huang och Chiu utvecklar i studien från 2006 en modell som visar att hur 
olika faktorer påverkar en individs lojalitet.  
 
 
 
Uppfattade kulturella skillnader 
   Tillfredställelse 
Uppfattad säkerhet    Destinationslojalitet  
   Tillit 
Bekväm transport 
     

Figur 3. Fritt från Huang & Chiu, 2006, s. 159 
 
Denna modell tydliggör relationen mellan olika påverkansfaktorer vad gäller 
destinationslojalitet. Kundens uppfattade säkerhet, kulturella skillnader och möjlighet till 
bekväm transport påverkar i vilken mån turisten känner tillit till och tillfredställelse med en 
destination. Dessa två senare faktorer kan i sin tur leda till att graden av destinationslojalitet 
ökar.81 Vidare konstateras det i studien att om en individ erhåller en positiv och 
tillfredställande upplevelse av en destination leder detta till en ökad grad av lojalitet gentemot 
destinationen82. I en studie från 2001 har även Thomas kommit fram till den slutsatsen att en 
av de bästa marknadsföringsstrategierna är att bygga upp en lojalitet hos besökarna, så att de 
återkommande nyttjar ens tjänst83. Enligt Thomas är det dessutom mindre kostsamt att behålla 
samma kunder än att gång på gång söka nya84, vilket ytterligare stärker vikten av att skapa 
lojalitet bland sina kunder.   
 
Petrick har genomfört en empirisk undersökning ombord på ett kryssningsfartyg i Karibiska 
övärlden85 i syfte att undersöka olika aspekter av lojalitet och den segmentering som kan 

                                                 
79 Huang & Chiu, ”Exploring Customer Satisfaction, Trust and Destination Loyalty in Tourism,”, 2006, s. 156 
80 Ibid., s. 156 
81 Ibid., s. 158 
82 Ibid., s. 157 
83 Thomas, ”A Methodology for Linking Customer Acquisition to customer Retention”, 2001, s.268 
84 Ibid. 
85 Petrick, ”Reoperationalising the loyalty framework”, Tourism and Hospitality Research, 2004, s. 204 
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göras ibland de lojala resenärerna86. Undersökningen genomfördes under två separata 
kryssningar, där 394 enkäter kunde samlas in under den första resan och 398 under den 
andra87. Petrick hävdar att ”Lojalitet är önskvärt bland tjänsteföretag, för det är det som 
säkrar relationen mellan kund och leverantör, när kunden ställs inför ökade attraktiva 
konkurrenskraftiga erbjudanden eller leverantörens egna brister88”. Vilket innebär att om 
företag lyckas skapa lojalitet hos sina kunder kommer de mer troligt också att stanna kvar 
även om andra erbjudanden dyker upp.89 Enligt de resultat som studien visar dras slutsatsen 
att det är av stor vikt att skaffa kunskap om sina kunder ifall företag vill lyckas med uppgiften 
att skapa lojalitet hos sin kundbas. Då företag skaffar sig kunskap om sina kunder kan de dela 
in dem i olika segment och urskilja skillnader segmenten emellan. Dessa skillnader kan sedan 
användas för att bättre anpassa den erbjudna tjänsten till varje segment och därigenom erhålla 
en större andel tillfredställda kunder vilket ger en större andel lojala kunder.90 Då denna 
studie och de av Huang och Chiu samt Thomas visat att skapandet av lojalitet bland kunderna 
är en effektiv marknadsstrategi finner jag också incitament för att undersöka huruvida detta är 
något som aktörer på den svenska fjällmarknaden arbetar med. Om så är fallet önskar jag 
också undersöka hur ser detta arbete ut. Detta gör jag på så sätt att jag använder mig av ovan 
nämnda studier för att skapa frågor till min intervjuguide. Jag har såsom Petrick använt mig 
av en skala så att respondenterna får rangordna ett antal alternativ. Dessa alternativ är de som 
framkommit i den modell som Huang och Chiu skapat för att visa på hur olika faktorer 
påverkar en individs lojalitet.  
 

3.3.2 Marknadssegmentering  
 
Libai, Narayandas och Humby argumenterar i en teoretisk artikel från 2002 för att företag 
som ett steg i sin marknadsföring bör göra en marknadssegmentering. Enligt författarna kan 
ett företag genom att göra en indelning av sin marknad i ett antal segment styra sin 
marknadsföring så att den bättre kan anpassas efter varje segment för en viss period. Detta 
förfarande kallar Libai, Narayandas och Humby för ”The segmented based approach”. 
Vidare hävdar författarna att genom att arbeta på detta vis kan ett företag vinna vissa fördelar 
så som att optimera storleken på varje segment samt att öka lönsamheten.91 Ett liknande 
förfarande förespråkas i en studie av Kastenholz från 2004. Kastenholzs studie genomfördes 
under åren 1998 och 1999 i Portugal och syftet var att öka förståelsen för marknaden för 
turism samt för olika turistdestinationers image. Studien genomfördes via en 
enkätundersökning bland 2280 turister som besökte utvalda portugisiska turistdestinationer.92 
Kastenholz förespråkar ett användande av ”management of demand” inom turistsektorn, 
vilket innebär att företaget genom ett noggrant urval av målmarknad kan styra sin 
marknadsföring beroende av vad som är attraktivt för varje segment. Exempelvis kan ett 
företag anpassa sitt utbud till olika segment beroende av den efterfrågan som finns vid olika 
tidpunkter. På så vis kan företaget också utforma skräddarsydda erbjudanden till de olika 
segmenten, som att erbjuda en viss tjänst under sommaren och en annan under 

                                                 
86 Petrick, 2004, s. 203 
87 Ibid., s. 204 
88 Ibid., s. 200 
89 Ibid. 
90 Ibid., s. 210 
91 Libai, Narayandas och Humby, ”Toward an Individual Customer profitability Model”, 2002, s. 75 
92 Kastenholz, ”Management of Demand as a Tool in Sustainable Tourist destination Development”, 2004 s. 394 
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vinterperioden.93 De resultat som Kastenholz nått i sin studie visar att företag genom att 
segmentera sin marknad och anpassa sin marknadsföring till varje segment kan nå en jämn 
och hållbar verksamhetsnivå. Enligt Kastenholz är ”management of demand” en väg att gå 
om man önskar att utöka sin turismverksamhet.94  
 
Att segmentera marknaden efter demografiska variabler, som ålder, inkomst och kön, är den 
mest använda segmenteringsmetoden95, men det finns även författare som argumenterar för 
att marknaden kan delas in på andra sätt. Inbakaran och Jackson menar att 
marknadssegmentering i längden innebär att företag både kan nå hållbarhet såväl 
kostnadseffektivitet i sin affärsutövning. Vidare menar Inbakaran och Jackson att 
segmentering bör ske genom att kunderna först delas in efter ett antal attribut för att sedan 
delas in i ett antal lämpliga grupperingar.96  Baloglu och Uysal har i en artikel från 1996 
undersökt hur marknadssegmentering kan ske utifrån de så kallade ”push & pull 
motivations”. Vad detta innebär är att turistens beteende förklaras genom att de styrs av 
faktorer som antigen driver dem eller drar dem till att resa. De faktorer som driver en turist till 
att resa är sådant som gör att turisten själv känner ett behov av att åka bort, medan det som 
drar turisten till att resa är de olika destinationernas attribut och utbud.97 Genom att 
genomföra 1212 intervjuer med tyska resenärer kunde Baloglu och Uysal urskilja fyra 
marknadssegment, de resenärer som söker efter sport/aktivitet, något nytt, stadsliv och 
stränder98. Genom att analysera resultatet av den genomförda studien drar Baloglu och Uysal 
slutsatsen att i alla av de ovan nämnda segmenten kombineras både faktorer som driver och 
drar turisten till att resa, något som författarna menar måste avspeglas i marknadsföringen av 
en turistdestination. Baloglu och Uysal menar att marknadsförare av en destination genom att 
skaffa sig kunskap om vad som driver och drar de olika segmenten till att resa inte bara kan 
skapa en produkt som passar varje segment, utan också ger bättre möjligheter att välja de 
marknadsföringsmedel som på bästa sätt lockar de olika segmenten att välja just dem som 
resmål.99  Detta styrker det som Kastenholz kommit fram till i ovan nämnda studie, att det är 
lönsamt för företag att genomföra en marknadssegmentering samt att det bidrar till att skapa 
en hållbar nivå för företagets verksamhet. 
 
Då ovan nämnda studier visat att segmentering ger stora vinster önskar jag undersöka om 
detta är något som återfinns bland aktörerna på svenska fjälldestinationer. Om de arbetar med 
denna metod blir det också intressant att undersöka hur segmenteringen sker, efter vilka 
variabler och hur man senare också arbetar med dessa segment i sin marknadsföring. Både 
studien av Kastenholz och den av Baloglu och Uysal är omfattande (n=2280 respektive 
n=1212) vilket för mig innebär att de resultat som studierna presenterar är av vikt. Av denna 
anledning kommer dessa två studier att ligga till grund för frågorna kring segmentering i min 
intervjuguide. Då författarna för dessa studier har ombett respondenterna att rangordna olika 
alternativ på en skala, kommer också jag till viss del att bygga upp frågorna på detta vis.  

                                                 
93 Kastenholz, 2004, s. 406 
94 Ibid. 
95 Pennington-Gray, Fridgen & Stynes, ”Cohort segmentation: An application to Tourism”, 2003, s. 341 
96 Inbakaran & Jackson, ”Understanding resort visitors through segmentation”, 2005, s. 65 
97 Baloglu & Uysal, ”Market segments of push and pull motivations: a canonical correlation approach”, 1996, s. 

32 
98 Ibid., s. 36 
99 Ibid., s. 38 
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3.3.3 Samarbete  
 
2006 publicerades en artikel av Gretzel, Fesenmaier, Formica och O’Leary i Journal of Travel 
Research. Artikel omfattar en studie utförd i USA där man i en fokusgrupp med 22 
marknadsföringsexperter diskuterat kring destinationsmarknadsföring.100 Gretzel et al hävdar 
att turismen har genomgått en fundamental förändring och att den i framtiden står inför nya 
utmaningar. Under det genomförda forumet med fokusgruppen kunde sex framtida 
utmaningar för turismen identifieras.101  
 

1. Anpassning till teknologiska förändringar 
2. Hantera kundernas förväntningar 
3. Gå från destinationsmarknadsföring till destinationsmanagement 
4. Konfrontera nya nivåer av konkurrens 
5. Värdesätta kreativt partnerskap och samarbeten 
6. Hitta nya mått för framgång102 

 
Fyall och Leask genomförde under samma år, 2006, en studie där syftet var att ta reda på hur 
framtida frågor och utmaningar för marknadsföring av destinationer bör hanteras103.  Vad som 
framkom i studien av Fyall och Leask var att den främsta faktorn för att kunna hantera 
framtida utmaningar var att man utvecklade ett samarbete inom destinationerna104. Studien av 
Gretzel et al nådde en liknande slutsats då de genom sin undersökning kunde se att nätverk 
spelade en viktig roll när turismen stod inför ovan nämnda utmaningar105. Gretzel, 
Fesenmaier, Formica och O’Leary menar att skapandet av nätverk handlar om att skapa 
relationer där företag både samarbetar och konkurrerar med varandra. Vidare hävdar 
författarna att trots att det alltid i nätverk kan förekomma de som bara glider med och låter de 
andra göra allt arbete, men att det i det långa loppet ändå är gynnsamt att delta i nätverk.106 
Grönroos hävdar att partnerskap företag emellan utgör en så kallad”win-win situation”, det 
vill säga att alla ingående parter vinner på ett samarbete107. Ser det ut så i verkligenheten 
också, är alla medlemmarna i nätverk verkligen vinnare? Genom denna studie önskar jag 
undersöka om aktörerna på fjälldestinationer samarbetar i nätverk och om så är fallet hur 
dessa samarbeten ser ut.  
 
I artikeln ”Networks, Conflict and Collaborative Communities” från 2006 har Dredge 
genomfört en studie i två syften, dels att identifiera potentiella bidrag från nätverksteorin för 
turismen och dels att undersöka hur nätverksteorier kan förbättra samarbete inom turismen i 
praktiken.108 Dredges undersökning bestod av semistrukturella intervjuer och pågick under 12 
månader med start i januari 2003109.  Enligt Dredge skapas nätverk kring gemensamma 
kärnvärden där medlemmarna i nätverket strävar mot ett och samma mål. Vidare menar 

                                                 
100 Gretzel, Fesenmaier, Formica och O’Leary, ”Searching for the Future: Challenges faced by Destination 

Marketing Organizations”, 2007, s. 117 
101 Ibid., s. 118 
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Dredge att det på en destination inte bara behöver finnas ett nätverk utan det kan finns ett 
flertal som överlappar varandra.110 Ett slags nätverk är vad Dredge kallar ämnesnätverk, där 
aktörerna har ett genensamt intresse i ett specifikt ämne. I ämnesnätverk är det specifika 
ämnet det som binder nätverket samman och det som gruppen arbetar för.111   
 
Von Friedrich Grängsjö och Gummesson har i en studie publicerad 2006 studerat 
destinationsmarknadsföring och mer specifikt samarbetet mellan konkurrenter i ett lokalt 
nätverk. Författarna har genomfört en fältstudie där man studerat Hotellgruppen i Östersund, 
viket är ett närverk omfattande ett flertal hotell verksamma i Östersund. Von Friedrich 
Grängsjö och Gummesson kan genom den genomförda studien se att Hotellgruppen i 
Östersund har hittat ett fungerande koncept, vilket är att de samarbetar med varandra i ett 
horisontellt nätverk.112 Resultatet av studien visar att det är gynnsamt för konkurrenter att 
samarbeta i ett lokalt närverk och på så sätt bygga upp ett socialt kapital 113. Von Friedrich 
Grängsjö och Gummesson hävdar att detta koncept, med ett horisontellt nätverk, kan 
appliceras på andra aktörer än hotell, vilket innebär att det kan användas för 
destinationsmarknadsföring överlag114. Den fördel som ett horisontellt nätverk har enligt 
författarna är att ett individuellt företag kan förbättra sin egen situation genom en förbättring 
av den kollektiva situationen115. Von Friedrich Grängsjö och Gummesson kan genom sin 
utförda studie ställa upp sju steg till vilka hänsyn bör tas om man önskar lyckas med ett 
samarbete. De steg som deltagare i ett samarbete bör intressera sig för är följande:  
 

- Engagera sig i aktiva dialoger 
- Vara effektiv 
- Vara jämställd 
- Lita på varandra 
- Dela information 
- Träffas ansikte mot ansikte 
- Ha roligt 116 

 
Då det finns nätverk som innefattar enbart en bransch, exempelvis som ovan nämnt hotell, 
önskar jag studera hur det ser ut inom fjällturismen. Arbetar de alla olika aktörer tillsammans 
eller är samarbetena branschspecifika? Jag syftar med denna studie att inte bara undersöka en 
viss kategori av företagare utan alla aktörer som verkar på destinationen. Detta då jag bland 
annat vill kunna se hur olika aktörer hanterar de situationer som uppkommer i och med 
säsongsvariationer, och om det skiljer sig åt eller inte.  
 
Att det krävs balans mellan samarbete och konkurrens är ett ämne som även behandlas av 
Bengtsson och Kock. I en studie från 2000 har Bengtsson och Kock använt sig av uttrycket 
”Coopetition”, vilket är en sammanslagning av competition [konkurrens] och cooperation 
[samarbete]. Bengtsson och Kock hävdar att företag kan dra nytta av att samtidigt både 
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konkurrera och samarbeta med varandra.117 Detta kommer författarna fram till genom studier 
av både svenska och finska företag verksamma inom olika industrisektorer. Bengtsson och 
Kock har genomfört totalt 21 semistrukturella intervjuer med chefer på olika nivåer i ett 
flertal företag verksamma inom olika industrier.118  Bengtsson och Kock menar att företag har 
olika resurser vilka ibland kan ses ge konkurrensfördelar och ibland används bäst i 
kombination med resurser från ett annat företag. Genom att samarbeta kan företag se till att 
deras resurser nyttjas på det mest fördelaktiga sättet.119  
 
Bengtsson och Kocks studie har undersökt samarbetsförhållandet mellan industriföretag, men 
deras resultat bör ändå kunna tillämpas på företag och organisationer verksamma inom andra 
områden, som aktörer inom fjällturismen. Detta då även aktörer verksamma inom detta 
område bör kunna förbättra användningen av sina resurser genom samarbete. Detta menar jag 
då det inom fjällturismen finns många olika slags aktörer som kan kombinera sina tjänster på 
många olika sätt, så att de tillsammans kan förbättra destinationens utbud. Men hur ser det 
faktiskt ut? I eventuella samarbeten, genomförs det någon omfördelning av resurser? Tar 
aktörerna på svenska fjälldestinationer nytta av varandras kunskaper och resurser? Jag ämnar 
undersöka detta genom att använda mig av ett antal frågor som är uppbyggda på så sätt att de 
utgår de resultat som ovan nämnts.   
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3.3.4 Destinationens varumärke  
 
Ooi har genomfört en fallstudie av Danmark och av det arbete som skett där i och med en 
varumärkning av landet. Studien publicerades 2004 och den ingående undersökningen bestod 
av en kvalitativ datainsamling med intervjuer av respondenter verksamma inom 
turistindustrin.120 Ooi delar i sin studie upp den funktion varumärkning av destinationer har i 
fyra delar. Den första funktionen är att skapa en uppfattning av destinationen bland en utvald 
målgrupp121 och den andra funktionen som varumärkning fyller är paketera destinationens 
estetik122. Den tredje respektive fjärde funktionen är särskilja destinationen från andra liknade 
resmål samt att skapa erfarenheter inom turism123. Genom att dela upp varumärkningen på 
detta vis tydliggör Ooi sin ståndpunkt, nämligen att varumärken fyller en mycket viktig roll 
vad gäller marknadsföring av en destination. Hankinson har i en studie fokuserat sig på att 
undersöka varumärkning av turistdestinationer. Utifrån det rådande forskningsläget menar 
Hankinson att hanteringen av destinationers varumärken i mångt och mycket liknar 
hanteringen av varumärken för företag. Bland annat så måste hantering vad gäller båda två 
typerna av varumärken delas bland en mängd intressenter. Hankinson menar att då turism 
omfattar många olika tjänster intresserar det också många olika kundsegment124. Markanden 
bör enligt Hankinson segmenteras och alla intressenter bör känna till hur de bör kommunicera 
med varje segment, så att varken den enskilde intressentens varumärke eller det genensamma 
varumärket förbises125. Hankinson hävdar att små företag inte var för sig kan påverka hur 
destinationen varumärks, men genom att de slår sig samman och arbetar i en organiserad 
kollektiv process kan de påverka vad som sker med destinationens varumärke. När små 
konkurrerande företag samarbetar och bildar närverk gynnas deras gemensamma intressen. 
Det är enligt Hankinson av denna anledning det är ett vanligt förekommande bland 
exempelvis hotell och restauranger. 126  
 
I en studie från 2004 har Caldwell och Freire tagit ”The Brand Box Model” som är utvecklad 
av De Chernatony och McWilliam 1990127 och applicerat modellen på destinationer. ”The 
Brand Box Model” är en två dimensionell modell som syftar att visa på vilka styrkor som ett 
varumärke har. Modellen är enligt Caldwell och Freire utvecklad för att hjälpa företagsledare 
att specificera sina varumärken och därigenom kunna utveckla verktyg för att styra dem128. 
De två dimensionerna som omfattas av modellen är representativitet och funktionalitet. 
Representativitet som är den första dimensionen bygger på antagandet att varumärken 
används av individer för att uttrycka sig själva och sin personlighet.129 Funktionalitet som är 
den andra dimensionen härrör från ett antagande att konsumenter kopplar samman vissa 
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attribut med vissa varumärken130. Ett exempel på detta kan vara att en konsument väljer ett 
visst märke för att denne anser att det borgar för att produkten är av god kvalité.  
 
 
 
Hög representativitet   Hög representativitet  
Låg funktionalitet   Hög funktionalitet  
 
 
Låg representativitet  Låg representativitet 
Låg funktionalitet  Hög funktionalitet  

     
Figur 4. De Chernatony Brand Box Model i Caldwell & Freire, s. 53 

 
 
Genom att genomföra en undersökning i form av ett frågeformulär kunde Caldwell och Freire 
undersöka hur olika individer uppfattade ett antal destinationer, uppdelade i både länder, 
regioner och städer. De länder som valdes ut i undersökningen var Frankrike, Tjeckien, USA, 
Tyskland, Turkiet och Spanien. Regioner och städer som valdes ut var Franska Rivieran, 
Prag, Miami, Berlin, Istanbul och Ibiza.  Enkäter delades ut vid två universitet, London 
Metropolitan University och Universidade do Algarve131, vilket gav ett totalt antal på 189 
enkäter132. Respondenterna i undersökningen fick rangordna ovan nämnda destinationer 
utifrån de två dimensionerna i ”The Brand Box Model”. Vad som framkom av denna 
undersökning var att det förkom skillnader i hur individer ser på länder, regioner och städer. 
Länder fick i undersökningen högre poäng vad gäller funktionalitet än regioner och städer 
samtidigt som de senare fick högre poäng vad gäller representativitet. Enligt Caldwell och 
Freire så tänker individer på funktionella karaktärsdrag när det gäller länder, vilket 
exempelvis kan vara de fysiska drag länderna har som berg, stränder eller värme. 
Undersökningen visade även att individer vid tanke på regioner och städer i högre 
utsträckning föreställer sig representativa karaktärsdrag. Dessa representativa karaktärsdrag 
kan vara sådant som att individen föreställer sig vilka som besöker en destination och hur 
denna individ själv skulle uppfattas om de valde att besöka destinationen.133 Detta resultat 
stämmer väl överens med vad Beerli, Meneses och Gil kommit fram till i en studie från 2007, 
att turister väljer resmål utifrån hur väl bilden av destinationen överrensstämmer med bilden 
av sig själv134, denna studie diskuteras dock ytterligare under punkt 3.3.4. Caldwell och Freire 
drar således slutsatsen att det är fördelaktigt att analysera destinationers varumärken utifrån de 
två dimensionerna i ”The Brand Box Model”. Detta då författarnas undersökning har visat att 
det finns skillnader i hur individer uppfattar länder, regioner och städer.135 Något som bör 
beaktas i arbetet med att antigen ge ett land eller en stad ett varumärke. Beroende av om det är 
ett land eller en stad som man önskar ge ett varumärke måste olika strategier väljas för att 
önskad effekt ska uppstå.136 Mossberg och Kleppe menar att oavsett om det är ett land, en 
region eller en stad som ska varumärkas måste hänsyn tas till att varumärket ska tilltala 
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många olika kundgrupper. Därför bör marknadsföringsresurserna riktas så att destinationen 
hela tiden marknadsförs på olika sätt bland olika kundgrupper. 137 Detta kan liknas med det 
som ovan nämnts, under punkt 3.3.2, att företag kan vinna på att segmentera sin marknad och 
anpassa marknadsföringen efter varje segment och tidpunkt. Arbetar aktörer inom 
fjällturismen med varumärkeshantering? Och i så fall hur gör man det? Tar man hänsyn till 
hur olika individer uppfattar destinationen? För att undersöka hur detta ser ut har jag använt 
mig av en 5-poängsskala såsom Caldwell och Freire, då jag menar att deras studie utgör en 
bra grund för utformningen av min intervjuguide.  

3.3.5 Image 
 
Crompton definierar destinationens image som ”summan av de tankar, idéer och intryck som 
en person har av en destination”138. Enligt Laws, Scott och Parfitt behövs en förståelse för 
kundernas intressen och deras attityd till destinationen för att på ett effektivt sätt kunna arbeta 
med image som marknadsföringsstrategi139. De destinationer som är i färd med att utveckla en 
image och ett koncept för destinationen står inför en utmaning, nämligen att finna det som 
särskiljer destinationen från andra likartade resmål. Detta kallas unique selling proposition 
och handlar om att destinationen måste lokalisera och marknadsföra det som är unikt för just 
denna destination.140 Inom exempelvis den svenska fjällturismen erbjuder flertalet 
destinationer liknande utbud och skulle kunna vinna fler besökare på att finna det som är 
unikt och särskilja sig på marknaden. Målet med att skapa en image är enligt Laws et al att 
skapa en bild av destinationen i turistens medvetande som unik och attraktiv141. Morgan, 
Pritchard och Piggott menar att det är genom att skapa emotionella band med den potentiella 
kunden som destinationer kan öka tillströmningen av nya kunder142. Destinationer kan genom 
att bygga en image i enlighet med utvalda segments behov och bild av sig själva, differentiera 
sin produkt från andra likartade143.  
 
Enligt Beerli, Meneses och Gil finns det många faktorer som påverkar turistens val av 
destination och i en studie från 2007 undersöker de sambandet mellan valet av destination och 
något som författarna kallar ”self-congruity”. Beerli et al förklarar ”self-congruity” som 
överrensstämmelsen mellan bilden av en destination och den bild en turist har av sig själv. 
Vidare visar studien att ju större överrensstämmelsen är mellan turistens självbild och bilden 
denna har av en specifik destination, desto högre är sannolikheten att turisten genomför ett 
besök.144 Med detta som grund drar Beerli et al slutsatsen att ”self-congruity” är en viktig 
faktor i beslutsprocessen när det gäller att välja en destination. Studien visar också att vikten 
av detta minskar då turisten väl har besökt en destination.145 Författarna föreslår slutligen att 
destinationer bör försöka att skapa en image av destinationen som står i nära relation till den 
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bild som turisterna har av sig själva146. Detta borde exempelvis innebära att om de kunder 
man önskar attrahera ser sig själva som aktiva bör också destinationens image avspegla 
aktivitet, destinationens image behandlas mer ingående senare i uppsatsen. Todd har i en 
artikel publicerad i Journal of Consumer Behavior 2001 undersökt huruvida individens ”self-
concept” kan ligga till grund för marknadssegmentering.  Todd definierar begreppet ”self-
concept” som den bild en individ har av sig själv, dock inte enbart baserad på individens 
fysiska attribut utan också av de varor denne konsumerar och människor som finns i dennes 
omgivning147. Vidare menar Todd, såsom Beerli et al, att människor försöker att matcha den 
bild de har av sig själva med den image som en produkt eller tjänst har148. Vidare menar Todd 
att det på grund av detta är av vikt att använda sig av turisternas ”self-concept” i 
marknadsföringen av en turistdestination, då det starkt kan påverka turistens val av en 
destination framför en annan.149 
 
Leisen har i en kvantitativ studie om marknadssegmentering och image nått ett resultat som 
visar att de individer som har en positiv bild av destinationens image mer troligt kommer att 
genomföra ett besök.  Leisen menar att den uppfattning som potentiella kunder har av 
destinationen är en avgörande faktor för huruvida destinationens marknadsföring ska lyckas. 
Då olika individer kan ha helt olika uppfattning av en och samma destination, måste de som 
marknadsför en destination först identifiera hur destinationen uppfattas samt välja ut vissa 
segment att satsa sina resurser på.150 Leisen rekommenderar i sin studie att marknadsföringen 
av destinationer bör delas upp, så att vissa strategier anpassas för att fungera på kort sikt och 
vissa på lång sikt. De kortsiktiga satsningarna bör enligt Leisen ske så att de mest positiva 
segmenten är i fokus för marknadsföringsaktiviteter, detta då dessa segment är mer mottagliga 
för olika marknadsföringskampanjer.  På så sätt kan destinationen förstärka den bild som 
individerna har av destinationen och leda dem till att välja destinationen framför andra 
alternativ. På lång sikt bör däremot marknadsföringsresurserna användas för att försöka 
förändra bilden av destinationen bland de segment som har en mindre positiv bild av 
destinationen. På så sätt kan destinationen på sikt erhålla ett en ökad tillströmning av 
turister.151  
 
Destinationens image diskuteras i artikeln ”Influence of information sources on tourists: A 
segment-wise analysis with special focus on destination image” av Sarma från 2007. Den 
studie som ligger till grund för artikeln är en enkätundersökning bland 505 turister som besökt 
olika indiska destinationer. Det som undersöktes bland turisterna var i vilken grad olika 
informationskällor påverkade turistens uppfattning av destinationens image.152 De undersökta 
informationskanalerna var; ”word-of-mouth”, publikationer från turistbyråer, övriga tryckta 
publikationer, media, professionella källor och kognitiv kunskap153. Sarma drar utifrån den 
genomförda studien den slutsatsen att kognitiv kunskap är den informationskälla som i högst 
grad påverkar turistens bild av en destination. Detta var det resultat som framkom i alla 
undersökta grupper, vilket är intressant då kognitiv kunskap inte går att påverka på kort sikt 
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utan skapas över tid i varje individs medvetande. Med utgångspunkt i den utförda 
undersökningen drar Sarma även slutsatsen att informella tips och ”word-of-mouth” har en 
obetydlig effekt för alla undersökta grupper. Sarma hävdar slutligen att företag trots att 
kognitiv kunskap inte går att påverka på kort sikt ändå bör lägga marknadsföringsresurser där. 
Detta då de på sikt genom kampanjer kan komma att påverka den passiva kunskapen hos 
utvalda segment.154 Att studien av Sarma är genomförd bland turister som besökt indiska 
turistdestinationer, menar jag inte innebär några problem med att applicera dess resultat på 
denna studie. Sarma har i sitt urval både tillfrågat lokala och internationella turister varvid jag 
drar den slutsatsen att studiens resultat bör vara överförbara till en annan publik och andra 
destinationer än de specifikt undersökta.  
 
I en studie av Govers, Go och Kumar har 1100 respondenter deltagit i en undersökning där de 
fått beskriva den bild de haft av olika resmål som de ej besökt. Totalt var det sju olika 
destinationer som undersöktes, Dubai, Kanarieöarna, Florida, Singapore, Marocko, Flanders 
och Wales.155 Syftet med den omfattande studien var att identifiera den roll som 
turismmarknadsföring har när det gäller skapandet av en destinations image156. Studiens 
resultat visar, tvärt emot det resultat Sarma nått i ovan nämnda studie, att ”word-of-mouth” 
och rekommendationer från bekanta är av stor betydelse för turistens val av destination. 157 
Därmed blir det också av intresse att se vilken roll image har när det gäller marknadsföringen 
av svenska fjälldestinationer. Arbetar man aktivt med skapandet av en viss image för 
destinationen och har aktörerna sett om ”word-of-mouth” har någon effekt? Detta undersöks i 
denna studie genom att respondenterna får rangordna de informationskällor som belysts i 
artikeln av Sarma, på en skala från ett till fem. Då detta förfarande liknar det tillvägagångssätt 
som Sarma använt menar jag att möjligheten för mig att jämföra resultaten ökar. Vidare 
baseras frågorna om individens självbild på studierna av Beerli et al och Todd. Då de använt 
sig av skalor i sina undersökningar har jag gjort detsamma i denna studie.  

3.3.6 Personlighet 
 
Ekinci och Hosany har under 2006 genomfört en studie med ett tudelat syfte, dels att 
undersöka om en destination kan ha en personlighet eller ej och dels i syfte att öka förståelsen 
för relationen mellan en destinations personlighet och image och hur detta påverkar besökares 
vilja att rekommendera destinationen till andra.158 Enligt Ekinci och Hosany kan en turistort 
omfattas av något som de kallar ”destination personality”, detta innebär att en destination, 
såsom en produkt, kan kopplas samman med vissa värderingar och symboler159. En 
turistdestination kan ofta vara kopplad till attribut som används för att beskriva mänskliga 
karaktärsdrag, så som att Paris sägs vara en romantisk stad160. Dessa attribut kan skapas både 
på ett direkt och indirekt sätt, där det direkta innebär att attributen skapas av den lokala 
befolkningen eller av turisten själv.  Att på ett indirekt sätt skapa värderingar och symboliska 
värden för en destination sker enligt Ekinci och Hosany genom marknadsföring och media.161 
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Vidare argumenterar författarna att det är av stor vikt för företagsledare som verkar inom 
turistsektorn att ta vara på de möjligheter som finns när det kommer till att skapa en 
personlighet för destinationen. Resultatet av studien visar att företagsledare bör lägga vikt 
både vid destinationens personlighet och image för att kunna differentiera sig på en marknad 
med allt mer konkurrens. På så vis ska också företagen kunna öka turisternas vilja att 
rekommendera destinationen till andra. Detta framkommer då författarna i studien nått ett 
resultat som visar att de turister som besöker en destination som har en uttalad personlighet 
också får en ökad vilja att rekommendera destinationen till vänner och bekanta.162  
 
Aaker hävdar i sin studie ”Dimensions of Brand Personality” att den personlighet ett 
varumärke har innefattar de mänskliga attribut som en individ tillskriver ett varumärke163. 
Aaker menar att varumärkespersonlighet vad gäller destinationer i många fall liknar den 
mänskliga personligheten men att det förkommer skillnader i hur de skapas. Aaker har skickat 
ut ett frågeformulär till 1200 individer i USA, valda att procentuellt avspegla landet vad gäller 
kön, ålder, inkomst, etnicitet och geografisk härkomst. Av de 1200 utskickade formulären 
återfick Aaker 631 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens på ca 55 procent.164 Utifrån 
respondenternas svar har Aaker skapat en modell vilken beskriver de fem mest framstående 
dimensionerna av varumärkespersonligheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenterna blev ombedda att tänka på olika varumärken som om de var personer och 
tillskriva dem olika egenskaper. Genom detta förfarande kunde de fem dimensionerna ovan 
urskiljas som de främst använda dimensionerna för att beskriva ett varumärke.165 Aaker 
menar att dessa olika dimensioner påverkar turisten på olika sätt och därför bör tas i 
beaktande när destinationer försöker att bygga ett varumärke166. Då det enligt de ovan nämnda 
studierna är möjligt att påverka destinationens personlighet med marknadsföringsmedel finner 
jag det intressant att se om och i så fall hur aktörer som verkar inom fjällsektorn arbetar med 
detta. Aakers modell över de fem vanligaste dimensionerna av varumärkespersonligheten 
använder jag mig av i min intervjuguide för att på så sätt undersöka hur aktörer på den 
svenska fjällmarknaden förhåller sig till dem.  Jag har i vad gäller dessa frågor använt mig av 
samma tillvägagångssätt som Aaker, nämligen en 5-poängs skala.  I övrigt baseras frågorna 
angående personlighet på de resultat som framkommit i studien av Ekinci och Hosany.  
  

                                                 
162 Ekinci & Hosany, 2006, s. 137 
163 Aaker, ”Dimensions of Brand Personality”, 1997, s. 347 
164 Ibid., s. 350 
165 Ibid., s. 350 
166 Ibid., s. 353 
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3.4 Teoretisk sammanfattning  
 
Som en avslutning på detta avsnitt önskar jag tydliggöra det teoretiska ramverket i denna 
studie genom modellen nedan, (Figur 6). Denna modell syftar till att förtydliga hur 
teoriavsnittets olika delar förhåller sig till varandra. Inledningsvis i teoriavsnittet 
presenterades fjällturismen och vad som får turister att välja en destination som resmål, detta 
för att ge läsaren en grund. Sedan byggdes avsnittet upp kring säsongsvariationer, där fokus 
låg på att förklara säsongsvariationer, vad som skapar dem samt vilka effekter de ger. Efter 
dessa delar i teoriavsnittet förflyttades fokus till olika strategier som kan användas i syfte att 
hantera säsongvariationerna. Destinationslojalitet, marknadssegmentering, samarbete, 
varumärken, destinationens personlighet och image var de strategier som valdes för att knyta 
an till studiens frågeställning:  
 
Hur påverkas aktörer inom fjällturismen av säsongsvariationer och hur arbetar de med 
marknadsföringsstrategier för minska den påverkan säsongsvariationer har på 
destinationen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6. Teoretisk överblick (författarens egen)  
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4 PRAKTISK METOD       
I detta avsnitt presenteras den praktiska undersökningen och val som gjorts i och med denna. 
Avsnittet inleds med en förklaring av hur urvalet av studiens respondenter skett och fortsätter 
med redogörelser för undersökningens utformning exempelvis vad gäller val av intervjumetod 
och utformning av intervjuguiden.  

4.1 Urval 
 
Jag har i denna studie använt mig av en subjektiv urvalsmetod, då jag tagit kontakt med 
personer som jag bedömt vara intressanta att intervjua utifrån uppsatsens valda frågeställning. 
Detta då intervjuobjekten i en studie bör väljas ut så att det empiriska materialet 
överensstämmer med det man avsett att studera167. Vidare bör intervjuobjekten även vara väl 
insatta i det studerade området för att kunna bidra till ett empiriskt material av relevans168. Jag 
har använt mig av Internet för att lokalisera olika verksamheter som bedrivs på svenska 
fjälldestinationer. Sedan har jag via e-mail hört av mig till respektive verksamhet och efterlyst 
respondenter. I det e-mail som jag skickat ut har jag beskrivit vem jag är, vad jag studerar 
samt uppsatsen och dess syfte. Då jag finner det vara vikt att respondenterna har kännedom 
om ämnet, har jag valt att söka respondenter som har god kunskap om marknadsföring av en 
fjälldestination, därför har jag även efterfrågat detta i mina inledande e-mail. Genom detta 
förfarande önskar jag erhålla ett empiriskt material som väl speglar det som är uppsatsens 
syfte att undersöka. Utöver detta har jag försökt att uppnå en variation bland respondenterna 
vad gäller deras verksamhetsområde, i enlighet med uppsatsens frågeställning som gäller för 
alla slags aktörer på fjälldestinationer. Jag har därför i min urvalsram inkluderat hotell, 
restauranger, sportbutiker, campningar, företag inom upplevelseindustrin såväl som PR- och 
destinationsbolag.  
 
Jag kontaktade totalt 22 olika verksamheter varav åtta medverkar i min undersökning. De som 
inte valt att medverka har uppgett att de inte ansett sig ha tid att ställa upp för en intervju och 
vissa har valt inte svara överhuvudtaget. Efter att respondenterna valt att medverka har vi 
bokat in en tid för intervju och jag har skickat dem studiens intervjuguide. Detta har jag gjort 
då jag är av den åsikten att det underlättar genomförandet av en telefonintervju och hjälper 
respondenterna på så sätt att de i förväg kan förbereda sig och fundera över sina svar. Vid en 
intervju hade jag dock missat att skicka intervjun i förväg, men trots det uppstod inga problem 
under intervjun. Dock tog den lite längre tid att genomföra jämfört med övriga intervjuer, där 
respondenterna läst intervjuguiden i förväg.  
 
Vad gäller empirisk mättnad har jag bedömt att det har uppnåtts i denna studie efter det att jag 
genomfört åtta intervjuer. Denna bedömning har jag kunnat göra då jag efter det att jag 
genomfört åtta intervjuer sett att respondenternas svar var återkommande och att 
respondenternas svar till stor del liknade varandra. Jag kände därmed att fler intervjuer inte 
hade inneburit ett mer komplext empiriskt material och tog därmed beslutet att jag uppnått 
empirisk mättnad.  
 

                                                 
167 Holme och Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s.104 
168 Ibid. 
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4.2 Utformning av intervjuguide 
 
Vad gäller intervjuer kan de utformas så att de sker antingen i semistrukturerad eller 
ostrukturerad form, där den ostrukturerade intervjun utformas så att upplevs mer som ett 
samtal och sker spontant, utan allt för många på förhand bestämda teman. Den 
semistrukturerade intervjun följer däremot en mall, där forskaren på förhand har ställt upp 
vissa frågor och ämnes som ska behandlas.169 Jag har i denna uppsats valt att använda mig av 
en semistrukturell form på intervjuerna. Intervjuguiden som använts har inte följts till punkt 
och pricka, jag har efter intervjuernas gång anpassat bland annat ordningsföljden på frågorna 
så att intervjuerna känts naturliga. Min tanke med detta förfarande var att försöka uppnå en 
mer samtalsliknade form på intervjun och att samtalet skulle flyta på.  
 
Intervjuguiden är utformad så att den bygger på uppsatsens teoretiska referensram, se figur 7 
nedan. Intervjuguiden innehåller både frågor med fasta svarsalternativ, samt öppna frågor, där 
respondenten ges möjlighet att själv berätta och förklara.  Att frågor med fasta svarsalternativ 
använts är främst av den anledningen att underlätta bearbetningen av det empiriska materialet. 
De öppna frågorna har använts för att erhålla mer utförliga svar och eventuellt sådant som jag 
på förhand inte räknat med. Jag har vid utformningen av frågorna tänkt på att konstruera dem 
på ett sådant sätt att ja och nej frågor till största delen undvikits samt att jag försökt att inte 
använda mig av värderande frågor.  
 
Det förekommer också i intervjuguiden frågor som jag inte funnit direkt stöd för i den 
teoretiska referensramen men som jag ändå bedömer är intressanta. Exempelvis behandlar 
fråga 25 vilken som är den mest använda informationskällan för de olika aktörerna. Detta är 
en fråga som jag finner intressant då forskning visat på hur kunderna uppfattar och tar del av 
de olika informationskällorna. Jag menar att det kan vara av intresse att se hur detta 
överrensstämmer med den bild som aktörerna har av de olika informationskällorna och hur 
aktörerna bedömer att kunderna uppfattar och tar del av de olika informationskanalerna.  
 
Efter att jag genomfört två intervjuer märkte jag att det på fråga 13 kom upp en framtida 
utmaning för turismen som inte fanns med bland svarsalternativen, nämligen klimatet. Då 
klimatförändringen är något som jag till viss del berört i denna studie valde jag att på 
efterföljande intervjuer lägga till klimatförändringen som ett alternativ på fråga 13. Detta 
alternativ måste dock ses som ett induktivt inslag i studien då jag inte finner att den är 
grundad i uppsatsens teoretiska referensram.  
 

                                                 
169 Bryman och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 301 
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FRÅN TEORI TILL INTERVJUGUIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Figur 7. Från teori till intervjuguide (författarens egen)  

 

4.3 Intervjusituationerna 
 
Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts med individer som respresenterar olika 
verksamheter och organisationer inom den svenska fjällturismen. Alla intervjuer skedde under 
februari och mars 2008 och genomfördes via telefon. Valet av att använda mig av telefon vid 
intervjuerna grundas på att respondenterna befann sig på olika geografiskt spridda platser. Då 
denna uppsats styrts av en viss tidsram, fann jag det inte genomförbart att åka till varje 
enskild respondent för intervju. Av denna anledning gjordes bedömningen att 
telefonintervjuer var det bästa tillgängliga alternativet. Telefonintervjuer kan dock innebära 
vissa nackdelar som att intervjuaren går miste om en del information, detta är exempelvis 
ansiktsuttryck och gester som kan vara till hjälp för att tolka det som sägs170. Då jag bedömt 
att frågorna i intervjuguiden inte är av känslig karaktär bedömer jag inte heller att jag gått 
miste om särskilt mycket information fastän jag genomfört telefonintervjuer. Då jag ändå är 
medveten om att viss information kan gå förlorad vid telefonintervjuer har jag kontinuerligt 
                                                 
170 Bryman & Bell, s. 140  
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under alla intervjuer gjort mitt bästa för att erhålla så mycket användbar information som 
möjligt. Jag har i de fall där jag känt mig osäker på vad respondenten menat ställt följfrågor så 
att jag säkerställt att jag inte missuppfattat respondentens svar.  
 
Alla åtta intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare och jag förde under samtliga 
intervjuer även vissa anteckningar. Intervjuernas längd varierade mellan 25-45 minuter. 
Genom att intervjuerna spelades in kunde jag under tiden koncentrera min på att lyssna och 
ställa eventuella följdfrågor där det behövdes. En ytterligare fördel med att spela in 
intervjuerna är att man i efterhand har möjlighet att lyssna igenom materialet ett flertal gånger 
samt att det ger en möjlighet till transkribering av intervjuerna. Genom att arbeta på detta vis 
bedömer jag att jag kunnat återge intervjuerna så korrekt som möjligt. Intervjuerna inleddes 
med frågan om respondenterna godkände att intervjun spelades in, vilket samtliga gjorde. 
Samtliga respondenter tillfrågades även om de önskade vara anonyma i uppsatsen, vilket 
några önskade men andra inte. Jag har trots detta valt att koda alla respondenter i uppsatsen, 
vilket innebär att de fått fiktiva namn så att de inte går att spåra. (Kodningen beskrivs 
ytterligare under rubrik 5.1) Att ge respondenterna anonymitet kan öppna upp för möjligheten 
att få mer utförliga svar då de inte känner sig utlämnade. Då respondenternas identitet 
skyddas säkerställer man att både individen och den verksamhet som denne representerar inte 
skadas eller behandlas negativt171. Jag är av den åsikten att detta stärks ytterligare då alla 
respondenter har getts möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet och på så sätt 
kunnat säga till om det är något i materialet som inte känns bra.  
 
Jag inledde intervjuerna med att berätta lite om mig själv och uppsatsen och dess syfte. Jag 
förklarade även hur bearbetningen av materialet skulle ske, sedan var jag också noggrann med 
att tala om att de skulle få möjligheten att läsa igenom materialet och göra eventuella 
korrigeringar. Själva intervjun inleddes med en mjuk start, då respondenterna fick berätta om 
sig själva, vilken utbildning de har samt om deras nuvarande yrke. Genom denna mjuka 
indelning på intervjuerna önskade jag skapa en bra stämning inför intervjun samt en trygg 
situation så att respondenterna skulle känna sig redo att svara på mina frågor. Så här i 
efterhand menar jag att detta var ett bra förfarande då intervjuerna genomfördes i en god 
stämning och utan några problem. Jag hade på förhand via e-mail eller telefonkontakt med 
respondenterna bett dem att under intervjun befinna sig på ett sådant ställe att vi inte skulle bli 
störda. Trots detta hände det under flera av intervjuerna att det kom in något dit respondenten 
satt eller att en annan telefon ringde. Detta bedömer jag dock inte haft något större effekt på 
intervjuerna då dessa personer är vana vid liknande störningsmoment på sin arbetsplats även i 
andra situationer.   
 

4.4 Databearbetning och intervjuanalys 
 
Innan en forskare genomför en analys på ett insamlat material måste en bearbetning av 
materialet ske. Detta då en bearbetning av materialet hjälper forskaren att finna mönster och 
teman som annars inte varit synliga. Efter bearbetning kan de urskiljda mönstren ligga till 
grund för en analys av det empiriska materialet.172 Under datainsamling kan det vara 
gynnsamt att kontinuerligt analysera det material som man får in, så att man har materialet 
färskt i minne under analys. Genom att arbeta enligt detta förfarande kan forskaren ta lärdom 

                                                 
171 Bryman och Bell, s. 562 
172 Patel och Davidson, ”Forskningsmetodikens grunder”, s. 101 
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av tidigare delar av studien inför kommande intervjuer.173 Alla intervjuer har som tidigare 
nämnts spelats in med bandspelare, detta för att underlätta bearbetning av materialet och att 
undvika risk för feltolkningar. Jag har under varje enskild intervju kunnat lyssna i lugn och ro 
på respondenten då jag varit medveten om att det spelades in. Jag har trots detta ändå 
genomgående under intervjuerna fört vissa anteckningar i fall att något fel skulle uppstå med 
inspelningen. Jag har direkt efter varje intervju transkriberat materialet för att på så sätt 
underlätta för analys. Att bearbeta materialet medan det är färskt i minnet bedömer jag 
ytterligare bidrar till att minimera risken för feltolkningar.  Genom en transkribering blir det 
också lättare att urskilja citat som är relevanta för det empiriska materialet.  
 
Respondenterna har efter intervjuerna tagit del av det transkriberade materialet och på så vis 
getts möjlighet att kolla så att det överensstämmer med vad de sagt. Att arbeta på detta vis 
stärker enligt mig trovärdigheten i uppsatsen då det empiriska materialet blir korrekt. Det 
transkriberade materialet har skickats tillbaka till respektive respondent via e-mail. De flesta 
respondenter hade inga kommentarer på det transkriberade materialet, men det förekom. En 
respondent önskade att ett svar skulle ändras då det pekade ut en annan aktör på destinationen. 
En annan respondent önskade att göra ett tillägg på en fråga då denne ansett sig ha missat lite 
i sitt svar om företagets segmentering. I övrigt återkom inte någon fler respondent för att göra 
korrigeringar på det materialet. 
 
Vissa av respondenterna hade även kommentarer på intervjuguiden, en respondent sa att 
intervjuguiden innehöll bra frågor. En annan respondent menade att frågorna var svåra då de 
innehöll ord som denne inte kände igen, i de fallen där respondenter varit osäkra på ett ords 
eller en frågas betydelse har jag givetvis förklarat ordets innebörd eller vad jag menar med 
frågan.  Ett begrepp som jag vid ett flertal tillfällen fått förklara är kognitiv kunskap och i 
efterhand kan jag känna att det eventuellt vara mer fördelaktigt att använda mig av ett annat 
ordval. Dock har det gått bra för respondenterna att svara på frågan då jag förklarat ordets 
innebörd och jag är av den åsikten att detta inte att det haft någon större inverkan på 
intervjuernas förfarande.  
 
I uppsatsens analys sammanför jag det insamlade empiriska materialet med den teoretiska 
referensramen. Genom att jämföra det teoretiska materialet med insamlad empirisk data 
kommer jag att få möjlighet att se huruvida det finns teoretiskt stöd för vad som framkommit i 
det empiriska materialet. Uppläggen på empiri och analys avsnitten är uppbyggda på samma 
sätt som det teoretiska avsnittet. Att följa samma upplägg är ett medvetet val, då jag dels vill 
underlätta bearbetningen av materialet och dels då jag vill skapa en genomgående bra struktur 
i uppsatsen. Då jag har jämfört det empiriska materialet med uppsatsens teoretiska bas, har jag 
kunnat urskilja likheter och skillnader dem emellan och se vilka teorier som stämmer eller 
inte stämmer in på de situationer som jag har studerat. Detta är i sin tur något som senare i 
uppsatsen kan användas för att dra slutsatser och föra en diskussion kring uppsatsens resultat.  
 

                                                 
173 Patel och Davidson, s. 101 
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4.5 Metodkritik  
 
Användningen av bandspelare kan kritiseras då det kan innebära en viss risk för att 
respondenten hämmas i sina svar174. Vilket i sin tur kan innebära att jag går miste om 
information, då respondenten kanske inte känner sig trygg i situationen. Trots detta har jag 
valt att genomföra telefonintervjuer och har försökt att skapa en sådan stämning under 
intervjuerna att respondenterna känt sig bekväma med situationen. Jag har dock inte fått 
intrycket att respondenten har hämmats i sina svar under någon av intervjuerna, utan känner 
istället att de alla har varit väldigt fria i sina svar. Då detta är den övergripande känslan jag 
fått, är jag inte heller av åsikten att jag gått miste om någon viktig information och kan därför 
inte heller påstå att användandet av telefonintervjuer har medfört någon större nackdel för 
uppsatsen. Då respondenterna dessutom varit medvetna om att de och deras svar skulle hållas 
anonyma i uppsatsen, har jag fått den känslan att de inte hållit tillbaka sina svar utan givit 
mycket omfattande och utförliga svar.  
 
Vad gäller antalet respondenter som medverkat i den empiriska undersökningen kan detta 
också utsättas för viss kritik. Men jag har gjort den bedömningen att jag efter åtta intervjuer 
uppnått empirisk mättnad och känner att fler respondenter inte inneburit ytterligare 
information som varit avgörande för studiens resultat. Med hänsyn till studien omfattning 
bedömer jag inte heller studiens antal respondenter vara för få. Jag eftersträvar i studien inte 
kvantitet, utan studien syftar till att öka förståelsen för säsongsvariationer och dess 
verkningar, vilket jag också bedömer att jag kan göra med det genomförda antalet intervjuer.  
 
  

                                                 
174 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap”, s. 123-124 
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5 EMPIRI  
I empiriavsnittet presenteras den data som har erhållits under intervjusituationerna. Det 
empiriska resultatet redovisas genom användandet av mina egna ord, förutom i de fall där 
jag använt mig av citat från respondenterna. Citat anges ordagrant inom citationstecken. Då 
respondenterna i studien hålls anonyma inleds avsnittet med en förklaring av hur kodning av 
respondenterna har skett.  

 

5.1 Kodning av respondenterna 
 
 
För att respondenternas identiteter ska hållas anonyma har jag valt att koda genom att ge dem 
fingerade namn. Män har givits manliga fingerade namn och kvinnliga respondenter har fått 
kvinnliga namn, detta då jag vill att fördelningen av män och kvinnor bland respondenterna 
skall vara tydlig. I tabellen nedan redovisas respektive respondents fingerade namn samt den 
destination som denne respondent representerar. 
 
 
 
Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik 

Destination Tärnaby Hemavan Riksgränsen Tärnaby Sälen Åre Tärnaby Tänndalen 

 
Tabell 1. Sammanställning av respondenter, (författarens egen) 
 
 
 
På grund av anonymitetsskäl har jag valt att inte beskriva de verksamheter där respondenterna 
arbetar. Detta då denna information skulle kunna leda till respondenterna, då det inom vissa 
destinationer inte finns allt för många aktörer. Istället väljer jag att ge en allmän beskrivning 
av respondenterna och deras respektive kunskaper.  
 
Samtliga respondenter arbetar i verksamheter som i mer eller mindre utsträckning är beroende 
av turism. Samtliga respondenter är även väl insatta i sina respektive verksamheter och deras 
marknadsföring. Den respondent som har arbetat kortast tid på sin nuvarande position, har 
arbetat där i just under ett år. Jag bedömer ändå denne respondents kunskaper som goda, då 
denne person har erfarenheter från liknande arbete tidigare. Respondenterna representerar 
verksamheter som befinner sig på geografiskt spridda destinationer, även om det förekommer 
respondenter från en och samma destination, detta gäller för Tärnaby.  
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5.2 Fjällturism  
 
Inledningsvis i intervjuerna bad jag respondenterna att rangordna ett antal olika faktorers 
betydelse för huruvida en person kommer att genomföra en ny resa till fjällen, om denne 
person ofta brukar besöka fjällen. Respondenterna fick rangordna de olika alternativen på en 
skala från ett till fem, där 1 var liten betydelse och 5 var stor betydelse. I tabellen nedan 
redovisas respondenternas svar.   
 
 
 

Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik Medel 

          
A. tillgivenhet till en destination 4 4 4 4 3 4 5 3 3,9 

B. individens inkomst 2 4 3 2 3 3 3 5 3,1 

C. infrastruktur 4 3 4 4 2 4 4 4 3,6 

D. kostnad för liftkort m.m. 4 3 3 4 1 2 3 2 2,8 

E. destinationens image 3 4 4 4 4 3 3 3 3,5 

F. attraktioner på destinationen 4 3 3 3 3 4 3 3 3,3 

G. avståndet till destinationen 4 3 4 4 3 4 4 3 3,6 

H. kvalité på snö, skidsystem m.m. 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

I. standard på hotell och uthyrning 3 4 4 3 2 3 3 4 3,3 

 
Tabell 2. Respondenternas bedömning av ett antal faktorers betydelse för potentiella resenärer 
 
 
 
Vad som kan utläsas av detta är att flertalet av respondenterna ansåg att tillgivenhet till en 
destination och att kvalité på snö och liftsystem var av stor betydelse för huruvida en person 
som ofta besöker fjällen kommer att genomföra en ny resa. Överlag var samstämmigheten 
respondenterna emellan stor. Det som sticker ut är att Erik, Fredrik och Henrik bedömde 
kostnad för liftkort vara av liten betydelse, när övriga respondenter hade angett att det 
alternativet hade en större betydelse. Erik gav flera av alternativen en betydelse som skiljer 
sig från de övrigas uppskattning, då han gav infrastrukturen, kostnad för liftkort och standard 
på hotell och uthyrning låg betydelse. Anna och David var de enda som gav individens 
inkomst en låg betydelse, då resterande bedömt den vara från tre och uppåt på skalan som var 
från ett till fem.  
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Respondenterna fick sedan frågan om det kunde förekomma någon skillnad i betydelse bland 
ovan nämnda faktorer för en person som sällan eller aldrig besöker fjällen. Vad gäller denna 
fråga var svaren från respondenterna mycket varierade, men till viss del fanns även viss 
överensstämmelse.  
 
Anna menade att avståndet i detta fall blev av stor betydelse och menade att de inte hade 
särskilt mycket gäster från södra Sverige. I övrigt kunde inte Anna se att det förekom några 
större skillnader bland personer som ofta besökte fjällen jämfört med dem som aldrig eller 
sällan gjorde det. Anna fick stöd i sitt antagande om att avståndet ökade i betydelse av både 
Erik och David, som båda menade att det var en av de främsta faktorerna till att vissa personer 
väljer att inte besöka fjälldestinationer.  
 
Bror bedömde däremot att den faktor som hade störst betydelse för en person som sällan eller 
aldrig besökte fjällen var individens inkomst. Bror menade att det var den avgörande faktorn 
för huruvida en person som sällan besöker fjällen kommer att genomföra en ny resa. Detta 
alternativ var enligt flera av respondenterna en faktor som ökade i betydelse hos de personer 
som sällan besöker fjällen. Både Erik och Gunilla menade att inkomsten ökade i betydelse 
och båda två bedömde även att infrastrukturen ökade i betydelse.  De menade att det blev av 
större vikt för en ovan resenär att destinationen var lättillgänglig och att det fanns bra 
transporter.  
 
Claes menade att betydelsen av standard på hotell och kvalitet på skidsystem minskade medan 
destinationens image ökade i betydelse. Detta motiverade Claes på så sätt att turisterna väljer 
destination baserat på vad de hört från vänner och bekanta samt sett i media och de andra 
aspekterna upptäcker de först när de kommit till destinationen. Gunilla hävdade också att det 
utifrån hennes erfarenhet föreföll att vara så att destinationens image blev av större vikt hos 
de personer som inte brukar besöka svenska fjälldestinationer. Tvärt emot hur Claes bedömde 
betydelsen av standard på hotell hos de personer som inte brukar besöka fjällen menade David 
att denna faktor ökade i betydelse. David menade också att destinationernas utbud av olika 
aktiviteter blev viktigare för en person som sällan eller aldrig besöker fjällen.  
 
 
De övriga respondenterna kunde inte säga om det förekom några skillnader mellan en van och 
en ovan resenär när det kom till dessa faktorer. De ansåg att det såg likadant ut oberoende av 
hur ofta resenärer besöker fjällen.  
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5.3 Säsongsvariationer 
 
Respondenterna ombad att på en skala från ett till fem bedöma i vilken grad deras respektive 
verksamheter påverkas av säsongsvariationer. Resultatet återfinns i tabellen nedan. 
 
Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik Medel 

 1 4 5 4 5 3 5 5 4,0 
 
Tabell 3. Påverkan av säsongsvariationer 
 
Respondenterna har överlag angett att deras respektive verksamheter i allra högsta grad 
påverkas av säsongsvariationer, vilket också syns på det uträknade medelvärdet i tabellen 
ovan. Men det fanns undantag, Anna menade att deras verksamhet inte påverkades av 
säsongsvariationerna märkbart. Dock förändrades deras arbetsuppgifter under året beroende 
av säsong.  I övrigt var respondenterna eniga om att man i rätt så stor utsträckning kände av 
och påverkades av säsongsvariationer. Detta går att se i tabellen ovan där alla, förutom Anna, 
bedömt att deras verksamheter i hög utsträckning påverkas av säsongsvariationer.   
 
 
Respondenterna fick under intervjun välja vilket eller vilka av alternativen nedan som bäst 
beskrev hur säsongsvariationer påverkade deras respektive destinationer. Flera av 
respondenterna menade att alla alternativen stämde in på säsongsvariationernas effekter 
medan andra bara kunde se att en eller ett fåtal av alternativen stämde in på hur det såg ut på 
deras respektive destinationer. 
 
 

• Det blir brist på kapacitet under högsäsong 
• Säsongsmässig arbetslöshet ger högre kostnader och en tillfällig arbetsstyrka 
• Priser stiger under högsäsong 
• Samhället blir inaktivt under lågsäsong 
• Arbetslösheten skjuter i höjden under lågsäsong 
• Olika inrättningar och tjänster blir periodvis stängda 

 
Anna menade att alla alternativen stämde in mer eller mindre på hur säsongsvariationerna 
påverkade destinationen. Men samtidigt menade Anna att säsongsvariationerna hade minskat.  
 
”Det vi har märkt är ju att säsongsvariationerna har blivit mindre de senaste åren. Förut 
kunde man vara helt säker på att det var dött, eller vad man ska säga, i september-oktober, 
men så är det inte längre. Vi ser att just vad gäller säsongsvariationerna så håller de på att 
försvinna lite grann.” (Anna)  
 
Detta antagande stämde in med vad David som är från samma destination sa, nämligen att 
samhället inte alls blir inaktivt under lågsäsong. David var däremot av den åsikten att detta 
nog var fallet på andra svenska fjälldestinationer. Vidare instämde David i att 
säsongsvariationerna leder till säsongsmässig arbetslöshet och att olika inrättningar och 
tjänster periodvis blir stängda. Bror instämde liksom Anna in i alla påståenden och menade att 
de visade sig i varierande utsträckning.  
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Claes menade att säsongsmässig arbetslöshet, ett inaktivt samhälle under lågsäsong och 
inrättningar och tjänster som periodvis stängs ner var effekter av säsongsvariationerna som 
förekom vad han kunde se. Även Erik menade att han kunde se att samhället blir inaktivt 
under lågsäsong och att olika inrättningar och tjänster då stängs ner på den destination där han 
arbetar. Fredrik menade att säsongsvariationerna främst visade sig genom säsongsmässig 
arbetslöshet, men även till viss del i att priserna stiger under högsäsong, något som dock 
enbart, enligt Fredrik, visade sig på boendet. Gunilla instämde i vad som Fredrik ovan sagt, 
att säsongsvariationerna leder till säsongsmässig arbetslöshet, detta var det enda alternativ 
som Gunilla menade stämde in på den destination där hon arbetar.  
 
Respondenternas svar visar att det förekommer både skillnader och likheter i hur 
säsongsvariationerna påverkar olika destinationer. Detta då vissa av respondenterna menade 
att destinationerna blev inaktiva under lågsäsong medan andra hävdade att så inte alls var 
fallet. Säsongsmässig arbetslöshet och att olika inrättningar och tjänster periodvis stängs ner 
var två alternativ där det förekom samstämmighet bland flertalet av respondenterna.  
 
 
De flesta respondenterna kunde se något positivt i och med säsongsvariationerna, nämligen 
fem av de totalt åtta respondenterna. Både David och Fredrik menade att säsongsvariationer 
var bra på så sätt att de som är verksamma på en destination får tid för återhämtning. Något 
som verkar behövas även enligt Anna: 
 
”De som driver eget företag /…/  de jobbar ju ofantligt mycket under den här tiden på året, 
på högsäsongen. Så de behöver lite tid för återhämtning.” (Anna)  
 
Claes fann också han positiva aspekter med säsongsvariationerna, nämligen att det skapade 
tider på året då de får mer tid för planering och förändringar i verksamheten.  
 
”Man får ju tider på året då det finns tid för planering, investeringar och förändringar. Sen 
när man trycker på startknappen då är det lättare att hålla fullt fokus under den tid som 
gäller.” (Claes)  
 
Gunilla kunde se positiva effekter i och med att det kom arbetskraft utifrån och arbetade på 
destinationen. Detta menade hon var bra på så sätt att de kom med ny energi och kunde se på 
destinationen med nya ögon. Bror kunde dock inte se något positivt med säsongsvariationer 
och menade att det var förödande för destinationen att inte kunna ha anställda året runt, då det 
innebär att det blir brist på fastboende på destinationen. Inte heller Erik eller Henrik kunde 
nämna något positivt med säsongsvariationer.  
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5.3.1 Anpassning till säsongsvariationer 
 
Vad gäller frågan hur respondenternas verksamheter anpassas efter säsongsvariationerna fick 
respondenterna välja bland ett antal alternativ (se nedan).  
 
- Stänger periodvis ner verksamheten  - Säger upp viss personal  
- Använder konstgjord snö   - Utvecklar högre terränger 
- Förändrar design av skidsystemen  - Engagerar sig i samarbeten 
- Skapar aktiviteter som inte är beroende av snö - Skapar möjligheter för turism året om 
- Förlitar sig på bidrag   - Fortsätter som vanligt 
- Stänger ned verksamheten  
 
 
Svaren på denna fråga varierade stort bland respondenterna då de också anpassande sina 
respektive verksamheter på olika sätt. Claes menade att verksamheten periodvis stängs ner 
och att de i viss mån kan instämma i påståendet att man säger upp personal, då man har 
många säsongsanställda. I Claes verksamhet använder de sig också av konstgjord snö, detta i 
syfte att kunna förlänga säsongen.  
 
David menade dock att man kunde fortsätta som vanligt även under lågsäsong. Även Anna 
har uppgett att verksamheten inte påverkas särskilt av säsongsvariationerna och menar 
därmed att de kan fortsätta med verksamheten som vanligt oberoende av årstid. Detta är 
tvärtemot hur man agerar i det företaget där Erik arbetar. De stänger ned sin verksamhet helt 
och hållet under de månader när lågsäsongen inträffar. Även Henrik berättade att de stängde 
ned sin verksamhet under lågsäsong. Dessa svar stämmer väl överens med hur både Erik och 
Henrik beskrivit att deras verksamheter påverkas av säsongsvariationer, det vill säga att de i 
allra högsta grad påverkas av säsongsvariationerna. 
 
Bror menar att de i sin verksamhet försöker skapa aktiviteter som inte är beroende av snö och 
att de då även försöker att skapa möjligheter för turism året om. Men samtidigt fortsätter 
Brors verksamhet som vanligt under lågsäsong, de stänger aldrig igen, vilket enligt Bror 
innebär att de måste försöka skapa en någorlunda jämn verksamhetsnivå året om.  
 
Fredrik menade att de anpassar sig till säsongsvariationerna dels genom att de stänger ner 
verksamheten periodvis i kombination med uppsägning av personal och dels att de försöker 
skapa attraktiva aktiviteter som inte är beroende av snö. Gunilla instämde i samma alternativ 
som Fredrik när det gällde verksamhetens anpassning till säsongsvariationer. Dock menade 
Gunilla även att de också engagerade sig i samarbeten i syfte att hantera säsongsvariationerna.  
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5.4 Strategier för hantering av säsongsvariationer 
 

5.4.1 Destinationslojalitet 
 
Av de åtta respondenterna svarade alla att de i respektive verksamhet arbetar med att försöka 
skapa en lojal kundbas. Hur man arbetade med detta skiljde sig dock mellan de olika 
respondenternas verksamheter, även om flera av dem arbetade på ett likartat sätt. 
 
Anna menade att de absolut försöker att skapa lojala kunder, detta genom att underhålla sina 
kunder med positiv information om destinationen samt att de försöker att se till att kundernas 
besök motsvarade deras förväntningar. Även Fredrik menade att de arbetade för att skapa 
destinationslojala kunder genom att alltid försöka se till att kunderna blev nöjda.  
 
”… vi jobbar efter att alla kunder ska vara så nöjda som bara går när de åker här ifrån och 
är de inte det, så får vi försöka att rätta till det.” (Fredrik) 
 
Claes menade att skapandet av en lojal kundbas är en del i det vardagliga arbetet när man 
arbetar inom turismen. Enligt Claes handlar turism om att kontinuerligt arbeta för att få nöjda 
kunder och att de sedan blir lojala då de är nöjda. Detta stämmer överens med det 
tillvägagångssätt som Fredriks verksamhet hade när det gällde lojalitetsskapande, nämligen 
att se till att kunderna alltid var nöjda. Bror hävdande att de arbetade med att försöka bygga 
upp en lojal kundbas, men att de inte använde sig av några speciella verktyg för detta utan att 
de kontinuerligt försöker skapa en bra relation med kunderna. Genom att arbeta på så sätt 
hävdar Bror att de också lyckas skapa lojala kunder. 
 
I den verksamhet där David arbetar försöker man också att skapa lojala kunder, detta gör man 
via att anordna kundmöten och genom vissa utskick till tidigare kunder. Att skicka ut material 
och erbjudanden till tidigare kunder är ett förfarande som flera av respondenterna angett att de 
använder sig av i arbetat med att skapa lojala kunder. Erik berättar att de använder sig av sitt 
kundregister för att skicka ut broschyrer och erbjudanden.  
 
Enligt Henrik använder de i sin verksamhet sig av flera olika metoder i arbetet med att skapa 
destinationslojala kunder. Bland annat så använder de sig av utskick via e-mail, egna bloggar 
och annonsering som riktar sig speciellt till tidigare kunder. Gunilla menade att man just inlett 
ett arbete med att försöka bygga upp en lojal kundbas, något som företaget inte tidigare 
konkret arbetat med. Av denna anledning har de också, enligt Gunilla, börjat samla in 
kundernas adresser och e-mail så att de i framtiden kan göra utskick och erbjudanden riktade 
speciellt till tidigare kunder.  
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Respondenterna blev ombedda att rangordna i vilken mån alternativen i tabellen nedan har en 
betydelse för deras möjligheter att skapa destinationslojala kunder, på en skala från ett till 
fem, där 1 var liten betydelse och fem stor betydelse. Då respondenten som inte svarat på en 
fråga har alternativet markerats med ett streck.  
 
Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik Medel 

I. Kulturella skillnader - - 3 2 - 1 5 1 2,4 

II. Uppfattad säkerhet - - 3 3 - 3 3 4 3,2 

III. Bekväm transport  - - 4 3 3 4 3 4 3,5 

 
Tabell 4. Respondenternas uppskattning av olika attributs betydelse för att skapa destinationslojala kunder  
 
Bland dessa alternativ tillskrev respondenterna överlag bekväma transportmöjligheter störst 
betydelse för deras möjligheter att skapa lojala kunder. Gunilla var den enda av 
respondenterna som bedömde att kulturella skillnader hade stor betydelse för möjligheten att 
kunna skapa destinationslojala kunder. Uppfattad säkerhet bedömdes också av respondenterna 
ha viss betydelse för deras förmåga at skapa destinationslojala kunder.  
 

5.4.2 Marknadssegmentering   
 
Av de åtta respondenterna så svarade fem att de använde sig av marknadssegmentering i sin 
verksamhet. De som använde sig av denna strategi fick också berätta om efter vilka variabler 
som man segmenterade sin marknad. Claes menade att de dels segmenterade marknaden 
geografiskt och dels efter privat- respektive företagsmarknad. Vidare menade Claes att det var 
privatmarknaden som för dem var det största segmentet och att det skiljde sig mycket i hur de 
arbetade gentemot respektive segment.  
 
Erik berättade att de segmenterade sin marknad dels efter barnfamiljer och dels 
konferensgäster. Av respondenternas svar visar det sig att barnfamiljer är ett vanligt segment, 
inte bara Erik utan även Henrik och Gunilla berättade att barnfamiljer var ett av de segment 
som man använde sig av i sin marknadsföring. Henrik definierade segmentet, barnfamiljer, 
som personer mellan 35 och 65 år med barn eller barnbarn. Gunilla hävdade att man utöver 
barnfamiljer hade ett flertal olika segment som var baserade på andra typer utav gäster 
nämligen, par utan barn, konferensgrupper och äventyrare. David menade att de använde sig 
av marknadssegmentering och att deras främsta segmentering inte skedde gentemot en viss 
typ av gäst utan mot gäster av en viss nationalitet. Detta då deras främsta segment var norska 
kunder. Detta slags segment var även enligt Gunilla en av deras olika marknadssegment då 
de, utöver det som ovan nämnts, även har segmentering efter geografiska variabler, som 
exempelvis norska kunder eller gäster från kusten. 
 
Fredrik, Bror och Anna menade att de i deras verksamheter inte använde sig av 
marknadssegmentering. Detta beror enligt respondenterna dels på storleken på verksamheten 
och dels på det slags verksamhet som bedrivs.  
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I tabellen nedan redovisas respondenternas bedömning av olika faktorer vad gäller 
marknadssegmenteringens roll för verksamheten. I de fall där respondenterna angett att de 
inte använder sig av denna metod, har heller inte denna fråga ställts. Därför återfinns inte 
heller dessa respondenter i tabellen nedan.  
 
Henrik valde att inte rangordna de olika faktorerna i tabell 5 nedan, då han menade att de i sin 
verksamhet inte tänkte på det viset. Av denna anledning har Henriks svar markerat som ett 
streck i tabell 5. Istället menade Henrik att allt i längden handlade om att skapa ett tydligt 
budskap:  
 
”Vi tänker mera på vilka värdeord och vilket innehåll vi vill erbjuda. I slutändan handlar det 
om att vara tydliga.  Är du otydlig attraherar du färre människor.” (Henrik)  
 
 
Respondent Claes David Erik Gunilla Henrik Medel 

Optimerar storleken på segmenten 3 3 3 4 - 3,3 

Skapar bättre lönsamhet 4 4 5 5 - 4,5 

Jämn & hållbar verksamhetsnivå 4 4 5 4 - 4,3 

Kostnadseffektivitet i verksamheten 2 3 5 4 - 3,5 

 
Tabell 5. Respondenternas bedömning av marknadssegmenteringens roll  
 
Den faktor som respondenterna givit högst bedömning vad gäller marknadssegmenteringens 
roll för verksamheten är att den skapar en bättre lönsamhet. Denna faktor gav både Erik och 
Gunilla högsta möjliga betydelse. Det som respondenterna gett näst högst betydelse är att 
marknadssegmenteringen skapar en jämn och hållbar verksamhetsnivå. Respondenterna 
bedömde kostnadseffektivitet och optimering av storleken på segment vara faktorer av mindre 
betydelse.  
 

5.4.3 Samarbete  
 
Respondenterna blev under intervjuerna ombedda att ange vilken som, enligt dem, är den 
framtida utmaning som är av störst vikt för fjällturismen. Respondenterna fick välja bland ett 
antal alternativ (se nedan) och det gavs även utrymme för respondenterna att lämna ett öppet 
svar.  
 

- Anpassning till teknologiska förändringar 
- Hantera kundernas förväntningar 
- Gå från destinationsmarknadsföring till destinationsmanagement 
- Konfrontera nya nivåer av konkurrens 
- Värdesätta kreativt partnerskap och samarbeten 
- Hitta nya mått för framgång 
- Annat, exempelvis klimatförändringen 

 
Anna menade att det var av stor vikt att man i framtiden kommer att kunna hantera kundernas 
förväntningar, men det som enligt Anna är den största utmaningen för fjällturismen i 
framtiden är klimatet. Bror menade så som Anna att klimatet skulle kunna komma att bli en 
stor utmaning för aktörerna på fjälldestinationer samt att man skulle komma att bli allt mer 
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beroende av att lära sig hantera kundernas förväntningar. Claes höll även han med om att 
klimatet var en utmaning:  
 
”För är det så att det är så här varmt och det inte finns säkra vintrar någonstans /…/ Då har 
vi en rejäl utmaning.” (Claes) 
 
Claes fortsatte med att understryka att kundernas förväntningar kommer att förändras och att 
de som aktörer i framtiden kommer att behöva förädla turistens helhetsupplevelse. David 
instämde i att kundernas förväntningar var av vikt, men han menade också att de måste lära 
sig att konfrontera nya nivåer av konkurrens och värdesätta kreativa partnerskap och 
samarbeten för att skapa goda möjligheter för framtida turism. Även David trodde att klimatet 
skulle kunna komma att bli viktigt att hantera i framtiden, men att detta låg längre fram i tiden 
än de övriga utmaningarna. Fredrik var den ende av respondenterna som inte såg klimatet som 
någon större utmaning för fjällturismen. Han trodde istället att lära sig att värdesätta 
samarbeten och partnerskap var en utmaning som var av stor betydelse för framtiden. 
 
Erik menade att hantera kundernas förväntningar, konfrontera nya nivåer av konkurrens och 
klimatet var de utmaningar som han kunde se för fjällturismen i framtiden. Henrik instämde i 
de utmaningar som Erik angett, men menade att det även var av vikt att värdesätta partnerskap 
och samarbeten. Gunilla var den enda som bedömde att kunna gå från 
destinationsmarknadsföring till destinationsmanagement var av vikt, men instämde i det som 
flera andra respondenter sagt i och med att även kunna konfrontera nya nivåer av konkurrens 
och klimatet var viktiga utmaningar i framtiden. Överlag var respondenterna ganska 
enstämmiga i att klimatförändringen och att kunna konfrontera nya nivåer av konkurrens och 
lära sig hantera kundernas ökade förväntningar var de framtida utmaningar som var av störst 
vikt.   
 
 
Av de åtta respondenterna i denna studie var sju delaktiga i något slags samarbete på 
destinationen. Dessa samarbeten varierade i omfattning, från att enbart delta i viss gemensam 
annonsering till mer omfattande saker som att vara medlemmar i olika företagssamarbeten.  
 
Anna beskriver samarbetet på följande sätt:  
 
”Man träffas i olika konstellationer och bestämmer saker som man ska jobba med 
tillsammans. Allt från enklare saker, som att sätta upp en skylt, till mer övergripande, som att 
man försöker komma överens att, åt det här hållet ska vi jobba tillsammans.” 
 
Även Claes underströk vikten av att samarbeta inom destinationen:   
 
”… naturligtvis är det så att hela bygden måste samarbeta, alla små aktörer är ju beroende 
av varandra.” (Claes) 
 
I de samarbeten som respondenterna var delaktiga i förekom i de flesta fall inte någon 
omfördelning av resurser. Men Erik berättade att man i de samarbeten man var delaktiga i 
exempelvis kunde hjälpa varandra med personal om det var kris för någon. Gunilla berättade 
att de betalar en slags medlemsavgift som sedan används till destinationsgemensamma 
utgifter och att det kunde ses som en slags omfördelning av resurser. Fredrik sade att man 
genomförde gemensam marknadsföring och att det eventuellt då skulle kunna betraktas som 
en omfördelning av resurser.  
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De respondenter som deltog i samarbeten fick rangordna hur stor roll olika attribut spelade i 
samarbetet. Resultatet av detta återfinns i tabellen nedan. De respondenter som ej svarat på 
denna fråga återfinns ej heller i modellen, detta gäller Bror, David och Claes. Av denna 
anledning visar tabellen nedan endast fem respondenter av de totalt sju som angett att de var 
delaktiga i något samarbete.   
 
 

Respondent Anna Erik Fredrik Gunilla Henrik Medel 

       
Engagera sig i aktiva dialoger 5 4 3 5 2 3,8 
Vara effektiv 3 4 4 3 2 3,2 
Vara jämställd 4 3 2 3 2 2,8 
Lita på varandra 5 4 4 5 5 4,6 
Dela information 5 5 4 5 4 4,6 
Träffas ansikte mot ansikte 4 4 4 5 4 4,2 
Ha roligt  5 5 4 4 5 4,6 

 
Tabell 6. Respondenternas bedömning av olika attributs betydelse för samarbeten  

 
 
De attribut i tabellen ovan som flest respondenter gett hög betydelse är, att man i ett 
samarbete ska kunna lita på varandra, dela information och ha roligt. Det attribut som fått läst 
betydelse och därmed också enligt respondenterna är minst betydelsefullt i ett samarbete är att 
deltagarna är jämställda.  
 
 
Tyckte sig då respondenterna kunna se några nackdelar med att samarbete, eller är det anbart 
positivt? Anna tyckte inte att de i sin verksamhet kunde finna några nackdelar i att samarbeta 
på den destination och sa att ”på ett sådant här litet ställe är det absolut nödvändigt annars 
klarar vi oss inte”.  Erik menade dock att det fanns både fördelar och nackdelar, även om 
fördelarna var övervägande. De fördelar han kunde se rörde sig om att man fördelade 
eventuell risk på fler parter, medan en nackdel med att samarbeta kunde vara att man som 
konsekvens också erhöll mindre vinst. Claes menade att det var fördelaktigt då små aktörer är 
beroende av varandra för att överleva. Fredrik tyckte att en nackdel var att det kunde vara 
svårt att verkligen säga hur mycket samarbeten gav, i förhållande till den insats som det 
enskilda företaget lade ner. Gunilla tyckte sig både kunna se fördelar och nackdelar med att 
samarbeta och uttryckte sig på följande sätt: 
 
”Fördelarna är ju att samarbetet skapar en starkare enhet till slut och att alla vinner på det. 
Nackdelarna är ju att under vägen kan det vara lite orättvist, vissa gör mer än andra och 
vissa åker snålskjuts på andras arbete.” (Gunilla)  
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5.4.4 Destinationens varumärke 
 
Flertalet respondenter anger att de arbetar med att försöka skapa ett varumärke för 
destinationen. Det är närmare bestämt sex av åtta respondenter som menar att de arbetar med 
varumärkesuppbyggande.  
 
Anna menar att det finns flera varumärken på destinationen, något som David understryker då 
han menar att det finns två parallella varumärken på orten. 
 
 ”Vi har i dagsläget inte enhetligt varumärke för hela destinationen riktigt. Vi har ju ett stort 
företag här som har ett varumärke, sen har alla övriga ett annat varumärke.” (Anna)  
 
Gunilla vars verksamhet återfinns på samma destination där Anna och David är verksamma, 
menar att de i arbetar med att försöka skapa ett varumärke för destinationen inom det 
företagarsamarbete som finns där. Claes kunde inte ge ett entydigt svar på frågan om de 
arbetade med att skapa ett varumärke för destinationen, men menade samtidigt att det är något 
som kontinuerligt sker då man driver att företag på en fjälldestination. Henrik sade att det 
fanns ett flertal olika varumärken på destinationen men att det samtidigt var så att 
destinationen hade utvecklat ett eget varumärke. Erik sade att de arbetade aktivt med detta 
och att en del i detta arbete var att man utvecklat en slogan för destinationen.  
 
Bror menar att man i dagsläget inte har något enhetligt varumärke för destinationen men 
påpekade att det är av vikt att man att arbetar för att ta fram ett varumärke för destinationen.  
 
 
Respondenterna fick bedöma vikten av ett antal syften i arbetet med att bygga upp ett 
varumärke. Bror har inte svarat på denna fråga då han inte deltar i något arbete för att bygga 
upp ett varumärke för destinationen. I tabellen nedan visas resultatet av respondenterna 
bedömning av olika syftens betydelse när man bygger upp ett varumärke för en destination. 
 
 

Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik Medel 

Skapa uppfattning om destinationen 5 - 5 5 4 4 5 5 4,7 

Paketera destinationens estetik 4 - 5 4 4 4 5 5 4,4 

Särskilja destinationen från andra 5 - 4 3 5 5 5 5 4,6 

Skapa erfarenheter om turism 5 - 3 5 4 4 4 3 4,0 

 
Tabell 7. Respondenternas bedömning av syften med varumärkning 

 
Som kan utläsas av tabellen ovan erhöll alla fyra alternativen en hög betydelse när 
respondenterna fick göra en bedömning. De alternativ som flest respondenter gett högst 
betydelse är att skapa en uppfattning av destinationen och att särskilja destinationen från 
andra likartade resmål.  
 

 
När respondenterna fick ange hur de bedömde att varumärket används av kunderna blev 
svaren varierade. Claes menade att det användes av kunden för att uttrycka sig själv och sin 
personlighet. David, Erik, Anna, Bror och Gunilla menade däremot att varumärket kopplas 
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samman med vissa attribut och konsumenten väljer destinationen på grund av attributen. 
Gunilla påpekade dock att hon trodde att det ena alternativet påverkade det andra och vice 
versa. Fredrik kunde inte välja ett av alternativen utan hävdade att det var en kombination av 
de båda som bäst visade hur varumärket används av kunden. Fredrik tyckte inte att något av 
de två alternativen var en bra beskrivning av hur varumärket används av kunden och gav dem 
därför låg betydelse för kundens uppfattning av varumärket.  
 

5.4.5 Image 
 
Respondenterna fick säga vad som de ansåg vara destinations unique selling proposition, det 
vill säga, det som särskiljer den enskilda destinationen från andra liknande. Anna menade att 
de hade ”riktiga fjäll” och goda kommunikationer samt en närhet till Norge. David från 
samma destination, tyckte att destinationen var unik i och med de alpina framgångar som de 
haft. En bild som stämde överens med vad Gunilla, även hon från samma destination som 
Anna och David, sa i och med att destinationen hade en god alpin historia och en närhet till 
det mesta. Närhet till Norge och flygplats var enligt Bror unik med den destination där han är 
verksam, men även att där fanns vidsträckta fjäll.  
 
Att destinationen var genuin och inte industriell framkom som unikt när Erik fick bedöma sin 
destination. Även Henrik, som är verksam på en annan destination än Erik, menade att de inte 
heller var industriella och att de hade en väldigt personlig atmosfär på destinationen. Claes 
menade att de hade en storslagenhet och en fin fjällmiljö, men att de tyvärr inte var tillräckligt 
bra på att lyfta fram det i sin marknadsföring. Fredrik tyckte att de hade ett flertal saker som 
gjorde deras destination unik och sammanfattade dessa saker så här:  
 
”Det är ju fallhöjden och storleken på berget jämfört med andra skidorter i Sverige. 
Historia och tradition, att det finns fungerande by året om.” (Fredrik)  
 
 
Respondenterna fick svara på vad som är syftet med att skapa en image för destinationen 
genom att välja ett eller flera alternativ bland ett antal olika, se tabellen nedan.  
 

Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik 

Finna det som är unikt & särskilja sig 
på marknaden 

X     X  X 

Skapa en bild av destinationen i 
turistens medvetande som unik & 
attraktiv 

X X  X X X   

Skapa emotionella band med kunden X X X X  X X  

Skapa en bild av destinationen i 
enlighet med utvalda segments profiler  

     X   

 
Tabell 8. Syftet med att skapa en destinationsimage  
 
Det syfte som flest respondenter svarade fanns med att skapa en image för destinationen var 
att skapa emotionella band med kunden, detta har sex respondenter av åtta svarat. De 
respondenter som inte bedömt att skapa emotionella band med kunden är ett syfte med 
skapandet av en image för destinationen är Erik och Henrik. Erik menade att syftet med detta 
vara att skapa en bild av destinationen som unik och attraktiv, medan Henrik svarat att syftet 
är att finna det som är unikt och särskilja sig på marknaden. De flesta respondenterna har 
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hållit med i flera av alternativen och Fredrik tyckte att alla fyra alternativen stämde in på hans 
syn av syftet med att skapa en image för destinationen. Fem respondenter har svarat att ett 
syfte med skapandet av en image är att skapa en bild av destinationen i turistens medvetande 
som unik och attraktiv.   
 
 
I tabellen nedan redovisas det resultat som framkommit i studien vad gäller huruvida 
respondenterna instämmer i följande påstående: Det är av vikt för turisten att det finns en 
överrensstämmelse mellan bilden av en destination och den bild turisten har av sig själv. 
 
Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik Medel 

 4 3 5 3 3 3 5 5 3,8 
 
Tabell 9. Överensstämmelse mellan bilden av en destination och turistens bild av sig själv  
 
Ingen av respondenterna gav detta påstående låg betydelse. Claes, Gunilla och Henrik menade 
att det var av främsta vikt att det fanns en överensstämmelse mellan bilden av en destination 
och den bild som en turist har av sig själv.  Claes menade att bilden av destinationen i 
turistens medvetande minst ska överensstämma med den bild som individen har av sig själv. 
Även Anna bedömde att det var av stor vikt att det fanns en överensstämmelse, men gav det 
inte riktigt lika stor betydelse som Claes, Gunilla och Henrik. De övriga respondenterna 
bedömde att detta påstående hade en viss betydelse, men att den inte var alltför påtaglig.  
 
 
Respondenterna fick på en skala från 1 till 5, där 1 representerar liten betydelse och 5 är stor 
betydelse, bedöma hur stor betydelse ett antal olika informationskällor har för turisters 
uppfattning av destinationens image. Resultatet redovisas nedan i tabell 10.  
 
 

Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik Medel 

Word-of-mouth 5 4 5 4 5 4 5 5 4,6 

Publikationer från turistbyråer 4 3 2 3 3 3 3 2 2,9 

Övriga tryckta publikationer  3 3 3 3 4 3 3 1 2,9 

Media 5 3 4 4 4 4 5 4 4,1 

Kognitiv kunskap  4 4 5 5 4 4 5 3 4,3 

 

Tabell 10. Betydelse av informationskällor för turistens uppfattning av destinationers image.  

 

Den informationskälla som respondenterna överlag tillskrev störst betydelse för turisters 
uppfattning av destinationers image var ”word-of-mouth”, som fick ett medelvärde på 4,6. 
Respondenterna gav sedan kognitiv kunskap och media stor betydelse, som erhöll 
medelvärden på 4,3 respektive 4,1. Både publikationer från turistbyråer och övriga tryckta 
publikationer fick överlag en något lägre betydelse av respondenterna än de tidigare nämnda 
informationskällorna.  
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De informationskällor som främst användes i marknadsföringen av verksamheterna var enligt 
respondenterna olika media och Internet. Anna menade att man mest använde sig av egna 
publikationer, något som de var ensamma om. Den verksamhet som Bror representerar 
använder sig till största delen av Internet, upp till 90 procent av marknadsföringen sker enligt 
Bror på Internet.  Claes menade att de borde använda sig av Internet i högre utsträckning, men 
att man idag främst använder sig av annonser i tidningar och broschyrer. Dessa två var även 
de informationskanaler som användes i de verksamheterna där David och Erik arbetar. 
Fredrik sa att de främst marknadsförde sig på plats i byn, direkt till kunden, men att de även 
använde sig av Internet och lite tidningsannonser. Den verksamhet som Gunilla representerar 
använde sig också främst av Internet i sin marknadsföring. I den verksamhet där Henrik 
arbetar använder man sig av flertalet olika marknadsföringskanaler. Detta rör sig om 
storbildstavlor i tätorter, samarbeten med andra företag, annonsering och Internet.  
 

5.4.6 Personlighet 
 
Respondenterna ombads under intervjun att beskriva destinationernas personligheter. Detta 
visade sig vara enkelt för respondenterna som lätt kunde beskriva destinationens personlighet. 
Anna beskrev destinationen som äkta, stolt och naturlig. Stolt och äkta var drag som framkom 
även när Gunilla skulle beskriva destinationen samtidigt som David (från samma destination 
som Anna och Gunilla) menade att destinationens personlighet kunde beskrivas som personlig 
och omhändertagande. Erik menade att den destination där han arbetar kan beskrivas som 
glad och trevlig och i likhet med vad David tidigare sagt, omhändertagande. Bror beskrev 
destinationen som småskalig och Fredrik menade att traditionell, äventyrlig och rolig var de 
adjektiv som bäst beskrev destinationens personlighet.  
 
 
Respondenterna tillfrågades om de eller om destinationen arbetar med att skapa en 
personlighet för destinationen och i så fall att även beskriva hur det arbetet ser ut. Claes 
svarade: 
 
”Ja, det gör vi och kommer verkligen att fortsätta göra det. Vi kan inte göra allt till alla hela 
tiden. / … / Här måste man se, vad är det för marknad vi vill åt och finns det en sådan 
marknad överhuvudtaget? Är svaret ja, då kan man köra på det och då måste man vara 
konsekvent.”  
 
Gunilla menade att man just inlett ett arbete för att skapa en tydlig och enhetlig personlighet 
för destinationen men att de ännu inte kommit så långt. Henrik menade att det var något som 
man arbetade aktivt med och detta gällde både för dem själva och för andra företag på 
destinationen. David sade att de arbetade med en personlighet för destinationen och höll på att 
utveckla policys för alla aktörer att följa. Erik menade att man arbetade med detta i viss mån, 
men att det inte var särskilt utvecklat.  
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I tabellen nedan redovisas de svar som erhölls under intervjuerna på frågan i vilken mån 
respondenternas respektive destinationer kan ses som uppriktig, spännande, kompetent, 
sofistikerad och robust.  
 

Respondent Anna Bror Claes David Erik Fredrik Gunilla Henrik Medel 

Uppriktig 4 4 4 3 4 4 5 5 4,1 

Spännande 5 4 4 3 4 4 4 5 4,1 

Kompetent 4 3 3 4 4 5 4 5 4,0 

Sofistikerad 3 3 3 3 3 4 2 4 3,1 

Robust  4 4 4 4 4 4 4 1 3,6 

 
Tabell 11. Respondenternas uppfattning av destinationen 
 
 
Respondenterna har överlag bedömt sina respektive destinationer vara uppriktiga, spännande 
och kompetenta. Sofistikerade och robusta ansågs destinationerna vara i en mindre 
utsträckning. Nästan alla respondenter har bedömt sina respektive destinationer i hög grad 
vara robusta, medan Henrik bedömt att hans destination inte är särskilt robust. I övrigt var 
respondenterna rätt så eniga vad gäller de olika alternativen i denna fråga. Samtliga alternativ 
har också erhållit medelvärden som är minst tre, vilket innebär att respondenterna bedömt att 
alla alternativen stämmer väl in på bilden av deras destinationer.  
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6 ANALYS                                                                                               
I detta avsnitt analyseras det insamlade empiriska materialet med utgångspunkt i vad som 
framkommit i det teoretiska avsnittet. Syftet med denna analys är att försöka tolka och förstå 
hur aktörer på svenska fjälldestinationer möter säsongsvariationer och försöker att hantera 
dem.  
 

6.1 Fjällturism  
 
Inledningsvis tillfrågades respondenterna i den empiriska undersökningen hur stor betydelse 
de bedömde att ett antal olika faktorer har för huruvida en person kommer att resa till fjällen, 
om personen ifråga ofta brukar besöka fjällen. De olika faktorerna var hämtade från det 
teoretiska materialet, där bland annat Fredman och Heberlein menar att tillgivenhet till en 
plats är en viktig faktor till varför människor besöker de svenska fjällen.175 I enlighet med 
Fredman och Heberlein har respondenterna i denna studie bedömt att individens tillgivenhet 
till en viss destination är en viktig faktor för huruvida en resa till en svensk fjälldestination 
genomförs.  Detta innebär i sin tur att det i denna studie framkommit empiriskt stöd för det 
resultat som Fredman och Heberlein nått.            
 
Två andra viktiga anledningar som kan påverka om en person genomför ett besök till fjällen 
eller inte är enligt Fredman och Heberlein avståndet till destinationen och individens 
inkomst176. Vad gäller individens inkomst såg svaren bland respondenterna olika ut. Två av 
respondenterna menade att inkomsten inte hade någon större betydelse för en person som 
brukar besöka fjällen, de övriga sex respondenterna menade att inkomsten visst var av 
betydelse för huruvida personen ifråga skull genomföra en ny resa. Då majoriteten av 
respondenterna bedömt inkomsten vara betydelsefull är det också möjligt att säga att det 
empiriska materialet ger stöd för Fredman och Heberleins antagande om att inkomsten spelar 
en viktig roll för huruvida en person genomför ett besök till fjällen eller ej. Respondenterna 
gav även avståndet till en destination stor betydelse för om en van resenär skulle genomföra 
ännu en fjällresa, vilket styrker Fredman och Heberleins resultat att det är en viktig faktor för 
en potentiell besökare.  
 
Chen och Tsai hävdar att destinationens image är en viktig faktor då den styr över turisters 
beslutsfattande, vilket innebär att destinationens image påverkar turistens beteende och 
därmed blir en viktig del i skapandet av en attraktiv turistdestination.177 Med Chen och Tsais 
resultat som grund undersöktes i vilken grad respondenterna bedömde att destinationens 
image påverkade turistens val av semesterdestination. Respondenterna bedömde överlag att 
destinationens image hade en viss, men inte allt för stor betydelse för en individs val av 
destination. Detta innebär att det förefaller finnas ett visst stöd bland aktörer på svenska 
fjälldestinationer för det resultat som Chen och Tsai nått i sin studie. Dock bedömer inte 
aktörerna i denna studie destinationens image vara den viktigaste påverkansfaktorn vilket är 
det resultat som Chen och Tsai nått. 

                                                 
175 Fredman och Heberlein, s. 188 
176 Ibid. 
177 Chen & Tsai, 2006, s. 1121 
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Das, Mohapatra, Sharma och Sarkar delar upp en destinations attraktivitet i tre faktorer, 
attraktioner, bekvämligheter och tillgänglighet. Das et al menar att en destinations olika 
attraktioner den främsta av dessa tre när det gäller att utveckla destinationens attraktivitet. 
Vidare hävdar Das et al att destinationer kan genom att undersöka turisternas behov av olika 
attraktioner utforma lämpliga strategier för att motivera turister till besök. Något som i sin tur 
ökar viljan att rekommendera destinationen till andra.178 Vad gäller de attraktioner som finns 
på en destination menar respondenterna att de har viss betydelse för en person som funderar 
på att genomföra en resa till fjällen. Vilket innebär att den empiriska undersökningen ger visst 
stöd åt det resultat som framkommit av Das, Mohapatra, Sharma och Sarkars studie. 

Siomkos, Vasiliadis och Lathiras menar att det som är av mest för turisterna är destinationens 
tillgänglighet179. Även Fredman och Heberlein menar att avståndet till destinationen är en 
avgörande faktor för om en resa blir av eller ej180.  Då detta undersöktes bland respondenterna 
visade det sig att det finns ett stort stöd för både Siomkos et al och Fredman och Heberlein 
teorier. Respondenternas sammanfattade omdöme av betydelsen av destinationernas 
tillgänglighet blev högt och var en av de faktorer som rankades högst av alla undersökta.  

Siomkos et al menar att även pris är en viktig faktor när turister funderar över ett besök till en 
destination. Företagsledare kan genom att samla information om kundernas uppfattade värde 
kan skapa marknadsföringsstrategier som bättre anpassas till kunderna. Genom denna 
anpassning kan företaget komma att öka graden av tillfredställelse bland sina kunder, då 
kunden kommer att erhålla en produkt eller tjänst som motsvarar det som de på förhand 
förväntat sig.181 Hur ser då respondenterna som deltagit i denna undersökning på pris och hur 
bedömer de att priset påverkar turistens val av destination? Respondenternas sammanfattade 
omdöme visar att de inte bedömer att priser (exempelvis på liftkort) är av särskilt stor 
betydelse för en person som funderar över att besöka en svensk fjälldestination. Detta 
motsäger det resultat som framkommit angående priser i Siomkos et als studie, vilket är att 
pris är av stor betydelse för potentiella resenärer.  

Vilka faktorer bedömer aktörerna på den svenska fjällmarknaden är av främsta vikt för att 
generera fler turister? Enligt vad som framkommit av den empiriska undersökningen bedömer 
respondenterna att kvalitén på exempelvis skidsystem och snö är av allra största betydelse när 
en resenär planerar sin resa. Detta var en av de faktorer som undersöktes i studien av Siomkos 
et al där de dock kom fram till att pris är den viktigaste påverkansfaktorn. Det empiriska i 
denna studie visar istället att kvalitén på skidsystem och snö är det som resenärerna lägger 
störst vikt vid. Detta visar ytterligare på att det empiriska materialet i denna studie motsäger 
det resultat som Siomkos et al nått i studien från 2005. 

Respondenterna tillfrågades också om de trodde att någon faktor blev av mer eller mindre 
betydelse för en resenär som sällan eller aldrig brukar besöka fjällen. En faktor som flera av 
respondenterna bedömde ökade i vikt hos en ovan fjällresenär, var individens inkomst. Detta 
sågs som en faktor som kunde avgöra om det blev en resa eller ej. Att respondenterna 
resonerat på detta sätt styrker det resultat som Fredman och Heberlein nått, nämligen att 
individens inkomst är en restriktion av stor vikt för en ovan fjällresenär182.  
 
Flera av respondenterna menade också att avståndet till destinationen var en faktor som kunde 
göra att ovana resenärer valde att inte besöka fjälldestinationer. En av respondenterna tyckte 
                                                 
178 Das, Mohapatra, Sharma och Sarkar, 2007, s. 127 
179 Siomkos, Vasiliadis och Lathiras, 2005, s. 139 
180 Fredman och Heberlein, 2005, s. 188 
181 Siomkos, Vasiliadis & Lathiras, 2005, s. 139 
182 Fredman och Heberlein, 2005, s. 188 
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sig kunna se detta i sin verksamhet då de inte hade mycket långväga kunder. Detta 
resonemang stämmer väl överens med Fredman och Heberleins som menar att den restriktion 
som är av mest vikt för huruvida besök till fjällen sker eller ej är avståndet till 
destinationen183. Att destinationens image blev viktigare hos en som sällan eller aldrig 
besöker fjällen var också ett svar som förekom ett flertal gånger bland respondenterna. En av 
respondenterna förklarade detta med att ovana resenärer oftare valde destination utifrån vad 
de hört av vänner och bekanta och den bild som de fått av en destination i media.  
 

6.2 Säsongsvariationer 
 
Respondenterna som deltog i den empiriska undersökningen upplevde säsongsvariationerna i 
varierande utsträckning. Endast en av respondenterna menade att de i sin verksamhet knappt 
märkte av säsongsvariationerna, de övriga svarade att de tyckte att säsongsvariationerna var 
påtagliga. Mer än hälften av respondenterna menade att säsongsvariationerna påverkade dem i 
stor eller mycket stor utsträckning. Detta styrker vad som framkommit kring 
säsongsvariationer i det teoretiska avsnittet, nämligen att säsongsvariationer drabbar 
turistdestinationer184 och i högre utsträckning destinationer som är avsides belägna185.  
 
I det teoretiska avsnittet går det att läsa att Getz och Nilsson ställer upp ett antal problem som 
ofta ses i kombination med säsongsvariationer:  
 

• Brist på kapacitet under tider då efterfrågan är som störst 
• Säsongsmässig arbetslöshet som resulterar i högre kostnader och en tillfällig arbetsstyrka 
• Priset stiger under högsäsong vilket kan påverka kundens uppfattade värde negativt 
• Samhället är inaktivt under perioder då det är låg efterfrågan 
• Arbetslösheten kan skjuta i höjden under lågsäsong 
• Inrättningar och tjänster är periodvis otillgängliga för besökare och invånare186  

 
 
Vad visar då den empiriska undersökningen, vilket är det största problemet för 
destinationerna enligt respondenterna?  Flera av respondenterna instämde i samtliga av de sex 
problem som Getz och Nilsson ställt upp, men svaren var även varierade. Några av 
respondenterna menade att destinationerna blev inaktiva under lågsäsong, medan andra 
påpekade att så inte alls var fallet. Utöver detta var flertalet av respondenterna eniga om att 
vissa inrättningar och tjänster periodvis blir stängda och att säsongsvariationerna leder till 
säsongsmässigarbetslöshet. Ingen av respondenterna menade att de upplevde att det blev brist 
på kapacitet under högsäsong. Totalt innebär detta att jag funnit empiriskt stöd vad gäller 
delar av de problem som Getz och Nilsson ställt upp i sin studie från 2004. Respondenterna 
känner igen sig i vissa av de problem som ovan nämnts, medan de ställer sig frågande inför 
andra.  
 
Att respondenterna inte känner att alla problem från Getz och Nilssons studie finns förankrade 
i deras verklighet kan vara en konsekvens av att respondenterna inte känner att 
säsongsvariationerna enbart innebär problem. Twining-Ward och Twining-Ward menar att 

                                                 
183 Fredman och Heberlein, 2005, s. 188 
184 Getz & Nilsson, 2004, s. 18 
185 Butler i Baum & Lundtorp, 2001, s. 16 
186 Getz & Nilsson, 2004, s. 19, Författarens egen översättning 
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säsongsvariationer kan ha en positiv påverkan på destinationer, exempelvis på så sätt att 
invånarna får en chans att vila, tid till underhåll av infrastruktur och även att miljön ges en 
chans till återhämtning.187 Detta har jag funnit stöd för i den studie som gjorts, då mer än 
hälften av respondenterna angett att de kunnat se något positivt i och med 
säsongsvariationerna. De fördelar som respondenterna menade att säsongsvariationerna bar 
med sig var främst att det skapade tid för återhämtning, men även att det skapade tid för 
planering och att implementera förändringar. En av respondenterna uttryckte sig så här:  
 
”Man får ju tider på året då det finns tid för planering, investeringar och förändringar. Sen 
när man trycker på startknappen då är det lättare att hålla fullt fokus under den tid som 
gäller.” (Claes)  
 
En annan av respondenterna menade att säsongsvariationer kunde ses som positivt då det 
innebar att det kom arbetskraft utifrån som hade ny energi och kunde se på destinationen med 
ny ögon. Tre av respondenterna tyckte sig inte kunna se något positivt med 
säsongvariationerna och en av dem menade till och med att säsongsvariationerna var 
förödande för bygden.  
 

6.2.1 Anpassning till säsongsvariationer 
 

Hur respondenterna anpassar sin verksamhet har undersökts utifrån de olika 
anpassningsstrategier som Bürki, Elsasser och Abegg presenterat i en rapport från 2003188 och 
hur destinationerna anpassar sina verksamheter efter säsongsvariationerna förefaller enligt det 
empiriska materialet variera. Detta då vissa respondenter angett att de stänger ned sina 
verksamheter helt och hållet under lågsäsong och andra har angett att de fortsätter som vanligt 
oberoende av säsong. Att det varierar bland respondenternas verksamheter kan vara en 
konsekvens av vilken typ av verksamhet som bedrivs. Exempelvis kan det vara svårare för en 
verksamhet där man är beroende av snö att hålla verksamheten öppen året om. De flesta 
respondenterna menade att deras respektive verksamheter åtminstone periodvis stängs ned. 
Detta innebar också bland flera av respondenterna att de då var tvungna att säga upp viss 
personal, eller att de använde sig av mycket säsongsanställda. Att respondenterna anpassat 
sina verksamheter på sätt som stämmer överens med de anpassningsstrategier som Bürki et al 
presenterat ger också stöd för att dessa strategier, åtminstone delvis, kan appliceras på 
svenska fjälldestinationer. 
 
Några av respondenterna menade också att de arbetade med att försöka ta fram alternativa 
aktiviteter som inte är beroende av snö, på så sätt menade en av respondenterna att man också 
skulle kunna förbättra möjligheterna för turism året om. Att arbeta på detta sätt styrker vad 
Moen och Fredman i en studie från 2007 konstaterat, att den mest effektiva 
anpassningsmetoden är att utveckla turism året om189.  
 
 

                                                 
187 Twining-Ward och Twining-Ward i Getz & Nilsson, 2004, s. 19 
188 Se Bürki, Elsasser & Abegg, 2003 s. 7 
189 Moen & Fredman, 2007, s. 431 
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6.3 Strategier för hantering av säsongsvariationer 
 

6.3.1 Destinationslojalitet 
 
Samtliga respondenter menar att deras verksamheter arbetar aktivt med att skapa en lojal 
kundbas, något som dock sker på olika sätt i de olika verksamheterna. Några verksamheter 
försöker att bygga upp en lojal kundbas genom att kontinuerligt arbeta för att få nöjda kunder. 
Som en av respondenterna uttryckte sig: 
 
”… vi jobbar efter att alla kunder ska vara så nöjda som bara går när de åker här ifrån och 
är de inte det, så får vi försöka att rätta till det.” (Fredrik) 
 
Detta överensstämmer väl med den bild av lojalitetsskapande som Huang och Chiu nått 
genom sin studie. De konstaterar att individer som erhåller en positiv och tillfredställande 
upplevelse av en destination erhåller en ökad grad av lojalitet gentemot destinationen190. 
Andra tillvägagångssätt som respondenterna använde sig av var bland annat att skicka ut 
information och erbjudanden till tidigare kunder som finns i verksamheternas kundregister. I 
en av de undersökta verksamheterna hade arbetet med att skapa en lojal kundbas just inletts, 
där höll man därför på att samla in kundernas adresser så att de i framtiden kan göra utskick 
speciellt riktade till tidigare kunder. Att alla respondenternas verksamheter aktivt arbetar med 
lojalitetsskapande innebär att det finns stöd för det resultat som Huang och Chiu nått i en 
studie från 2006, det vill säga att skapandet av destinationslojala kunder är av stor vikt för 
verksamheter inom turistsektorn191. 
 
Att samtliga respondenter arbetar med att skapa destinationslojala kunder visar att de insett 
vikten och fördelen med att skapa en lojal kundbas. Ett förfarande som Thomas, i en studie 
från 2001, menar är kostnadseffektivt, då det kostar mer att kontinuerligt rekrytera nya kunder 
än att försöka bibehålla de tidigare kunderna192. Även Petrick menar att arbetet med 
lojalitetsskapande även är av vikt då det kan vara hjälpsamt när konkurrensen ökar. Petrick 
hävdar att ett företag som har skapat lojalitet bland sina kunder bättre klarar av ökad 
konkurrens då kunderna bättre står emot andra företags erbjudanden.193  
 
Huang och Chiu menar att turistens uppfattning av säkerheten på destinationen, bekväma 
transporter och kulturella skillnader är faktorer som kan bidra till att turisten känner tillit och 
tillfredställelse till en destination, vilka i sin tur har en betydelse för möjligheterna att skapa 
destinationslojala kunder.194 När dessa faktorer undersöktes bland respondenterna blev 
resultatet att bekväma transporter var den faktor som flest ansåg vara av betydelse för att 
kunna skapa destinationslojala kunder. Respondenterna gav överlag kulturella skillnader låg 
betydelse för deras möjlighet att skapa lojala kunder, dock tyckte en av respondenterna att 
detta var en faktor som var av stor betydelse. Vad gäller kundernas uppfattade säkerhet på 
destinationen har respondenterna generellt bedömt att det enbart har viss betydelse för deras 
möglighet att skapa destinationslojala kunder. 
                                                 
190 Huang & Chiu, 2006, s. 157 
191 Ibid., s. 156 
192 Thomas, 2001, s. 268 
193 Petrick, 2004, s. 200 
194 Huang & Chiu, 2006, s. 158 
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Totalt sett så bidrar det empiriska materialet med visst stöd för de faktorer som Huang och 
Chiu har ställt upp.  Dock så är det i varierade grad och det går inte säkert att säga att dessa 
faktorer är något som respondenterna tar hänsyn till i sitt arbete med lojalitetsskapande. 
Respondenterna har inte, med undantag från en respondent, angett att någon av de tre 
faktorerna har en mycket stor betydelse för deras möjlighet att skapa lojala kunder. Att 
respondenterna bedömt bekväm transport vara av vikt kan vara en konsekvens av att 
fjälldestinationer ofta ligger långt bort och kanske lite otillgängligt till. Detta innebär att det 
blir långa restider och att det eventuellt kan vara svårt att ta sig till vissa destinationer.  
 

6.3.2 Marknadssegmentering   
 
Kastenholz menar att marknadssegmentering är användbart då det ger möjlighet till att 
anpassa sitt utbud att passa vissa segment vid vissa tidpunkter. Detta kan enligt Kastenholz ge 
fördelar som att företag kan nå en jämn och hållbar verksamhetsnivå.195 Fem av de åtta 
respondenterna använder sig av marknadssegmentering som en marknadsföringsmetod i sin 
verksamhet.  
 
De variabler som användes för att segmentera marknaden skiljde sig lite grann respondenterna 
emellan, även om vissa variabler var återkommande. Den vanligaste segmenteringsvariabeln 
bland respondenterna var barnfamiljer, även om definitionen av barnfamilj varierade något. 
Övriga segment som respondenterna angett att de använder sig av är olika typer av 
geografiska segment, som exempelvis internationella eller norska gäster. Vissa av 
respondenterna menade även att de segmenterade sin marknad utifrån vilken typ av gäst det 
rörde sig om, exempel på sådana segment är privat- eller konferensgäster, äventyrare och par 
utan barn. 
 
Inbakaran och Jackson menar att segmentering bör ske genom att kunderna först delas in efter 
ett antal attribut för att sedan delas in i ett antal lämpliga grupperingar196. Vilket får stöd i det 
empiriska materialet då flera av respondenterna berättat att de segmenterar marknaden först 
efter exempelvis privat- och företagsgäster, för att sedan dela in dem i ytterligare segment, 
som vilken specifik typ av gäst det rör sig om.  
 
Tre av respondenterna menade att de inte använde sig av marknadssegmentering. Detta 
menade dessa respondenter var en konsekvens till följd av vilken slags verksamhets som 
bedrevs samt i vilket omfång verksamheten bedrivs.  
 
Libai, Narayandas och Humby hävdar att marknadssegmentering är fördelaktigt då det ger 
ökad lönsamhet och möjlighet att optimera storleken på segmenten197. Inbakaran och Jackson 
menar att marknadssegmentering i längden kan ge fördelar i och med att företag både kan nå 
hållbarhet såväl kostnadseffektivitet i sin affärsutövning198. Dessa olika påstådda fördelar 
undersöktes bland respondenterna i denna studie, de fick då rangordna dem på en skala från 
ett till fem. Den fördel som flest respondenter ansåg att marknadssegmentering bar med sig 
var att det skapade en bättre lönsamhet i verksamheten. Näst efter detta bedömde 

                                                 
195 Kastenholz, 2004, s. 406 
196 Inbakaran & Jackson, 2005, s. 65 
197 Libai, Narayandas och Humby, 2002, s. 75 
198 Inbakaran & Jackson, 2005, s. 65 
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respondenterna att marknadssegmentering innebar en möjlighet till en jämn och hållbar 
verksamhetsnivå. Att marknadssegmentering leder till optimering av storleken på segmenten 
och kostnadseffektivitet höll respondenterna till viss del med om men dessa faktorer erhöll en 
lägre bedömning än de två tidigare nämnda faktorerna. Vad gäller kostnadseffektivitet var 
svaren mest varierade, då ingen av respondenterna var eniga om dess betydelse och gav den 
allt från liten till mycket stor betydelse.  
 
Det empiriska materialet visar att respondenterna håller med i det som Libai, Narayandas och 
Humby sagt om att marknadssegmentering innebär möjligheten att öka verksamhetens 
lönsamhet. Det empiriska materialet visar också att det finns stöd för Inbakaran och Jacksons 
antagande om att marknadssegmenteringen ger en jämnare verksamhetsnivå som är hållbar 
över en längre tidsperiod. Vidare visar den empiriska undersökningen att respondenternas 
svar till viss del förkastar delar av de resultat som Libai et al samt Inbakaran och Jacksons 
nått i sina respektive studier av marknadssegmentering. Detta gäller det antagande som Libai 
et al gjort om företagens möjlighet att optimera storleken på segmenten samt Inbakaran och 
Jacksons antagande om att marknadssegmentering ger kostnadseffektivitet.  
 

6.3.3 Samarbete  
 
Enligt Laws, Scott och Parfitt väljer turister först vilken typ av resa som de önskar göra, sedan 
följer beslut om semesteraktiviteter, hur informationssökning ska ske, vilket specifikt område 
som ska besökas och slutligen väljer turisten logi. Då turister väljer en destination före 
specifikt hotell och andra aktiviteter, är det enligt Laws et al klokt att samarbeta för att locka 
turister till besök till en viss destination.199 Alla utom en av respondenterna angav att det var 
delaktiga i något slags samarbete på destinationen. Dessa samarbeten såg olika ut i de olika 
destinationerna och var allt ifrån mindre samarbeten företag emellan till större 
destinationsfrämjande samarbeten. En av respondenterna menade att de var beroende av att 
samarbeta med varandra inom destinationen för att överleva.  

 
Som framgått i det teoretiska avsnittet menar Gretzel, Fesenmaier, Formica och O’Leary att 
nätverk spelar en viktig roll för aktörer inom en destination200, detta då det är något som kan 
gynna de enskilda aktörerna201. Grönroos är en annan författare som även han menar att 
samarbeten företag emellan en så kallad”win-win situation”202. En av respondenterna gav 
Grönroos medhåll och uttryckte sig på ett liknade sätt då hon beskrev samarbetet på följande 
sätt:  
 
”Fördelarna är ju att samarbetet skapar en starkare enhet till slut och att alla vinner på det.” 
(Gunilla) 
 
Denna respondent tillade även att det fanns vissa nackdelar med att samarbeta, som att det i 
vissa fall kunde bli orättvist och att vissa deltagare kan åka snålskjuts på de övriga. Trots detta 
menade respondenten att det ändå var övervägande fördelar med att aktörer inom en 
destination samarbetar. De flesta respondenter som angett att de var delaktiga i något 
samarbete på destinationen menade att samarbeten innebar mestadels fördelar och hade svårt 
                                                 
199 Laws, Scott och Parfitt, 2002, s. 50 
200 Gretzel, Fesenmaier, Formica och O’Leary, 2007, s. 123 
201 Ibid., s. 117 
202 Grönroos, 1996, s. 10 
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att ange nackdelar med att samarbeta. En av de få nackdelar som respondenterna kunde ange 
var att ett det var svårt att säga hur mycket samarbetet gav för det enskilda företaget i 
förhållande till den tid och de resurser som lades ner.  
 
Bengtsson och Kock menar att det är fördelaktigt att engagera sig i nätverk och partnerskap 
då företag erhåller fördelar av att både samarbeta och konkurrera med varandra203. Vidare 
menar Bengtsson och Kock att företagens olika resurser både kan vara konkurrensfördelar 
samt att de ibland kommer bäst till nytta i kombination med resurser från ett annat företag. Av 
denna anledning bör således företag samarbeta så att deras resurser används på det mest 
effektiva sättet.204 Det förekom bara i vissa fall någon faktisk omfördelning av resurser inom 
de samarbeten som respondenterna var delaktiga i. När det väl skedde var det sådant som att 
man lånade personal av varandra om det uppstod en brist hos någon part i samarbetet eller att 
man använde en genensam kassa till att göra något som gynnade alla deltagare i samarbetet.  
 
Att det empiriska materialet visar att det i vissa fall förekommer omfördelning av resurser 
mellan företag är något som enbart delvis styrker de resultat som presenteras av Bengtsson 
och Kock. Men det bör framhållas att de resurser som enligt respondenterna omfördelas 
mellan olika verksamheter inte främjar företagen på det sätt som Bengtsson och Kock menat 
är fördelaktigt. Dessa författare menar att det är fördelaktigt med omfördelning av resurser då 
företagets specifika resurser bättre kommer till användning i kombination med något annat 
företags resurser205. Vilket exempelvis skulle kunna ske om ett företag hyr ut skotrar och ett 
annat företag har fjällguider och de då tillsammans erbjuder kunderna ett gemensamt paket, 
med skoter och guide.  
 
Vad gäller samarbeten så undersöktes även vikten av olika attribut för hur respondenternas 
samarbeten fungerar. De attribut som undersöktes är de som Von Friedrich Grängsjö och 
Gummesson ställer upp i sin studie från 2006. Dessa är att engagera sig i aktiva dialoger, vara 
effektiv, vara jämställd, lita på varandra, dela information, träffas ansikte mot ansikte samt att 
ha roligt206. Vad som framkom då detta undersöktes bland de respondenter som var delaktiga i 
ett eller flera samarbeten var att respondenterna framförallt värdesatte att kunna lita på 
varandra, att dela information, att träffas ansikte mot ansikte och att ha roligt. Det som 
respondenterna bedömde var av minst betydelse för att få ett fungerande samarbete var att 
deltagarna skulle vara jämställda. Då respondenterna bedömt flera av attributen vara av vikt 
för samarbetets funktion, ger detta också stöd för att flertalet av de attribut som Von Friedrich 
Grängsjö och Gummesson angett är av vikt i samarbeten på fjälldestinationer.  
 
Von Friedrich och Grängsjö menar i sin studie att alla dessa attribut är av vikt för att erhålla 
ett väl fungerande samarbete, något som inte styrks av respondenterna som ger de olika 
attributen mycket varierande bedömningar. Trots detta så ger det empiriska materialet visst 
stöd till Von Friedrich och Grängsjös resultat då respondenterna bedömt ett flertal av 
attributen vara av stor betydelse för de samarbeten som de är delaktiga i. I figuren nedan 
tydliggörs respondenternas totala rangordning av de olika attributen.  

                                                 
203 Bengtsson & Kock, 2000, s. 411 
204 Ibid., 424  
205 Ibid. 
206 Von Friedrich Grängsjö & Gummesson, 2006, s. 71 
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Figur 8. Respondenternas rangordning av olika attribut inom ett samarbete (författarens egen) 

 
 

Enligt Fyall och Leask är den främsta utmaningen inom turismen framöver att aktörer inom 
en destination utvecklar ett samarbete207. Även Gretzel, Fesenmaier, Formica och O’Leary 
diskuterar i sin artikel från 2006 framtida utmaningar för turismen. Nedan följer de sex 
framtida utmaningar som Gretzel, Fesenmaier, Formica och O’Leary ställt upp: 

 
- Anpassning till teknologiska förändringar 
- Hantera kundernas förväntningar 
- Gå från destinationsmarknadsföring till destinationsmanagement 
- Konfrontera nya nivåer av konkurrens 
- Värdesätta kreativt partnerskap och samarbeten 
- Hitta nya mått för framgång208 

 

Då vikten av dessa utmaningar undersöktes bland respondenterna i denna studie framkom att 
kunna konfrontera nya nivåer av konkurrens och att lära sig hantera kundernas ökade 
förväntningar var de framtida utmaningar som bedömdes vara av störst vikt. Flertalet av 
respondenterna var eniga om att dessa två utmaningar var betydelsefulla för branschen i 
framtiden. Under intervjuerna framkom ytterligare en utmaning som respondenterna bedömde 
vara av stor vikt för turismen i framtiden – klimatförändringen. Alla utom en av 
respondenterna såg klimatet som något de skulle måsta lära sig att handskas med i framtiden, 
om än respondenterna inte var eniga om hur långt bort i tiden detta låg. Endast tre av 
respondenterna bedömde det var av vikt att de skulle lära sig värdesätta kreativt partnerskap 
och samarbeten. Detta trots att alla respondenter även angett att de var delaktiga i samarbeten 
och bedömde att dem vara nödvändiga för destinationerna. Som en av respondenterna 
uttryckte sig:  
 
”… naturligtvis är det så att hela bygden måste samarbeta, alla små aktörer är ju beroende 
av varandra.” (Claes) 
 

                                                 
207 Fyall & Leask, 2006, s. 61 
208 Gretzel, Fesenmaier, Formica och O’Leary, 2007, s. 118 
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Eventuellt är det så att respondenterna redan anser att de i dagsläget har tillräckligt med väl 
fungerande samarbeten och att det därav inte kan ses som en framtida utmaning. Detta visar 
att det finns en viss motsägelse bland respondenterna då de både anser att samarbeten är 
nödvändiga för att destinationerna ska överleva, men inte att det bör ses som en utmaning för 
destinationerna i framtiden.  
 

6.3.4 Destinationens varumärke 
 
Den empiriska undersökningen visar att sex av åtta respondenter arbetar med 
varumärkesuppbyggnad för destinationen. På flera av destinationerna finns ett flertal 
parallella varumärken. Detta är enligt respondenterna en konsekvens av att det inom 
destinationen finns enskilda företag som har starka varumärken samtidigt som man har 
utvecklat ett destinationsgemensamt varumärke. Att man på ett flertal destinationer har slagit 
sig samman och skapat ett varumärke för destinationen ger stöd för vad Hankinson hävdar i 
sin studie från 2007. Hankinson menar att små företag var för sig inte kan påverka 
destinationens varumärke och att det av denna anledning är gynnsamt att slå sig samman med 
andra aktörer och försöka skapa ett gemensamt varumärke209.  
 
Ooi menar att varumärkning av en destination är av vikt och delar upp dess funktioner i fyra 
delar, att skapa en uppfattning av destinationen bland en utvald målgrupp, att paketera 
destinationens estetik, att särskilja destinationen från andra likartade och att skapa 
erfarenheter inom turism.210 När dessa fyra delar undersöktes bland respondenterna i denna 
studie framkom att de bedömde alla fyra syften vara av vikt. Det syfte som de flesta av 
respondenterna bedömde vara av störst vikt var att varumärket används för att skapa en 
uppfattning av destinationen. Strax därefter kom, att särskilja destinationen från andra 
likartade, som respondenterna även bedömde vara av stor vikt. De två resterande syftena, att 
paketera destinationens estetik och att skapa erfarenheter inom turism, erhöll en något lägre 
bedömning av respondenterna fastän de även ansåg dessa vara betydelsefulla. Då 
respondenterna bedömt alla syften som Ooi ställt upp vara av betydelse finns också empiriskt 
stöd för att dessa går att applicera på andra situationer och kontexter än de specifikt 
undersökta i studien av Ooi.  
 
Caldwell och Freire delar upp destinationers varumärken i två dimensioner, funktionalitet och 
representativitet211. Funktionalitet innebär att varumärket används på grund av dess attribut, 
medan representativitet innebär att individer använder sig av ett varumärke för att uttrycka sig 
själva och sin personlighet212. Enligt Caldwell och Freire är det vanligare att individer 
använder sig av varumärket för att uttrycka sig själva när det gäller regioner och städer än 
länder213.  
 

                                                 
209 Hankinson, 2007, s. 249 
210 Ooi, 2004, s. 124-126 
211 Caldwell & Freire, 2004, s. 53 
212 Ibid., s. 52 
213 Ibid., s. 57 
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Enligt den större andelen av respondenterna används varumärket av kunden på så sätt att det 
kopplas samman med vissa attribut och att dessa sedan ligger till grund för kundens val av 
destination, det vill säga funktionalitet. Två av respondenterna tyckte dock även att 
varumärkets till viss del även användes av kunden för att uttrycka sig själv och sin 
personlighet, som enligt Caldwell och Freire kallas representativitet. Endast en av 
respondenterna tyckte att det var självklart att varumärket användes av kunden för att uttrycka 
sig själv och sin personlighet. I figuren nedan tydliggörs respondenternas bedömning av hur 
varumärket används av kunden. En av respondenterna finns dock inte representerad då denne 
inte ansett sig kunna göra en bedömning av hur varumärket används av kunden. 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
   
    

     
 

Figur 9. Representativitet - Funktionalitet (Författarens egen) 
 
 
Respondenternas svar visar att det finns empiriskt stöd för de dimensioner som Caldwell och 
Freire delar upp varumärket i, då respondenterna kunnat göra en bedömning av hur de tror att 
varumärket används av deras kunder. Det förefaller dock inte som att det i denna studie finns 
stöd för att dimensionen, representativitet, används av kunderna för att beskriva 
fjälldestinationer, då endast en respondent bedömt det vara så. Däremot så visar det empiriska 
materialet att kunderna i större utsträckning istället använder sig av funktionella karaktärsdrag 
för att beskriva fjälldestinationer. Att så är fallet motsäger det resultat som Caldwell och 
Freire nått, vilket är att individer tänker på funktionella karaktärsdrag när det gäller länder och 
på representativa karaktärsdrag vid tanke på regioner och städer214.  
 

                                                 
214 Caldwell & Freire, 2004 s. 57 
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6.3.5 Image 
 
Enligt Laws, Scott och Parfitt är målet med att skapa en image för destinationer att skapa en 
bild av destinationerna om unika och attraktiva för turisterna215. Laws et al menar att företag 
måste ha en förståelse för kundernas intressen och attityd gentemot destinationen för att 
arbetet med en destinationsimage ska bli effektivt216. Vidare bör enligt Morgan, Pritchard och 
Piggott destinationerna finna det som är unik med just dem som destination och använda sig 
av det i sin marknadsföring, då man genom att skapa emotionella band med turisterna kan öka 
tillströmmingen av nya kunder217. Respondenterna fick under intervjuerna ange vad de ansåg 
vara unik med just den destination där de arbetade. Även fastän respondenterna blev ombedda 
att nämna det som de ansåg vara unikt med destinationen hände det att vissa svar återkom för 
olika destinationer, vilket visar att det i själva verket inte är unikt. De tre respondenterna som 
är verksamma inom samma destination hade en likartad bild av vad som var unikt med 
destinationen, dessa respondenter ansåg destinationen var unik på det sätt att den hade en 
alpin historia och stora alpina framgångar. En annan faktor som återkom hos flera av 
respondenterna, dessa dock från olika destinationer, var att de bedömde sina destinationer 
vara genuina och inte industrialiserade. En av respondenterna menade att de på destinationen 
hade en storslagen fjällmiljö, men att de var alldeles för dåliga på att lyfta fram detta unika i 
sin marknadsföring.  
 
När respondenterna blev tillfrågade om vad de bedömde att syftet med att skapa en image för 
destinationen är, fanns en stor samstämmighet dem emellan. Sex av respondenterna menade 
att ett av de viktigaste syftena med att skapa en destinationsimage var att bygga emotionella 
band med den potentiella kunden. Detta styrker det resultat som Morgan, Pritchard och 
Piggott nått i sin studie från 2002, att det är av vikt att skapa emotionell band med kunden då 
detta i sin tur kan innebära en ökad tillströmning av nya kunder218.  
 
Morgan, Pritchard och Piggott tar i samma studie upp det faktum att destinationer kan 
särskilja sig på marknaden genom att bygga en image som är i enlighet med ett visst antal 
segments profiler. Endast en av respondenterna tyckte att skapa en bild av destinationen i 
enlighet med utvalda segments profiler var ett relevant syfte när det gällde att bygga en 
image. Då enbart en av åtta respondenterna bedömt detta vara relevant i arbetet med att skapa 
en destinationsimage blir det svårt att styrka Morgan, Pritchard och Piggotts antagande om att 
detta av vikt i arbetet med att skapa en destinationsimage.  
 
Även vad gäller syftet om att skapa en bild av destinationen i turistens medvetande som unik 
och attraktiv var samstämmigheten bland respondenterna stor. Fem av åtta respondenter 
angav att de ansåg att detta syfte var av stor vikt i deras arbete med att skapa en image för 
destinationen. Något som ger direkt stöd åt det resultat som Laws et al nått i sin studie från 
2002, att målet med att skapa en image är just att skapa en bilad av destinationen som unik 
och attraktiv hos de potentiella kunderna. Tre av respondenterna tyckte att de byggde en 
image i syfte att finna det som är unikt och särskilja sig på marknaden. Detta visar att det 
finns visst empiriskt underlag för att stödja Morgan, Pritchard och Piggott. Deras resultat 

                                                 
215 Laws, Scott & Parfitt, 2002, s. 42 
216 Ibid., s. 40 
217 Morgan, Pritchard och Piggott, 2002, s. 336 
218 Ibid. 
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visar att en stor utmaning i arbetet med att skapa en destinationsimage är att finna det som 
särskiljer destinationen från andra likartade resmål219. 
 
Todd använder sig av begreppet ”self-concept”, vilket innebär att den bild en individ har av 
sig själv påverkas av de varor som denne konsumerar och personer i dennes omgivning220. 
Todd menar att detta är något som man bör ta hänsyn till när man marknadsför och skapar en 
image för en destination, då det påverkar turistens val av en destination före en annan221. 
Detta kan jämföras med Beerli et al som menar att ju högre samstämmighet det är mellan den 
bild en turist har av sig själv och den bild den har a destinationen desto större är sannolikheten 
att turisten genomför ett besök222. Vidare menar Beerli, Meneses och Gil även att individer 
använder sig av destinationer för att utrycka sin personlighet och hävdar att det är av vikt för 
turisten att det finns en överensstämmelse mellan bilden av sig själv och bilden av 
destinationen, något som de benämner ”self-congruity”223.  Då detta undersöktes bland 
respondenterna motsade sig ingen av respondenterna Beerli, Meneses och Gils påstående utan 
gav det varierande betydelse. Tre av respondenterna menade att det är av allra största vikt för 
en turist att det finns en överensstämmelse mellan bilden av en destination och den bild 
individen har av sig själv. Det empiriska materialet ger alltså stöd åt de resultat som 
framkommit i den tidigare studien av Beerli, Meneses och Gil.  
 
Sarma har bland ett antal informationskällor; ”word-of-mouth”, publikationer från 
turistbyråer, övriga tryckta publikationer, media, professionella källor och kognitiv kunskap, 
bedömt att kognitiv kunskap är den informationskälla som i högst grad påverkar turistens bild 
av en destination224. Sarma menar även att informella informationskällor och ”word-of-
mouth” praktiskt taget inte har någon effekt på turisternas uppfattning av en destination225. I 
motsats till Sarma menar Govers, Go och Kumar att ”word-of-mouth” och rekommendationer 
från bekanta har stor betydelse för turistens uppfattning och val av en destination226. Vad 
gäller respondenterna är de överlag av den åsikten att ”word-of-mouth” har en stor betydelse 
för turisters uppfattning av destinationens image. Detta ger stöd för det resultat som Govers, 
Go och Kumar nått och vilket i sin tur också innebär att det i denna studie inte finns något 
stöd för Sarmas antagande om att ”word-of-mouth” är verkningslöst för turistens val av en 
destination. Vad gäller de övriga informationskällorna i Sarmas studie undersöktes även de 
bland respondenterna. Detta visade att respondenterna bedömde att kognitiv kunskap och 
media var två informationskällor som, utöver ”word-of-mouth”, hade en betydelse för 
turistens val av destination. De två övriga informationskällorna som undersökts, publikationer 
från turistbyråer och övriga tryckta publikationer, visar att respondenterna bedömt dessa ha 
ringa betydelse när det kommer till turistens val av destination.  
 
Vilka marknadsföringskanaler använder sig då respondenterna av i störst utsträckning? 
Resultatet av den empiriska undersökningen visar att olika media och Internet är de kanaler 
som respondenterna främst nyttjar för sin marknadsföring. Att respondenterna använder sig av 
dessa marknadsföringskanaler stämmer överens med den bild av hur de bedömt att olika 

                                                 
219 Morgan, Pritchard & Piggott, 2002, s. 337 
220 Todd, 2001, s. 185 
221 Ibid., s. 194 
222 Beerli, Meneses & Gil, 2007, s. 571 
223 Ibid. 
224 Sarma, 2007, s. 38 
225 Ibid., s. 43 
226 Govers, Go & Kumar, 2007, s. 20  
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informationskällor kan påverka turisten i dennes val av destination, då de gett media en stor 
betydelse. Endast en använder sig av egna broschyrer vilket också stämmer väl överens med 
den bild som respondenterna har för turistens uppfattning av destinationen, vilket är att 
broschyrer av olika slag har låg påverkan på turistens uppfattning av destinationen.  
 

6.3.6 Personlighet 
 
Ekinci och Hosany menar att en destination kan ha en personlighet och så som produkter 
kopplas samman med vissa värderingar och symboler227. De attribut som förknippas med en 
destination kan skapas på både direkt och indirekt sätt, där det direkta skapas av individerna 
själva medan det indirekta kan skapas genom marknadsföring och media228.  
 
Respondenterna tillfrågades om destinationen kunde sägas ha en personlighet och om de i 
sådana fall kunde beskriva den. Det föreföll inte vara några problem för respondenterna att 
beskriva destinationens personlighet. Två av respondenterna som är från samma destination 
beskrev båda två destinationens personlighet som stolt och äkta. Den tredje och sista 
respondenten från denna destination menade att destinationens personlighet kunde ses som 
personlig och omhändertagande. Ytterligare en respondent beskrev sin destinations 
personlighet som omhändertagande, men menade att den också kunde sägas vara glad och 
trevlig. Ytterligare personlighetsdrag som framkom bland respondenterna när de skulle 
beskriva destinationens personlighet var traditionell, äventyrlig och rolig. Totalt så framkom 
tre tydliga personlighetsdrag som respondenterna ville knyta samman med sina respektive 
destinationer, dessa var äkta, stolt och omhändertagande. De personlighetsdrag som framkom 
under intervjuerna med respondenterna redovisas i figuren nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Destinationens personlighet (författarens egen) 
 
 
 
Ekinci och Hosany hävdar att företagsledare bör lägga fokus på destinationens personlighet 
för att kunna differentiera sig på marknaden och öka turisternas vilja att rekommendera 
destinationen till andra229. Arbetar då respondenterna med att utveckla en personlighet för 
destinationen? Fem av respondenterna menade att de i dagsläget arbetade aktivt med att skapa 
en personlighet för destinationen. Två av respondenterna menade att de just inlett ett sådant 
                                                 
227 Ekinci & Hosany, 2006, s. 129 
228 Ibid. 
229 Ibid., s. 137 
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arbete och att det ännu inte var särskilt utvecklat. Arbetet med att utveckla en personlighet för 
destinationen kunde enligt en av respondenterna ses i och med det faktum att man höll på att 
utveckla policys för aktörerna på destinationen att följa.  
 
Aaker har i en modell sammanfattat de dimensioner som främst används av turister då de 
beskriver en destinations varumärkespersonlighet230. De dimensioner som Aaker använder sig 
av är uppriktig, spännande, kompetent, sofistikerad och robust231. Vidare menar Aaker att 
dessa dimensioner bör betraktas i arbetet med att skapa destinationers 
varumärkespersonlighet232. Respondenterna har överlag bedömt sina destinationer vara 
uppriktiga, spännande och kompetenta. Att destinationerna kan ses som sofistikerade och 
robusta var något som respondenterna höll med om i en mindre utsträckning. Ingen av 
dimensionerna från Aakers studie användes av respondenterna när de fritt fick beskriva sin 
egen destinations personlighet (se figur 9 ovan). Detta visar att även fast de bedömt sina 
destinationer kunna beskrivas av de olika dimensioner som Aaker ställt upp, så är inte dessa 
mest lämpade för att beskriva svenska fjälldestinationer. Då Aakers studie är genomförd i 
USA bör det inte betraktas som anmärkningsvärt att resultaten i den och den här studien 
skiljer sig åt, när även dessa länder i viss mån skiljer sig från varandra.  

 

                                                 
230 Aaker, 1997, s. 350 
231 Ibid., s. 352 
232 Ibid., s. 353 
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7 SLUTSATSER                                                                                               
I detta avsnitt presenteras de svar som uppnåtts på uppsatsens syfte och frågeställning.  
 
 

Hur påverkas aktörer inom fjällturismen av säsongsvariationer och 
hur arbetar de med marknadsföringsstrategier och andra åtgärder 
för minska den påverkan säsongsvariationer har på destinationen? 
 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för betydelsen av 
säsongsvariationer i de svenska fjällområdena och hur aktörer inom 
fjällturismen försöker minska de problem och ta vara på de 
möjligheter som uppkommer i och med dessa. 

 

7.1 Säsongsvariationerna 
 
Aktörerna på de undersökta destinationerna påverkas i hög utsträckning av 
säsongsvariationer. Aktörerna märker främst av säsongsvariationerna då destinationerna blir 
inaktiva under lågsäsong och de då som en konsekvens kan bli tvungna att stänga igen 
verksamheten periodvis. En annan effekt av säsongsvariationerna som aktörerna märkbart 
känner av är förändringar i personalstyrkan under året, då många har en hög procent 
medarbetare som är säsongsanställda.  
 
En del aktörer inom fjälldestinationerna stänger ned sina verksamheter helt och hållet under 
lågsäsong medan andra klarar av att fortsätta med verksamheten som vanligt oberoende av 
säsong. Aktörernas anpassning till säsongsvariationerna förefaller vara en konsekvens av 
vilken typ av verksamhet som bedrivs. De aktörer som är mer beroende av snö i sina 
verksamheter arbetar också för att försöka ta fram alternativa aktiviteter, som inte är beroende 
av snö. Dessa aktörer önskar på så sätt kunna förbättra möjligheterna för turism året om. 
 
Trots att aktörerna märkbart känner av säsongsvariationernas negativa effekter, kunde flertalet 
av dem även se att säsongsvariationerna bar med sig vissa fördelar. Tid till återhämtning, 
planering och genomförandet av förändringar i verksamheten var fördelar som också följde 
med som en effekt av säsongsvariationerna.  
 
Individens tillgivenhet till en destination, avstånd till destinationen och individens inkomst 
synes vara viktiga faktorer för huruvida en van fjällresenär genomför ytterligare en resa till en 
svensk fjälldestination. Den faktor som förefaller ha stört betydelse för en person som ofta 
besöker fjällen är dock kvalitén på exempelvis skidsystemen och snön. Hos en person som 
sällan eller aldrig besöker de svenska fjällen är individens inkomst och avståndet till 
destinationen också av stor betydelse. En annan faktor som är av betydelse för en ovan 
resenär är destinationens image och vad personen ifråga hört om destinationen från vänner 
och bekanta.  
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7.2 Hantering av säsongsvariationerna med olika metoder  
 
Att arbeta med lojalitetsskapande är vanligt bland aktörerna som är verksamma inom 
fjälldestinationerna. Arbetet med detta sker kontinuerligt i verksamheten genom att sträva 
efter att kunderna alltid ska vara nöjda samt genom utskick och erbjudanden till tidigare 
kunder.  
 
En stor del av aktörerna använder sig av marknadssegmentering i syfte att styra över och 
hantera sin marknad. Vanliga segmenteringsvariabler utgår från kundernas geografiska 
härkomst eller typ av kund, som privat- eller företagskunder. Ett av de vanligaste segmenten 
förefaller vara barnfamiljer, men aktörerna segmenterar även marknaden efter variabler som 
par utan barn och äventyrare. Aktörerna använder sig av marknadssegmentering på grund av 
att det skapar en bättre lönsamhet i verksamheten och ger möjlighet till att skapa en jämn och 
hållbar verksamhetsnivå. 
 
Att samarbeta med andra verksamheter är något som aktörerna inom fjälldestinationer är 
delaktiga i. De samarbeten som existerar inom destinationerna spänner över allt från enklare 
samarbeten till större destinationsfrämjade samarbeten. Det förekommer bara vid speciella 
situationer någon omfördelning av resurser mellan deltagarna inom samarbetena. Samarbeten 
förefaller värdesattas högt av aktörerna och det är av största vikt att de inom samarbetena kan 
lita på varandra, dela information, träffas ansikte mot ansikte och ha roligt. 
 
Många aktörer på destinationerna arbetar med varumärkesuppbyggnad. Inom destinationerna 
finns ofta ett flertal olika varumärken, dels ett destinationsgemensamt och dels de som 
enskilda företag själva bygger upp. Aktörerna arbetar med att bygga upp ett starkt varumärke 
då de bedömer att det kan särskilja destinationen från andra likartade resmål och att det är av 
vikt då det i stor utsträckning används av kunderna för att skapa sig en uppfattning av 
destinationen. Aktörerna har olika uppfattning om hur varumärket används av kunden. En stor 
andel bedömer att varumärket kopplas samman med vissa attribut och att dessa sedan ligger 
till grund för kundens val av destination, medan andra menar att det används av kunden för att 
uttrycka sig själv och sin personlighet. 
 
Syftet med att skapa en image för destinationen är enligt aktörerna främst att bygga 
emotionella band med den potentiella kunden och att skapa en bild av destinationen i turistens 
medvetande som unik och attraktiv. Många av aktörerna arbetar av den anledningen också 
med att försöka skapa en tydlig image för destinationen, som bäst bör vara väl anpassad till 
kundernas bild av sig själva. Fjälldestinationerna kan sägas ha personligheter och har av 
aktörerna främst beskrivits med personlighetsdrag som stolt, äkta och omhändertagande. 
 
Media och Internet är de marknadsföringskanaler som främst nyttjas av aktörerna inom 
fjälldestinationerna. Aktörerna bedömer också att media har en viktig roll i att påverka 
turisten i dennes val av destination. Två andra informationskanaler som bedöms ha stort 
inflytande är ”word-of-mouth” och kognitiv kunskap, vilka aktörerna inte själv kan styra 
över. 
 
Två av de främsta utmaningarna för fjälldestinationerna i framtiden är att aktörerna lär sig 
konfrontera nya nivåer av konkurrens och hantera kundernas ökade förväntningar. Ett 
induktivt inslag i denna studie visar även att en annan utmaning som ligger i tiden är 
klimatförändringen och de effekter som den bär med sig.  
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8 DISKUSSION                                                                                               
I detta avsnitt diskuteras studiens uppnådda resultat. Jag diskuterar det som framkommit i 
studien med mina egna reflektioner i syfte att belysa ytterligare perspektiv på hur 
säsongsvariationerna påverkar fjälldestinationerna och hur aktörerna arbetar för att bemöta 
dem. 
 

8.1 Säsongsvariationerna  
 
Fjälldestinationerna som omfattas av denna studie förefaller i hög utsträckning påverkas av 
säsongsvariationerna. Detta visar sig i många fall tydligt genom att destinationerna blir 
inaktiva under lågsäsong och många aktörer måste slå igen. Med detta som bakgrund menar 
jag att det är viktigt för aktörerna på dessa destinationer att fundera kring hur de kan agera för 
att handskas med detta. Jag har i denna studie försökt att uppnå en förståelse för hur aktörer 
inom fjälldestinationer i dagsläget väljer att bemöta de effekter som uppkommer av 
säsongsvariationerna. Vad som framgår av denna studie är att aktörerna använder sig av ett 
flertal olika strategier och metoder för att på bästa sätt försöka bemöta säsongsvariationerna. 
Det måste dock poängteras att vissa av de metoder som används av aktörerna, inte används i 
syfte att hantera säsongsvariationerna med att de ändå kan bidra till att minska 
säsongsvariationerna.  
 
Trots att säsongsvariationer och dess effekter ofta enbart ses som negativa, kunde flertalet av 
aktörerna i denna studie påvisa effekter som vara positiva. Bland annat tyckte sig dessa 
aktörer få tid till planering och återhämtning under den tid då långsäsong inträffade. Eftersom 
vissa stängde ner sina verksamheter helt och hållet under sommarmånaderna fick de en 
välbehövlig semester och eventuellt också tid för att bygga om och planerna inför 
högsäsongen. Trots att dessa positiva effekter kunde påvisas är jag ändå av den åsikten att 
man bör försöka att minska säsongsvariationerna och dess effekter. Detta är i enlighet men 
vad som framkommit i tidigare forskning, som påvisat att det mest effektiva sättet att hantera 
säsongsvariationerna är att utveckla en väl fungerade turism året om233. Att man bör försöka 
råda bot på säsongsvariationerna är också det intryck som jag fått bland de aktörer som 
medverkat i denna studie.  
 

8.2 Vad gör man då? 
 
Den strategi som samtliga aktörer använde sig av var att skapa destinationslojala kunder, detta 
är en strategi som enligt ett flertal författare erbjuder stora fördelar. Thomas menar att 
lojalitetsskapandet är kostnadseffektivt då det är billigare att behålla tidigare kunder än att 
kontinuerligt rekryterna nya234 och Petrick påvisat att det blir lättare att behålla sina kunder 
när konkurrensen ökar235. Då det visat sig att aktörerna arbetar med lojalitetsskapande på så 
sätt att de skickar ut speciella erbjudanden till tidigare kunder är detta en strategi som kan 
användas vad gäller säsongsvariationerna. Jag menar med detta att man kan skicka ut 

                                                 
233 Se Moen & Fredman, 2007, s. 431 
234 Thomas, 2001, s.268 
235 Petrick, 2004, s. 204 
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erbjudanden till dessa tidigare kunder som gäller under de perioder då man vanligtvis har 
mindre kunder.  På så sätt kan lojalitetsskapandet som strategi bidra till att minska ner 
effekterna av och säsongsvariationerna i sig själva. 
 
En stor del av aktörerna använder sig även av marknadssegmentering som en strategi för att 
hantera kundströmmarna och sin marknad. Här används olika variabler för segmenteringen, 
men vanligt är att man delar in marknaden efter privat- eller företagskunder. De privata 
kunderna segmenteras sedan ytterligare i grupperingar som barnfamiljer, par utan barn och 
äventyrare. Detta inbjuder till möjligheten att finna segment som kan vara attraktiva att rikta 
sig mot under de perioder då det i dagsläget är stiltje i verksamheten. Att det här bör ses som 
en möjlighet att kontrollera säsongsvariationerna blir ännu tydligare då aktörerna redogjort för 
att de använder sig av marknadssegmentering på grund av att det ger möjlighet till att skapa 
en jämn och hållbar verksamhetsnivå. 
 
De utmaningar som aktörerna kan se ligger för dem i framtiden är att de lär sig konfrontera 
nya nivåer av konkurrens och hantera kundernas ökade förväntningar. En ytterligare utmaning 
som aktörerna måste lära sig hantera är klimatförändringen och de effekter uppstår i och med 
denna. För att hantera dessa utmaningar kan aktörerna inom fjälldestinationerna välja att 
samarbeta med varandra, något som förekommer i viss mån redan idag. Samarbeten förefaller 
värdesattas högt av aktörerna och av denna anledning kan det vara ett bra sätt att gemensamt 
arbeta för att möta säsongsvariationerna. 
 
Inom de undersökta fjälldestinationerna finns i många fall ett flertal olika varumärken, dels ett 
destinationsgemensamt och dels de som enskilda företag står för. Att skapa ett gemensamt 
starkt varumärke för destinationen är något som jag bedömer kan vara av vikt för 
destinationerna om de önskar öka sin kundtillströmning. Om en destination har ett strakt 
varumärke urskiljer de dem också från andra resmål och kan till och med hjälpa dem att få 
fler kunder att besöka dem under lågsäsong. Detta stämmer väl överens med de skäl som 
aktörerna menar ligger bakom deras varumärkesuppbyggnad, att särskilja destinationen från 
andra likartade resmål och att hjälpa kunden att skapa sig en uppfattning av destinationen. 
Image används av aktörerna också som ett sätt för att särskilja destinationen från andra resmål 
och för att skapa emotionella band med kunden. Genom att skapa en relation med potentiella 
kunder menar jag att destinationerna kan locka till sig ytterligare besökare. Om personen 
ifråga kan känna en koppling till en viss destination, bör också sannolikheten öka för att 
denne person väljer att åka just dit. Detta antagande bygger jag på vad som framkommit i 
studien av Todd, att den bild en person har av sig själv påverkas av de varor som denne 
konsumerar och personer i dennes omgivning236. Detta som Todd benämner ”self-concept”, 
kan således innebära att om en person känner igen sig i en destinations image så ökar 
benägenheten att resa dit. Med detta som bakgrund bedömer jag att destinationer genom att 
skapa en tydlig destinationsimage och ett strakt varumärke kan råda bot på vissa delar av 
säsongsproblematiken.  

                                                 
236 Todd, 2001, s. 185 
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9 SANNINGSKRITERIER 
I detta avslutande avsnitt redogör jag för uppsatsens sanningskriterier och diskuterar 
studiens trovärdighet utifrån dessa.   
 

9.1 Sanningskriterier  
 
Då jag är av den åsikten att det är viktigt att visa att den genomförda studien uppfyller det mål 
och syfte som jag haft, granskar jag studien med hjälp av sanningskriterierna giltighet, 
intersubjektivitet och praktisk användbarhet.  
 

9.1.1 Giltighet 
 
Giltighet i en studie uppnås först när tillräcklig data samlats in för att täcka av det studerade 
problemet. Ett problem kan uppstå om insamlad data är för knapp, i och med att studien då 
kan anses vara ogiltig. När så är fallet bör ytterligare data samlas in så att insamlad data 
slutligen täcker det studerade problemet.237 Vad gäller insamlingen av sekundärdata i denna 
studie har jag gjort den bedömningen att den teoretiska referensramen är tillfredställande för 
att uppnå giltighet. Detta då jag under litteraturstudien slutligen kom fram till samma källor 
om och om igen, vilket tyder på att teoretisk mättnad uppstått. Det vill säga att jag är av den 
åsikten att fler teorier inte skulle ha haft någon större inverkan på studiens resultat. Jag är 
medveten om att inte alla möjliga aspekter av området berörs men med hänsyn till de 
avgränsningar som gjorts är jag av den åsikten att de valda källorna fyller studiens syfte.  
 
Vad gäller giltigheten bland använda primärkällor, har jag gjort den bedömningen att åtta 
intervjuer varit tillräckligt för att uppnå empirisk mättnad. Detta då jag efter de åtta 
genomförda intervjuerna kände att jag erhöll likartad information och fler intervjuer inte 
skulle innebära en mer utförlig insamlad data. Då jag intervjuat personer med stor kunskap 
inom ämnet bedömer jag också studiens vetenskapliga värde vara högt.  
 

9.1.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet innebär att forskaren och respondenterna uppfattar den studerade 
verkligheten på ett likartat sätt. Genom att respondenten ges möjlighet korrigera eventuella 
feltolkningar i intervjusammanställningen garanteras också studiens intersubjektivitet.238 De 
genomförda intervjuerna har spelats in med bandspelare vilket möjliggör en transkribering av 
materialet. Då alla intervjuer har transkriberats och skickats till respondenterna, har de givits 
en möjlighet att läsa igenom materialet. På så sätt har respondenterna kunnat meddela mig om 
eventuella misstolkningar och därefter har jag korrigerat materialet. De korrigeringar som 
gjorts har varit av ringa slag. Det har rört sig om mindre korrigeringar i from av tillägg på en 
fråga samt att delar av ett svar har styrkts då det pekat ut en annan aktör på respondentens 
destination. Dessa ändringar har gjorts så att respondenterna kan känna sig bekväma med det 

                                                 
237 Johansson Lindfors, s. 166  
238 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken”, (2000), s. 158 
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material som jag sedan använt mig av i uppsatsen, korrigeringarna har dock inte haft någon 
större betydelse för studiens syfte.  
 

9.1.3 Praktisk användbarhet      
 
En studies praktiska användbarhet fastställs av dess hanterbarhet, vilket innebär att studien 
ska ha en funktion i verkligheten. Den praktiska användbarheten avgörs genom att studien 
delas med andra individer så att de ges en möjlighet att använda den för att förstå och hantera 
verkligheten.239 Jag är av den åsikten att denna studie kan inneha en praktisk användbarhet för 
de fjälldestinationer som påverkas av säsongsvariationer, men även av övriga destinationer 
som drabbas av säsongvariationer. Genom denna studie kan en bättre förståelse för 
säsongsvariationer erhållas samt för de strategier som kan vara användbara för en hantering 
av dem.  
 
Då jag tycker att säsongsvariationer är ett mycket spännande ämnesområde hoppas jag att 
denna studie kan vara en inspirationskälla för andra vid eventuell forskning.  
 

                                                 
239 Johansson Lindfors, s. 167-168 
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10 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER        
I detta avsnitt ger jag min syn på och förslag till hur vidare studier inom området fjällturism 
och säsongsvariationer skulle kunna se ut.  
 
 
Jag är av den åsikten att det skulle vara intressant att genomföra en undersökning bland 
turister för att se vad som kan locka dem till fjällen under de perioder som i dagsläget inte har 
många besökare. Att undersöka konsumentbeteende vad gäller fjällresor är ännu en intressant 
aspekt av ämnet som skulle kunna undersökas ytterligare, exempelvis vad som skiljer i 
beteenden mellan besökare på vintern och sommaren.  
 
Vidare menar jag att det skulle vara spännande att ytterligare undersöka klimatförändringens 
effekt på fjälldestinationer och i sin tur även hur de påverkar de befintliga 
säsongsvariationerna. Jag har i arbetet med denna uppsats kommit i kontakt med ett flertal 
studier som undersöker olika aspekter av detta. Jag är av den åsikten att det kommer att bli ett 
allt mer aktuellt ämne och att det behövs mer forskning på dess effekter.  
 
En utvidgad undersökning med ett större antal respondenter skulle vara kul att genomföra, då 
med respondenter från olika länder så att en jämförelse skulle kunna göra mellan olika länder. 
Här bedömer jag främst att de nordiska länderna skulle vara spännande, men även kanske att 
utvidga perspektivet ytterligare och kolla på hur säsongsvariationernas effekter kan variera 
inom exempelvis Europa. Jag skulle även om jag fick chansen till vidare studier gärna 
undersöka hur man med andra medel än marknadsföring kan påverka och minimera de 
negativa effekterna av säsongsvariationer.  
 
Det är ett brett ämnesområde då det både går att hänföra till ekonomiska och psykologiska 
forskningsfältet som turismforskning. Vilket innebär att framtida studier inom ämnesområdet 
kan ske på flera håll, vilket jag även hoppas att det gör då det är ett mycket intressant såväl 
som aktuellt ämne.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide  
 
Kort presentation av mig, vilken utbildning jag går samt information om studien och dess syfte.  
 
Bakgrund 
 

I. Namn 
II. Ålder 
III. Utbildning 
IV. Yrke/ansvarsområde 
 

 
Fjällturism 
 
1. På en skala från 1 till 5, där 1 är liten betydelse och 5 är stor betydelse, i vilken mån bedömer du att följande 

faktorer har en betydelse för huruvida en person som ofta besöker fjällen genomför en resa eller ej? 
 

A. tillgivenhet till en destination  
B. individens inkomst  
C. infrastruktur  
D. kostnad för liftkort m.m. 
E. destinationens image  
F. attraktioner på destinationen  
G. avståndet till destinationen  
H. kvalité på snö, skidsystem m.m. 
I. standard på hotell och skiduthyrning  

 
 
2. Tror du att det förkommer någon skillnad bland ovan nämnda faktorer för huruvida en person som sällan eller 

aldrig besöker fjällen genomför en resa eller ej jämfört med en som ofta besöker fjällen? 
 

 
Säsongsvariationer  
 
3. I vilken grad påverkas Er verksamhet av säsongsvariationer, på en skala från 1 till 5, där 1 är lite och 5 är 

mycket.  
 
4. Vilket/vilka av följande påståenden stämmer bäst in på hur säsongsvariationer påverkar destinationen? 
 

• Det blir brist på kapacitet under högsäsong 
• Säsongsmässig arbetslöshet ger högre kostnader och en tillfällig arbetsstyrka 
• Priser stiger under högsäsong  
• Samhället blir inaktivt under lågsäsong 
• Arbetslösheten skjuter i höjden under lågsäsong 
• Olika inrättningar och tjänster blir periodvis stängda 
 

5. Kan Du se några positiva effekter av säsongsvariationerna? 
I sådana fall vilka är de? 
 

Anpassning till säsongsvariationer 
 
6. Vilket/vilka av följande alternativ stämmer bäst in på hur Ni anpassar verksamheten efter 

säsongsvariationerna?  
 

• Stänger periodvis ner verksamheten 
• Säger upp viss personal  
• Använder konstgjord snö 
• Utvecklar högre terränger 



   

  

• Förändrar design av skidsystemen 
• Engagerar sig i samarbeten 
• Skapar aktiviteter på vintern som inte är beroende av snö 
• Skapar möjligheter för turism året om 
• Förlitar sig på bidrag 
• Fortsätter som vanligt 
• Stänger ned verksamheten  
 
 

Strategier för hantering av säsongsvariationer 
 

 
 
- Destinationslojalitet 

 
7. Arbetar Ni med att skapa en lojal kundbas, dvs. att få kunder att återkomma? Kan du kort beskriva hur detta 

arbete ser ut? 
 
8. På en skala från 1 till 5, där 1 är liten betydelse och 5 är stor betydelse, i vilken mån bedömer Du att följande 

faktorer har en betydelse för Er möjlighet att skapa destinationslojala kunder?  
 
- Kulturella skillnader 
- Säkerhet 
- Bekväm transport 
 
 
- Marknadssegmentering 
 
9. Arbetar Ni med marknadssegmentering? 
 
 
10. Hur ser det arbetet ut och efter vilka variabler segmenterar Ni marknaden? 
 

 
11. På en skala från 1 till 5, där 1 är liten betydelse och 5 är stor betydelse, hur stor roll bedömer Ni att 

marknadssegmentering har för Er verksamhet vad gäller följande punkter? 
 

- Det optimerar storleken på segmenten 
- Det skapar bättre lönsamhet 
- Det ger en jämn och hållbar verksamhetsnivå 
- Det er kostnadseffektivitet i verksamheten 

 
 

12. Vilka attribut har destinationen som kan bidra till att locka turister till besök? Använder Ni dessa attribut 
i arbetet med marknadssegmentering?  

 
 
- Samarbete 
 
13. Vilken/vilka av följande anser Du vara de viktigaste utmaningarna för turismen? 
 

- Anpassning till teknologiska förändringar 
- Hantera kundernas förväntningar 
- Gå från destinationsmarknadsföring till destinationsmanagement 
- Konfrontera nya nivåer av konkurrens 
- Värdesätta kreativt partnerskap och samarbeten 
- Hitta nya mått för framgång 
- Annat, exempelvis klimatförändringen 

 
 



   

  

14. Är Ni delaktiga i något slags samarbete på destinationen?  
 

- I så fall vilka är dessa och vad är syftet med dem? 
- Om inte, vad är anledningen till det? 

 
 
15. Förkommer det någon omfördelning av resurser inom detta samarbete? Vad är i så fall dessa resurser? 
 
16. På en skala från 1 till 5, där 1 är liten betydelse och 5 är stor betydelse, vilken betydelse har följande 

faktorer i det samarbete som ni deltar i?  
 
- Engagera sig i aktiva dialoger 
- Vara effektiv 
- Vara jämställd 
- Lita på varandra 
- Dela information 
- Träffas ansikte mot ansikte 
- Ha roligt  
 
17. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att vara verksam i ett samarbete?  
 

 
 
- Destinationens varumärke 
 

18. På en skala från 1 till 5, där 1 är liten betydelse och 5 är stor betydelse, vilken betydelse har dessa syften när 
man bygger upp ett varumärke för en destination?  

 
- Skapa en uppfattning av destinationen 
- Paketera destinationens estetik  
- Särskilja destinationen från andra likartade resmål 
- Skapa erfarenheter om turism 

 
 

19. Arbetar Ni med att skapa ett varumärke för destinationen? 
 

- I så fall, på vilket sätt gör Ni det?  
- Om inte, vad är anledningen till det?  
 

 
20. Vilket av följande alternativ tror du bäst beskriver hur varumärket används av kunden? 
 

- för att uttrycka sig själva och sin personlighet, 
- det kopplas samman med vissa attribut och konsumenten väljer destinationen på grund av attributen 

 
 

- Image 
 
21. Vad skulle du säga är denna destinations unique selling proposition, dvs. det som särskiljer denna destination 

från andra liknande? Använder Ni er av detta i er marknadsföring? 
 
 
22. Vad bedömer Du vara syftet med att skapa en image för destinationen? 
 

- finna det som är unikt och särskilja sig på marknaden 
- skapa en bild av destinationen i turistens medvetande som unik och attraktiv 
- att skapa emotionella band med den potentiella kunden 
- skapa en bild av destinationen i enlighet med utvalda segments profiler 

 



   

  

23. På en skala från 1 till 5, där 1 är instämmer inte och 5 är instämmer helt, i vilken grad instämmer Ni i 
följande påstående? 

 
- Det är av vikt för turisten att det finns en överrensstämmelse mellan bilden av en destination och 

den bild turisten har av sig själv. 
 

 
24. Vilka informationskällor använder Ni er mest av i er marknadsföring?  
 
 
25. På en skala från 1 till 5, där 1 är liten betydelse och 5 är stor betydelse, hur stor betydelse tror Du att följande 

informationskällor har för turisters uppfattning av destinationens image?  
 

- word-of-mouth 
- publikationer från turistbyråer 
- övriga tryckta publikationer 
- media 
- kognitiv kunskap 

 
 
Personlighet 
 

26. Hur skulle du beskriva destinationens personlighet? 
 
 
27. Arbetar Ni med att skapa en personlighet för destinationen? I så fall, hur ser detta arbete ut? 
 

 
28. På en skala från 1 till 5, där 1 är i liten mån och 5 är i stor mån, vilken mån kan destinationen sägas vara 

följande: 
 

- Uppriktig 
- Spännande  
- Kompetent 
- Sofistikerad 
- Robust 

 
 
 
29. Är det något som jag inte har tagit upp under intervjun som Du bedömer är viktigt vad gäller 

säsongsvariationer och marknadsföringsstrategier för att hantera dem? 
 
 


