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Abstract 
Today’s climate research shows that the climate may increase its temperature. One 
sector that is being threatened by global warming is the winter tourism of the Swedish 
municipality Åre. Tourism is an important economical source of income in Åre and is 
now threatened by a shortened winter season. The aim of this study is to investigate 
future climate scenarios and to assess how prepared Åre is for a changing climate and if 
the decision makers in the municipality are working on adapting to these future 
changes.  
This study contains a literary study where scientific reports and articles about similar 
cases to Åre are being analysed. This part of the study gives an insight in how other ski 
resorts have adapted to climate change. Interviews with people working within Åre 
municipality have been conducted in order to find out how they adapt to the changes in 
the climate and how their awareness on future climate changes are. An interview with a 
meteorologist/climatologist on the Swedish institute of Meteorology and Hydrology 
(SMHI) has also been conducted to try and understand the reliability of the climate 
change scenarios.  

Some of the climate scenarios studied in this study and that have formed the basis of 
the report have been the once from the UNs Intergovernmental panel on climate change 
(IPCC). These scenarios give a perception on the potential climate of northern Europe 
from 2071 to 2100. The scenarios from the UN show that the average winter 
temperatures around Åre will increase gradually during this time interval. The 
precipitation is also expected to increase which could lead to more snow in the area. In 
a short term Åre may favour the climate changes while ski resorts in the Alps and 
southern Sweden may be affected more by climate changes. Åre is, unlike many other 
ski resorts, working hard to adapt the climate changes by for instance focusing more 
and more on the summer tourism. They are also making changes in the transportation 
services where they try to use so-called “green power”. Åre seems to be able to 
maintain their winter tourism for many years to come and will probably become a 
famous place for summer tourism as well. 
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Åre kommun och klimatförändringar 

Sammanfattning 
Dagens klimatforskning visar att klimatet fortsatt kan komma att bli varmare. En av de 
sektorer som hotas av den globala uppvärmningen är vinterturismen i Åre kommun. 
Denna turism är en stark ekonomisk inkomstkälla till Åre kommun, men hotas av en 
framtida kortare vintersäsong. Syftet med denna studie är att studera framtida 
klimatscenarier för Åre kommun och att undersöka hur väl förbered Åre kommun är på 
ett förändrat klimat, om man inom kommunen idag arbetar med anpassningsåtgärder 
för att kunna hantera nya klimatologiska förutsättningar i framtiden.  
 
Studien innefattar en litteraturstudie där tidigare forskning och studier av liknande fall 
belyses. Litteraturstudien ger en bild av hur andra skidorter valt att anpassa sig 
gentemot klimatförändringar. Vidare har intervjuer med aktörer inom Åre kommun 
genomförts, där syftet varit att få reda på hur man inom Åre jobbar med 
anpassningsåtgärder och hur medvetenheten kring framtida klimatförändringar ser ut. 
En intervju har även genomförts med en meteorolog/klimatolog på SMHI kring 
pålitligheten av klimatförändringar och scenarier.  
 
Några av de klimatscenarier som studerats i studien och som legat till stor grund för 
resultatet, är de från FN:s klimatpanel (IPCC). Dessa scenarier ger en uppfattning om 
ett potentiellt framtida klimat i norra Europa år 2071-2100. Klimatscenarierna från 
FN:s klimatpanel visar att medeltemperaturen vintertid, succesivt kommer att stiga i 
framtiden kring Åre regionen. Nederbörden väntas också öka, vilket skulle kunna 
medföra större tillgång till snö om kylan finns där. På kort sikt kan Åre gynnas av 
klimatförändringarna, medan skidorter i Alperna och södra Sverige kan komma att 
drabbas hårdare samt tidigare av klimatförändringarna och brist på snö. Åre, till 
skillnad från många andra skidorter, jobbar idag aktivt med att anpassa sig. Detta görs 
genom bland annat ett större fokus på sommarturism, att ändra transportsystemet inom 
kommunen och genom användande av grön el och effektivisering av 
konstsnötillverkning. Åre ser ut att kunna bibehålla sin vinterturism under många år 
framöver, de kommer också med stor sannolikhet bli en känd ort för sommarturism i 
framtiden och kan därmed succesivt öka sina intäkter under sommarhalvåret.  
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1. Inledning 
Energi och strålning från solen är en avgörande faktor för allt liv på jorden. 
Solstrålningen är också en av grundpelarna för jordens klimat. En del av den 
inkommande solstrålningen absorberas av exempelvis atmosfären, moln och jordytan 
vilket i sin tur genererar värme. Atmosfären kan för blotta ögat anses genomskinlig, 
men innehåller också partiklar och växthusgaser. Växthusgaserna är i stort sett 
genomskinliga för synligt ljus. Dessa absorberar kraftigt den från jordytan utgående 
långvågiga värmestrålningen, därefter återstrålas denna mot jordytan och bidrar till en 
ytterligare uppvärmning utöver det som kommer direkt från solen. Vattenånga är den 
viktigaste växthusgasen. Andra viktiga växthusgaser i atmosfären är koldioxid, metan, 
dikväveoxid (lustgas) och ozon. Problemet är dock, att förekomsten av flera av dessa 
växthusgaser ökat markant sedan industrialismens början. Vid förbränning av 
exempelvis kol och olja tillsätter vi onaturliga mängder koldioxid i atmosfären. Vid 
uppfödning och hållning av stora mängder boskap finner vi höga halter utsläpp av 
metangaser. Dessa extra tillsatser av växthusgaser genererar en ökning av 
medeltemperaturen på vår jord. En förhöjd medeltemperatur kan få förödande 
konsekvenser för bland annat oss människor och flertalet sektorer i samhället (SMHI, 
2009). I senaste rapporten från FN:s klimatpanel, går detta att läsa om de senaste 
framtida klimatscenarierna som arbetats fram. Ett av de regionala scenarier som 
presenteras i rapporten gäller det framtida klimatet i norra Europa och Skandinavien 
vintertid under perioden 2071-2100. Det mildaste scenariot (se avsnitt 4.2.2) visar en 
medeltemperatursökning på 2-3 °C i norra Sverige under vintertid. Det mest 
påverkande och föränderliga scenariot visar en medeltemperaturökning på 6-7 °C i 
norra Sverige vintertid under samma period. Nederbörden väntas öka i samtliga 
scenarier, men om temperaturen ligger på plussidan, kan vi heller inte vänta oss någon 
snö (IPCC, 2013a) (IPCC, 2013d). En faktor som kan komma att påverkas negativt av 
den globala uppvärmningen är den vinterturism som äger rum i Åre kommun.  
 
Vinterturism är en växande trend i Sverige. Fjällen och de svenska skidorterna besöks 
sammanlagt varje år av ca 1.4 miljoner turister (Fredman & Haberlein, 2001, s: 15). En 
av de större och mest besökta skidorterna är Åredalen som är belägen i Åre kommun. 
Åredalen mottar varje år ca 450 000 besökare. Företaget Skistar AB som har hand om 
pister, skidliftar, skiduthyrning, skidskola och en del logi i bland annat Åredalen, 
omsätter ca 1,6 miljarder kronor per år. Vinterhalvåret står för ca 96 % av dessa 
intäkter. Skistar är förövrigt också en viktig arbetsgivare i kommunen och har varje 
vintersäsong ca 600 anställda (Svenskt Näringsliv, 2013). Skistar omsätter under 5 
timmar på sportlovsveckan i februari, lika mycket som de gör under hela 
sommarsäsongen mellan maj och september. Detta ger bevis på det intresse och den 
betydelse som finns för en fungerande vinterturismnäring inom Åre kommun (Svenskt 
Näringsliv, 2013). Förutom skidåkning tillkommer ekonomiska inkomstkällor i form av 
exempelvis restaurangbesök, detaljhandel, hotellboende och stuguthyrning. Turismen i 
Åre skapar en stark ekonomisk inkomstkälla till kommunen och är orsaken till flertalet 
jobb, dock hotas denna turismnäring av ett förändrat framtida klimat. Det framgår av 
klimatscenarierna i FN:s klimatpanels rapport att vinterturismen i Åre kommun, kan 
komma att drabbas negativt inom en nära framtid (IPCC, 2013a). Anpassningsåtgärder 
kan vara nyckeln till en mer hållbar utveckling i Åre kommun.  
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2. Syfte/frågeställning 
Denna studie ämnar undersöka hur framtida klimatförändringar, enligt IPCC (IPCC, 
2013a-e), kan komma att påverka Åre kommun och den vinterturism som där äger rum. 
Syftet är också att studera hur aktörer inom Åre kommun hanterar frågan ett förändrat 
klimat och hur deras arbete kring anpassningsåtgärder ser ut. För att ta reda på detta 
intervjuas några utvalda aktörer inom kommunen som har någon slags koppling till 
vinterturism. Genom mina intervjuer med dessa förväntar jag mig att få svar på hur 
deras syn på klimatförändringar är och hur de arbetar med att anpassa sig till dessa.  
 
Frågeställningar: 
 

• Hur påverkas vinterturismnäring inom Åre kommun av ett förändrat klimat? 
• Hur hanterar aktörer inom kommunen klimatfrågan och hur jobbar de med att 

anpassa sig till ett förändrat framtida klimat?   

3. Metod och avgränsning 
3.1 Metod 
En litteraturstudie genomförs för att bygga upp den teoretiska bakgrunden. 
Litteraturstudien ger en tydlig bild av hur klimatanpassningsåtgärder tas vid på andra 
skidorter i världen och hur klimatförändringarna påverkar dessa platser. Litteraturen 
som används består till största delen av vetenskapliga artiklar samt dokument från olika 
organisationer och myndigheter, exempelvis Clim-ATIC rapporten (Abbing, 2009) 
samt rapporter från SMHI. De vetenskapliga artiklar som används är inte endast 
kopplade till Åre kommun. Artiklar har även använts där exempelvis 
klimatanpassningsåtgärder beskrivs utifrån andra platser i världen, för att ge exempel 
på hur klimatförändringar påverkat andra skidorter, inte bara i Sverige utan även i andra 
länder inom och utom Europa. Genom detta kan jag belysa hur globalt och komplext 
problem som klimatförändringar är och kan innebära för vinterturism i ett vidare 
perspektiv. Genom att studera händelser och liknande fall på andra platser med 
betydande vinterturism, kan jag också se hur dessa hanterat frågan ett förändrat klimat 
samt hur de valt anpassa sig till detta. Huvuddelen av de utvalda artiklarna är 
publicerade i internationella s.k. peer-review granskade tidskrifter, vilket garanterar att 
det som skrivits genomgått prövning av oberoende forskare. 
 
Den empiriska studien är uppbyggd genom intervjuer med aktörer inom Åre kommun. 
Dessa aktörer är Åre kommun, Åre destination och Skistar AB. En intervju har även 
genomförts med en meteorolog/klimatolog på SMHI. Intervjun med aktörerna inom 
kommunen genomfördes i syfte att få reda på, hur man inom kommunen ser på frågan 
ett förändrat klimat. Syftet var också att undersöka hur man inom kommunen jobbar 
med klimatfrågan och vilken typ av anpassningar man tagit vid för att kunna möta ett 
förändrat framtida klimat. Intervjun med SMHI gav en bild av pålitligheten till framtid 
klimatscenarier, samt hur dessa bör tolkas. Den intervjumetod som valdes var epost-
intervju, denna metod valdes för att respondenterna föreslog denna metod då tid för 
annan intervjumetod inte fanns att tillgå.  
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Åre	  kommungräns	  

Teckenförklaring
:	  

Översiktskarta: Åre kommun.  

3.2 Avgränsning 
Att studera hur klimatförändringar påverkar vinterturism går självklart att göra på 
många olika sett. Här har en avgränsning vidtagits, för att arbetet ska bli genomförbart i 
tid och samtidigt uppfylla de krav som gäller för examensarbetets15 högskolepoäng. 
Den geografiska avgränsningen för denna studie är avgränsad till Åre kommun, beläget 
i nordvästra Jämtland (se figur 1).  
 
I syftet att undersöka hur aktörer inom kommunen jobbar med klimatfrågan, anser jag 
det värdefullt att se över hela kommunen i stort. Frågan kring vidtagande av 
anpassningsåtgärder samt planering för framtiden, studeras på mer centrala platser där 
vinterturism äger rum, som i detta fall Åredalen. 
 
Studien är tidsmässigt avgränsad till att studera klimatförändringarnas påverkan på Åre 
kommuns vinterturism från idag år 2015 och fram till år 2100. Denna tidsmässiga 
avgränsning har gjorts eftersom de klimatscenarier som finns tillgängliga 
huvudsakligen sträcker sig fram till just år 2100. Exempel på detta är de klimatscenarier 
som används i senaste IPCC-rapporten (IPCC, 2014a-d). I fråga kring hur kommunen 
jobbar med anpassningsåtgärder inför klimatförändringar, studeras de åtgärder som 
vidtas och planeras i syfte att bevara och gynna turismen inom Åre kommun idag och 
utifrån ett framtida hållbart perspektiv. Självklart tas vissa sidospår i studien när det 
kommer till dess avgränsning, detta för att exempelvis kunna bedriva en jämförelse 
med andra kommuner och platser. Den tidsmässiga avgränsningen breddas också till 
viss del, för att de framtida klimatscenarierna ska kunna ställas i relation till dagens 
rådande klimat samt äldre klimatdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Källa: Esri streetMap TM Premium BaseMap. ESRI.  
Koordinatsystem: Sweref 99TM Kartograf: Simon Falk.  
Datum: 2014-11-30.  

Figur 1. 
Översiktskarta över Åre 
kommuns kommungräns och 
dess placering i Sverige. 
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3.3 Källkritik 
I denna rapport används vetenskapliga artiklar samt rapporter och dokument från olika 
myndigheter och organisationer. Dessa vetenskapliga artiklar har legat till grund för 
bakgrunden/litteraturstudien, där de bland annat använts för att undersöka min 
frågeställning. I bakgrunden/litteraturstudien presenteras även artiklar och rapporter 
som belyser vinterturism och dess påverkan från klimatförändringar på andra platser än 
just Åre. De flesta vetenskapliga artiklar som använts har sökts fram via Google 
Scholar. De utvalda ariklarna är författade av forskare från flera länder. Ett exempel på 
det är artikeln ”Climate Change and the Sustainability of Ski-based Tourism in Eastern 
North America” (Scott et al, 2006). Huvudförfattaren, Daniel Scott, är verksam som 
forskare inom globala förändringar och turism på Waterloo universitetet. Jag har i stor 
utsträckning strävat efter att använda artiklar som är publicerade i interntionella peer-
review granskade tidskrifter. Genom detta väntar jag mig att kunna uppnå en hög grad 
av trovärdighet, då dessa kritiskt blivit granskade av andra forskare. Det jag försökt 
sträva efter i mitt val av källor är att artiklarna ”redovisar eller hänvisar till egen väl 
gjord forskning, strävar efter att ge en saklig vetenskaplig framställning, använder 
källhänvisningar i text eller noter, har tillfogat en ordentlig källförteckning med många 
källor, bland vilka vetenskapliga tidskrifter och facklitteratur överväger, är forskare vid 
ett universitet eller en motsvarande institution.” (Nyberg & Tidström, 2012, s: 268). 
Några av de vetenskapliga artiklar jag använt mig utav, är skrivna av författarna som 
själva varit med och arbetat fram den senaste IPCC rapporten. Jag anser själv att dessa 
författare kan ses relevanta och pålitliga att använda och jag kan även söka mig vidare 
till deras tidigare arbeten.  
 
Att använda publicerade vetenskapliga artiklar är något jag försökt hålla mig till genom 
hela rapporten, samt att se över åldern på de vetenskapliga artiklar jag använt mig av. 
Klimatforskningen är under konstant utveckling och nya tekniker och teorier 
tillkommer kontinuerligt, exempelvis de nya klimatscenarierna som används i senaste 
IPCC rapporten. Många äldre artiklar och studier använder sig av andra 
klimatscenarier, men även de har kunnat användas som underlag för denna rapport då 
informationen varit värdefull. Inga av de vetenskapliga artiklar jag använt mig av är 
över 10 år gamla, förutom två artiklar: Galloway (1988) samt artikeln skriven av 
Elsasser och Burki (2002). Galloways artikel från 1988 beskriver klimatförändringarnas 
påverkan på den australiensiska skidturismen. Den artikeln har använts i syfte att belysa 
vidden av klimatproblematiken och att denne inte endast påverkar vinterturismen i 
Sverige eller Europa. Jag anser att denna källan är intressant just för att den behandlar 
Australien, som det annars är relativt svårt att finna liknande studier kring. Artikeln av 
Elsasser och Burki från år 2002 användes efter att jag återfunnit flertalet liknande 
studier av samma författare, jag utgår därför från att författarna ifråga har en god 
kunskap och erfarenhet inom ämnet. Huvudanledningen till att jag valt att använda mig 
av denna artikel från år 2002, är för att den täcker alpområdet i stort. Många andra 
artiklar behandlar mer lokala områden inom alpregionen och ger därmed inte samma 
övergripande syn på problematiken i Alperna.  
 
IPCC:s sammanställningar har också legat till stor grund för detta arbete. IPCC är FN:s 
internationella expertpanel, som sammanställer och utvärderar de senaste resultaten 
inom klimatforskning. IPCC anses av många ha en hög trovärdighet och deras rapporter 
är både författade och granskade av ett flertal experter inom ämnet klimatvetenskap.   
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Vid valet av elektroniska källor såsom internetartiklar återfinns till största delen källor 
från SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut). SMHI är en statlig 
myndighet. SMHI är också en Focal Point gentemot IPCC, de för med andra kontakt 
med IPCC sekretariatet i Genève från Sverige. Informationen på deras websidor har i 
min studie legat till grund för exempelvis, förklarandet av klimatmodeller samt 
klimatets utveckling i Sverige. De resterande elektroniska källorna som använts är till 
största delen information och statistik om exempelvis omsättning och besöksnäring i 
Åre.  

En del av studiens resultat utgörs av intervjuer. Intervjuerna är bland annat genomförda 
med tre utvalda aktörer verksamma inom Åre kommun. Dessa är Åre kommun, Åre 
destination som jobbar med samordning och utvecklingsfrågor i Åre samt Skistar AB 
som har hand om bland annat pister, skiduthyrning och skidliftar. På Åre kommun 
kontaktades Benckt Aspman som jobbar som miljöstrateg på kommunen. På Åre 
destination kontaktades destinationsutvecklaren Helena Lindahl och på Skistar AB, 
Jonas Fagergren som är verksam inom gästrelationer. En intervju har även genomförts 
med en klimatkunnig representant för SMHI. Där intervjuades Weine Josefsson som 
jobbar som meteorolog/klimatolog. Intervjufrågorna arbetades fram i syfte att få reda 
på aktörernas medvetenhet kring framtida klimatförändringar samt hur de idag jobbar 
med att anpassningsåtgärder. Intervjun med SMHI tillförde en djupare kunskap om 
framtida klimatscenarier samt hur dessa bör tolkas. Genom intervjuerna ökade även 
min förståelse för betydelsen vinterturismen har för Åre kommun och hur den har en 
avgörande roll för kommunens utveckling och framtid. Den kritik som kan riktas mot 
de genomförda intervjuerna är att dessa genomfördes via e-post. Det återfinns en del 
problem kring denna typ av metod, mestadels för att metoden inte innebär direkt 
kontakt. Problem som kan uppstå är tillit till intervjupersonen och uppfattning av 
kroppsuttryck såsom missnöje eller glädje. Fördelarna är dock många då metoden är 
väldigt tidssparande, man kan bifoga filer såsom kartor och rapporter och enkelt föra en 
epostkonversation med flera personer samtidigt (Ryen, 2004, s: 197). I mitt fall, där 
respondenterna befunnit sig i Åre och jag i Stockholm, har metoden inneburit sparande 
utav tid. Frågorna som ställts har också varit formulerade så att svaren går att utveckla 
för respondenten. Genom detta har jag kunnat få svar på mer än bara frågan jag ställt. 
Bifogande av rapporter och dokument har också ägt rum. Anledningen till att epost-
intervju valdes som metod, var för att respondenterna hade brist på tid och bad om att 
få svara på frågorna via e-post. Ledande frågor samt ja och nej frågor har i den mån det 
går undvikits. Genom detta har jag kunnat få ett mer utvecklat svar från 
respondenterna. Ytterligare kritik som kan riktas mot de genomförda intervjuerna är om 
de svar som lämnats skulle kunna vara vinklade, eller om respondenterna inte 
förmedlar den totala sanningen, kanske kan det vara så att respondenterna inte berättar 
något som är kritiskt utifrån en miljösynpunkt. Detta må vara den största bristen i mina 
genomförda intervjuer. Antalet respondenter är endast fyra personer. Självklart skulle 
ett större antal respondenter kunnat förmedla en större tyngd och mängd fakta (Nyberg 
& Tidström, 2012, s: 120), men de intervjuade har ändå gett en bra bredd och lyckats 
förmedla synen på klimatförändringar och anpassningar till dessa utifrån flera olika 
aktörer i Åre kommun.  
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4. Bakgrund/Litteraturstudie 
4.1 Åre kommuns framväxt 
 
4.1. 1 Åre kommun  
Åre kommun har inte alltid varit en blomstrande skidort. Åredalen var till en början 
präglad av odlingsmarker. Man började förmodligen odla här redan under senare delen 
av järnåldern (Loock, 2009, s: 11). År 1835 anlades landsvägen och 1882 drogs 
mellanriksbanan fram. Järnvägen öppnade upp för möjligheten till en större bosättning i 
Åre samt handel och transportmöjligheter (Loock, 2009, s: 12). I slutet av 1800-talet 
började de första turisterna anlända till Åredalen med järnvägen. De kallades för 
luftgäster, just för att man åkte till dessa fjällmiljöer för att andas frisk luft och njuta av 
naturen (Loock, 2009, s: 13). De bönder som bodde i Åredalen passade på att tjäna 
extra pengar genom att starta små pensionat och hotell där besökande turister kunde 
övernatta. Carl Olof Rahm startade år 1906 Åreprojektet. Han såg Åres potential till att 
komma bli en framtida stor turistort och satsade på att bygga flertalet hotell och 
bergbanan (Loock, 2009, s: 14). Inför alpina VM 1954 byggdes linbanan och år 1976 
färdigställdes den sista etappen som kom att bli kabinbanan (Loock, 2009, s: 16). Åren 
efter andra världskriget växte bilismen och förutsättningarna för dess framkomlighet i 
landskapet fram. Numera är även flyget till Östersund ett resealternativ till Åre (Loock, 
2009, s: 19).  
 
Idag är Åre Sveriges största skidort. Lockelsen till Åre utgörs framförallt av 
skidåkningen, men denna är sårbar eftersom den förutsätter tillgång till snö. Därför har 
Åre också hämtat inspiration från skidorterna Whistler och Chamonix, som även 
fokuserar på sommarturism. Idag är till exempel cykling en växande trend 
(Tillväxtverket, 2014). Åre kommun har idag ca 10200 invånare utspridda över 7263 
kvadratkilometer. Många bor längs vägen E14 som sträcker sig genom kommunen och 
1500 invånare bor i Järpen, som är centralorten i kommunen. Åredalen är den delen av 
kommunen som växer snabbast och tursitnäringen är en starkt bidragande faktor till 
detta. Omsättningen från hotell och camping i Åre är störst i hela landet, jämfört med 
övriga skidorter (Svensk Handel, 2009 s: 21).  
4.1. 2 Åre kommuns turism 
Åre kommun och dess näringsliv växer kontinuerligt. Turismen ökar och omsättningen 
därefter. Exempelvis besöks Åredalen varje år av ca 450 000 besökare. Den ökande 
turismen i Åre kommun har också ökat andelen arbetsplatser, då nya butiker, hotell och 
anläggningar av olika slag kontinuerligt öppnas. Skistar AB är det största företaget i 
kommunen och omsätter ca 1,6 miljarder kronor årligen, utslaget på sina samtliga 
anläggningar. Skistar har hand om skidlifter, skiduthyrning samt skidskola i Åredalen. 
Skistar äger även verksamheter i Vemdalen, Trysil, Hemsedal, Hammarbybacken och 
Sälenfjällen (Åre kommun, 2015, s: 12).  

De europeiska Alperna och den vinterturism som där finns, är också hotad av 
klimatförändringar. Glaciärer smälter och antalet snö dagar blir färre och färre (IPCC, 
2013e). Den svenska turistnäringen ser detta som en möjlighet. Norra Sverige kan i 
framtiden bli ett alternativt resmål för vinteraktiviteter, då Alperna har brist på snö. 
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Med andra ord väntas snömängden minska i Alperna, snabbare än i Sveriges norra 
delar. De svenska och framförallt de nordliga svenska fjällområdena skulle därmed 
kunna vänta sig ett ökat turistflöde. För att lösa frågan kring brist på snö, används idag 
snökanoner i stor grad. Snökanonerna är inte ett miljö och klimatvänligt verktyg då 
dessa kräver stora mängder vatten och förbrukar mycket energi (Rummukainen et al, 
2005, s: 23).  

Åre kommun har arbetet fram ett dokument vid namn ”strategi för 
näringslivsutveckling”, ett projekt med stöd från den europeiska regionala 
utvecklingsfonden. Projektet sträcker sig från år 2015-2020 med syftet att bibehålla och 
stärka tillväxten samt företagandet i Åre kommun. Åre kommun arbetar också med ett 
ta fram en övergripande översiktsplan för kommunen, där framtida utmaningar tas i 
anspråk. Klimatförändringar är något som tas upp som ett hot, där tillgång till snö, 
översvämningar och ökade priser på bränsle ses som hot-scenarion mot den framtida 
turismen. För att möta eventuella klimatförändringar planerar kommunen för diverse 
anpassningsåtgärder, ett energisnålare samhälle tas upp som åtgärd. Fler alternativ av 
aktiviteter för besökande är också något som finns med i planerna. Dessa alternativa 
aktiviteter innebär också ett högre fokus på sommarturism där exempelvis cykling finns 
som turistattraktion (Åre kommun, 2015, s: 14). 
 
4.1. 3 Skistar AB 
Skistar presenterar på sin hemsida det arbete de bedriver för att minska sin 
miljöpåverkan (Skistar, 2014). På Skistar vill man bevara naturen och fjällmiljön så 
gott det går. De utbildar dessutom sin personal kontinuerligt i hur man kan minska 
miljöpåverkan. Energiförbrukning menar de är den faktor som är mest primär att ändra 
idag. De beskriver även på sin hemsida om hur man som gäst till destinationerna kan gå 
tillväga för att minska sin miljöpåverkan och hålla energiförbrukningen nere. De 
förespråkar även buss och tåg som resalternativ till destinationerna (Skistar, 2014).  

4.2 Klimatologisk bakgrund 

4.2. 1 Klimatscenarier  
Hösten 2013 och våren 2014 publicerade IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) sin senaste klimatrapport (AR5). I denna presenteras de senaste vetenskapliga 
resultaten inom klimatforskning och också de nya framarbetade klimatscenarierna. 
IPCC bildades 1988 på intiativ från FN:s generalförsamling. IPCC är ett samarbete 
mellan FN-organen UNEP och WMO. De rapporter som IPCC ger ut är en 
sammanställning av kunskapsläget om klimatet och den mänskliga påverkan på 
klimatet (Nationalencyklopedin, 2015).  

IPCC rapporten för år 2013/2014, innehåller fyra nya klimatscenarier. Dessa scenarier 
baseras på fyra RCP (Representative concentration pathways). De nya scenarierna 
påvisar följderna av fyra olika utsläppsscenarier. Scenarierna beskriver också vilka 
åtgärder som måste vidtas, för att uppnå det uppsatta målet om en maxgräns på en 2 °C 
global uppvärmning (IPCC, 2014). RCP scenarierna är inte endast uppbyggda på 
teorier kring framtida koldioxidutsläpp. De är också uppbyggda på alternativa 
förändringar i världen som exempelvis markanvändningen, avskogning och 
luftföroreningar av svaveldioxid och kväveoxider. Dessa förändringar är också i sin tur 
uppbyggda på grunder som befolkningstillväxt, teknologiska framsteg och ekonomisk 
utveckling. Dessa utvecklingar och förändringar anses i sin tur påverka graden av 
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växthusgaser i atmosfären och i sin tur strålningsdrivningen (SMHI, 2014) (IPCC, 
2014). De nya RCP scenarierna är betecknade med en siffra, denna siffra står för den 
strålningsdrivning som de olika scenarierna skulle ge upphov till. Strålningsdrivning är 
skillnaden i den mängd solinstrålning som träffar jordytan och den mängd som sedan 
reflekteras tillbaka ut rymden. Det RCP scenario med lägst strålningsdrivning ligger på 
2.6 watt per kvadratmeter och det RCP scenario med högst strålningsdrivning ligger på 
8.5 watt per kvadratmeter (IPCC, 2014).   

 
Nedan presenteras RCP scenarierna samt vad respektive scenario innebär: 
 
RCP 2.6 innebär en förbättring av mänsklighetens bidragande till ett förbättrat klimat. 
Scenariot innehåller exempelvis en ökad klimatmedvetenhet, ett större klimatfokus 
inom politiken, en inte alltför stegrande befolkningstillväxt, ett minskat användande av 
olja och en långsam minskning av halten koldioxid i atmosfären. Utsläppen av 
koldioxid kulminerar redan vid år 2020 (SMHI, 2014). 
 
RCP 4.5 scenariot innebär att klimatpolitiken är utbredd, men inte i samma grad som i 
RCP 2.6. Scenariot innebär en något högre befolkningstillväxt och utsläppen av 
koldioxid kulminerar inte förrän år 2040 (SMHI, 2014).  
  
RCP 6 utgår från ett relativt stort beroende av fossila bränslen. Koldioxidutsläppen 
kulminerar år 2060. Koldioxidhalten är då 75 % högre än den är idag (SMHI, 2014).  
 
RCP 8.5 innefattar en tredubbling av dagens koldioxidhalt fram till år 2100. Scenariot 
innebär en kraftig ökning av jordens befolkning och en efterfrågan på resurser. Inom 
detta scenario återfinns ingen tillkommande klimatpolitik och efterfrågan på fossila 
bränslen är fortsatt hög år 2100 (SMHI, 2014).   
 

4.2. 2 Klimatscenario för norra Europa enligt IPCC 
Nedan presenteras klimatscenarierna för norra Sverige vintertid år 2071-2100, jämfört 
med år 1971-2000 i grova drag. Den väntade klimatutvecklingen är uppdelad efter de 
fyra olika RCP-scenarierna. 
 
RCP 2.6 scenariot påvisar en medeltemperaturökning på 2-3 °C och en ökning av 
nederbörd med 10 % (IPCC, 2013a). Ligger temperaturen på minus sidan när 
nederbörden faller, innebär detta en ökad tillgång till snö. 
 
RCP 4.5 scenariot påvisar en medeltemperaturökning i norra Sverige på 4 °C och en 
nederbördsökning med 10-15 % (IPCC, 2013b).  
 
RCP 6 scenariot innebär en medeltemperaturökning i norra Sverige vintertid på ca 5 
°C. I scenariot återfinns även en nederbördsökning med omkring 20 % (IPCC, 2013c). 
 
RCP 8.5 scenariot medför en medeltemperaturökning i norra Sverige på omkring 6-7 
°C och en ökning av nederbörd vintertid med 25-30 % (IPCC, 2013d).    
 
Anledningen till att den globala medeltemperaturen stigit kraftigt de senaste 100 åren, 
är enligt senaste IPCC rapporten den antropogena påverkan. Det är vi människor som 
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till stor del ligger bakom den ökning av växthusgaser som idag återfinns i vår atmosfär. 
Koldioxid är den främsta källan till klimatförändringen, men även aerosoler är en 
bidragande faktor. Koldioxidhalten i vår atmosfär har ökat med 40 % sedan 
förindustriell tid. Källan till koldioxiden är i första hand från förbränningen av fossila 
bränslen, såsom kol och olja (IPCC, 2013e). Exempel på vad klimatförändringarna 
hittills globalt sett orsakat är en havsnivåhöjning på grund av smältande glaciärer och 
termisk expansion av haven. Ökenspridning och korallblekning är också exempel på 
effekterna från ett förändrat klimat (IPCC, 2013e). Klimatförändringen syns även i 
Sverige i form utav exempel som en förflyttad trädgräns, krympande glaciärer, 
djurarters förflyttning och förkortad snösäsong (SMHI, 2009). 

4.2.3 Sveriges klimat 
Enligt Köppens klimatklassificering finner vi en varmtempererad zon av övervägande 
lövskog längs södra Sveriges kustområden. Större delen av Sverige och framförallt de 
norra delarna, hör dock till ett kalltempererat klimat där vi återfinner snörika vintrar 
och barrskog som dominerande vegetationstyp. Sveriges geografiska läge med dess 
relativa närhet till Atlanten skapar ett för latituden milt klimat. Nederbörd faller över 
hela landet året runt (SMHI, 2009). Temperaturen i Sverige är kraftigt varierande. 
Befinner vi oss norr om polarfronten kan vi vänta oss ett betydligt kallare klimat, 
jämfört med om vi skulle befinna oss i de södra delarna av Sverige. Under vintern är 
vindhastighet, molnmängd och vindriktning primära faktorer som spelar in och 
påverkar vädret/klimatet. Vintertid återfinns de kallaste temperaturerna i dalgångar, 
medan den kallaste temperaturen sommartid finns beläget på högre höjder. 
Medeltemperaturen i januari mellan åren 1961-1990 var vid Skånes sydkust i södra 
Sverige 0 °C. Medeltemperaturen under samma period i inre Lappland i norra Sverige 
var -16 till -17 °C. Under perioden 1961-1990 fann vi sommartid en medeltemperatur 
på omkring 17 °C i södra Sverige och en medeltemperatur på 7 °C i de norra delarna av 
Sverige (SMHI, 2009). Sverige påverkas också av västvindsbältet och har därmed 
övervägande västliga och sydvästliga vindriktningar. Västvindsbältet medför lågtryck, 
exempelvis polarfronten som åtskiljer varm luft från kall luft. Under sommar och höst 
är nederbörden i landet som högst. Under dessa årstider återfinns huvudsakligen 
lågtryck från väst, vilket medför nederbörd från Atlanten. Med tanke på att vinden rör 
sig från väst, hamnar också stora delar av nederbörden i de västra delarna av Sverige. 
Den uppmätta årsnederbörden för Sverige ligger kring 500-800 mm, dock återfinns det 
stora variationer. Många små öar längs östersjön upplever mindre nederbörd och 
dalgångar i fjällområdena kan också hamna i regnskugga. De delar av landet som får 
mest nederbörd ligger i de södra delarna av Sverige, där kontakten med öppet hav 
västerut är som störst (SMHI, 2009).   
 
4.2. 4 Sveriges klimatutveckling sedan 1860-talet 
Medeltemperaturen under vinterhalvåret har stigit med 2 °C sedan 1800-talets mitt. De 
senaste 15-20 åren har varit påtagligt varma. Skillnaden i medeltemperaturen vintertid 
mellan år 1961-1990 och år 1991-2005, var ca 2 °C (SOU, 2007, s: 115).  
Studerar vi nederbörden över samma tid finner vi på några platser i landet en 
nederbördsökning med 10 %. I södra Norrland och nordöstra Svealand finns dock 
områden med oförändrad nederbördsmängd, detta beror till stor del på annorlunda 
lågtrycksbanor över dessa platser. Sett till hela Sverige har nederbörden ökat, dock med 
undantag för höstsäsongen då nederbörden sett ut att minska. I de sydöstra delarna av 
Norrland har även vintern blivit mindre nederbördsrik (SMHI, 2009).  
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4.2. 5 Klimatet i Jämtland  
I Jämtland finner vi vintertid en medeltemperatur mellan -7 till -11 °C. Den högre 
temperaturen råder vid de höglänta områdena i nordväst, medan den kallare 
temperaturen återfinns på platser i de södra och östra delarna av länet. Sommartid 
ligger medeltemperaturen i intervallet 5-14 °C. Medeltemperaturen på 14 °C finner vi 
på de lägst belägna platserna i landskapet, en höjd på 35 möh. Fjällområdena däremot, 
belägna i de nordvästra delarna av Jämtland, har sommartid en medeltemperatur på 5 
°C och en högsta höjd på omkring 1700 möh. Klimatet i Jämtland är säreget i 
jämförelse med närliggande landskap. Jämtland påverkas extra starkt utav Atlanten och 
dess medförande av nederbörd. Anledningen till detta är på grund av att utloppet genom 
Norge från Jämtland, inte består utav alltför höga berg. Detta medför att de västligaste 
delarna av Jämtland kan uppnå en årlig nederbördsmängd på över 1000 mm (SMHI, 
2009)(Persson, 2013, s: 11). 

Mellan åren 1931-1980 har det 90 % av gångerna återfunnits snö på marken i Jämtlands 
län i slutet av december. Ibland har frekvensen nått upp till 99 %. Medelvärdet för 
snödjup under perioden 1961-1990 har uppnåtts till 60 centimeter i de östra delarna av 
länet och upp till 130 centimeter i fjällområdena. Jämtland får ibland stora mängder 
snöfall, exempelvis uppmättes snödjupet den 22 februari 1989 till 278 cm i 
Leipikvattnet (Persson, 2013, s: 17).  

SMHI genomförde år 2013 en klimatanalys över Jämtland på uppdrag av länsstyrelsen. 
De undersökte hur klimatet sett ut i regionen under 1900-talet samt hur klimatet kan 
väntas utvecklas i framtiden. SMHI arbetade fram ett klimatscenario för 
Jämtlandsregionen. Tiden som studerats är perioden mellan år 1961-2020 och för den 
resterande framtiden de två 30-års perioderna, 2021-2050 och 2069-2098. För att 
beräkna klimatets förändring har de använt sig utav globala klimatmodeller (GCM). 
Genom dessa modeller har de kunnat skapa sig en förståelse kring den globala 
klimatförändringen. Författarna har även studerat regionala klimatmodeller (RCM). 
Genom att använda sig av regionala klimatmodeller kan man vänta sig en bättre 
upplösning och en bättre detaljrikedom över regionen som studeras. De har också 
studerat en hydrologisk modell (HBV-modell), detta har de gjort för att kunna 
analysera framtida snöackumlation. Genom att pröva olika scenarier i klimatmodellerna 
kan författarna få fram potentiella klimatutvecklingar. Författarna har använt 12 olika 
typer av scenarier som grund. Dessa scenarier är baserade på faktorer som global 
befolkningstillväxt, ekonomisk utveckling och utsläppsmängder (Persson, 2013, s: 21). 
Sammanfattningen av de genomförda analyserna visade följande: 
Årsmedeltemperaturen under perioden 1961-1990 i Jämtlands län, uppmättes till 1 °C. 
Årsmedeltemperaturen väntas dock stiga till 5 °C till slutet av seklet. Störst är 
variationen under vinterhalvåret då medeltemperaturen kan väntas stiga till 10 °C till år 
2100, jämfört med år 1961. Författarna betonar osäkerheten och bristen på tillit som 
finns till dessa klimatscenarier. Några av modellerna visar exempelvis 
årsmedeltemperaturförändringar på 8 °C i slutet av seklet. Med andra ord är scenarierna 
och även resultaten i deras studie inga säkra svar, utan endast potentiella 
utvecklingsscenarier (Persson, 2013, s: 27). SMHI studerade även framtida snödjup. 
Under perioden 1961-1990 hade de västra delarna av länet upp till 225 snö dagar per år, 
medan de östra delarna hade ca 150 snö dagar per år. Vid studerandet av den potentiella 
utvecklingen för perioden 2021-2050, återfinns en minskning av antalet snö dagar i 
länet med 15-45 dagar. I slutet av seklet och perioden 2069-2098 återfinns en 
minskning med 45-75 snö dagar i länet. Det stora spannet i antalet dagar beror till 
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största del på skillnaderna i typen av scenario samt vilket område som studerats i länet 
(Persson, 2013, s: 97). 
 
4.3 Klimatanpassningsåtgärder 

4.3.1 Anpassningsåtgärder  
Att klimatet blir varmare finns det mycket forskning som styrker. Det är upp till företag 
och aktörer inom turistorterna att välja hur mycket de är beredda att satsa, för att kunna 
bibehålla en hållbar vinterturism i ett varmare klimat. Anpassningsåtgärder för att 
bibehålla vinterturism är något som tas upp i klimat och sårbarhetsutredningen (2007). 
Exempel på en åtgärd som tas upp är att förflytta skidbackar till sluttningar i norrläge 
samt till högre höjder. Dock finns en problematisk aspekt i detta då skapandet av 
skidbackar stör det naturliga fjällandskapet, där sommarturism skulle kunna bedrivas 
(SOU, 2007, s: 410).  
Att använda sig av snökanoner är som tidigare nämnt ett vanligt alternativ för att säkra 
snötillgången. En snökanon tillverkar snö genom att man tillsätter vatten samt luft, 
vilket sedan blandas och sprutas ut i den kyliga luften. De optimala förhållandena för 
en snökanon är temperaturer kring -5° till -15 °C och en luftfuktighet på < 80 %. 
Fördelen med en snökanon är den att snön som tillverkas blir väldigt kompakt. 
Natursnö som innehåller mer luft behövs i större mängder för att kunna ge samma 
resultat och tjocklek (SLAO, 2010). Att använda sig av snökanoner är som tidigare 
nämnt en energikrävande process och förbrukar stora mängder vatten, dock finns det 
tillvägagångsätt för att minska energiförbrukningen. Detta kan man göra genom att ta 
vatten från högt belägna vattenkällor, exempelvis från sjöar på berget där vattnet har en 
låg temperatur (SOU, 2007, s: 411).  
 
Idag använder sig flertalet skidanläggningar i Sverige sig av snökanoner. Ett exempel 
förutom Åre är Ramundberget. Ramundberget hade flera år på rad haft brist på snö och 
till följd ett minskat antal besökare. Hösten 2013 började de använda sina nya 
snökanoner och redan i november öppnades skidbacken upp för besökande. De har 
även sommartid börjat genomföra ett större röjningsarbete av befintlig vegetation i 
skidområdet, genom detta kan en större mängd snö hamna på marken istället för i träd 
och buskar (klimatanpassning, 2014).  
 
4.3.2 Clim-ATIC 
Clim-ATIC är ett EU-finansierat internationellt projekt som hjälpt Åre kommun i dess 
rustning inför framtida klimatförändringar. Under en workshop som hölls den 3 
december år 2008 i Åredalen, ställdes frågan till tjänstemän och näringslivets 
företrädare i Åre kommun: ”vad kan du, andra och destinationen tillsammans göra för 
att anpassa oss till klimatförändringarna och bli bättre rustade för framtiden?” (Abbing, 
2009). Workshopen syftade med andra ord till att skapa en insikt och förståelse hos 
verksamma inom kommunen, en förståelse kring klimatförändringar. Man ville också 
skapa en insikt i hur klimatförändringarna påverkar näringslivet/turismen (Abbing, 
2009). Syftet med Clim-ATIC-projektet var att ta fram en rapport som Åre kommun 
kan ta till hjälp vid klimatanpassning. Kerstin Abbing som är verksam på Umeå 
universitet, har tagit fram ett klimatscenario för Åre kommun som en delrapport i Clim-
ATIC-projektet. De klimatparametrar hon använt sig utav är: Temperaturförändring 
(°C), nederbörd (årsmedelnederbörd, mm), extrem 7-dygnsnederbörd, den maximala 
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nederbörden under 7 sammanhängande dagar (mm), förändring av längsta torrperiod 
(antal dagar), snötäcke (antal dagar med snötäcke), islossning (dagnummer) och 
förändring av sista vårfrostdatum (dagnummer). Rapporten är också baserad på de 
scenarier som återfinns i IPCC rapporten från år 2000. De två scenarier Kerstin valt att 
använda sig av är SRES A2 (en snabb befolkningstillväxt och intensiv 
energianvändning) och SRES B2 (långsammare befolkningstillväxt och mindre 
energianvändning) (Abbing, 2009). Rapporten kom fram till följande: Nederbörden kan 
komma att öka i framtiden i Åre, vilket i sin tur medför höga vattenflöden, risk för 
översvämningar och eventuella bieffekter från dessa som exempelvis ras och skred. 
Temperaturökningen leder till en varmare framtid i Åre, vilket kan medföra 
värmeböljor och tropiska nätter sommartid. Skogsproduktionen kan också komma att 
påverkas av förändringar i såväl nederbörd som temperaturförändring. Vegetationen 
kan utifrån de studerade scenarierna övergå från dagens barrskog till en mer löv 
betonad skog. Vegetationen kan också bre ut sig och därmed gynna skogsproduktionen 
(Abbing, 2009).  
I slutrapporten från Clim-ATIC listas de fokusåtgärder och framtida potentiella hot som 
finns mot vinterturismen i Åre kommun. Större delen av de turister som tar sig till Åre 
kommun reser med bil. Åre är en bil-beroende ort, där avstånden till hotell och 
dagligvaruhandel i många fall är långa. I framtiden väntas högre bränslepriser och 
därmed en minskad andel resor via bil, detta i sin tur kommer att generera mindre 
turister till Åre. En huvudåtgärd för Åre skall med andra ord vara att utveckla Åre till 
en mindre bil-beroende plats. Målet är att få fler turister och resande till Åre att välja 
andra färdmedel än just bilen. Att utveckla bussförbindelserna och avgångarna är 
exempel på en åtgärd som kan tas vid (Northern periphey programme, s: 3).  

Nedan listas några av de sammanfattande punkter som togs upp i Clim-ATIC 
rapporten: 

• Att till år 2020 använda sig av 50 % ekologisk el och 30 % från vindkraft 
(Northern periphey programme, s: 3). 

• Till år 2020 skall samtliga företag och aktörer till 100 % jobba proaktivt med att 
minska sin energiförbrukning. Det kan handla om åtgärder som att minska 
antalet affärsresor, till att använda sig av energisnålare belysning i arbetslokaler 
(Northern periphey programme, s: 3).  

• År 2020 skall alla företagsbilar vara eco-friendly och 50 % av dessa eldrivna 
(Northern periphey programme, s: 3).  

• År 2020 skall anställda vid företag inom kommunen kunna välja kollektivt 
resande som ett alternativ till jobbet. Idag är flertalet anställda tvungna att resa 
med bil, då ett kollektivt alternativ inte finns med i planeringen (Northern 
periphey programme, s: 3). 

Clim-ATIC var även med och tog fram ett dokument vid namn Åre vision 2020. Detta 
är en plan som flertalet aktörer inom kommunen samarbetar med att sträva mot. De 
medverkande aktörerna är Skistar, Holiday Club, Åreföretagarna, Åre Kommun och 
Peak Innovation (Are, 2014).  

4.3.3 Åre vision 2020 
Vision 2020 utarbetades under år 2006 och togs fram tillsammans med flertalet aktörer 
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och intressenter inom destination Åre. Målet man strävar mot inom vision 2020 är 
”unika upplevelser året runt, ansvar för miljön och ett gränslöst välkomnande till Åre” 
(Are, 2014). Ett antal utvecklingsområden har tagits fram för att uppnå dessa uppsatta 
mål, exempel på dessa är:  

• Åre vill utvecklas till en klimatneutral destination. Detta ska de uppnå genom 
att lyfta fram och ge plats för de innovationer och idéer som finns, men ännu 
inte förverkligats (Are, 2014).  

• Man vill också utnyttja de naturliga resurserna mer effektivt genom att lägga ett 
större fokus på turism året runt samt jobba med att vidareutveckla klimatsmarta 
produkter och tjänster (Are, 2014).  

• De vill också fokusera mer på destination Åres mobilitet. Man ser en framtid 
med mindre biltrafik och därmed behövs det kollektiva transportnätet inom 
destination Åre förbättras (Are, 2014).  

• Man vill som tidigare nämnt skapa en klimatneutral destination. Detta ska vara 
något som syns utåt och som gäster och besökande till Åre lätt kan ta del av och 
följa (Are, 2014).  

Vision 2020 har även starka kopplingar till de svenska nationella miljömålen, 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag och storslagen 
fjällmiljö (Regeringen, 2014)(Are, 2014).  

4.3.4 Sveriges framtida vinterturism 
För att förstå vidden och den utbredda problematiken klimatförändringar påverkar den 
Svenska vinterturismen på, presenteras här en sammanfattande text kring en eventuell 
framtid som svensk vinterturism kan komma att möta. Fil dr Bosse Bodén (2007) 
professor på Mittuniversitet menar att Sverige succesivt kommer att förändras till en ny 
typ av turistland. Fram till år ca 2050 kan den svenska vinterturismen till viss del 
gynnas. Detta för att de europeiska skidorterna (Alperna) väntas påverkas negativt av 
klimatförändringarna före Sverige. Turister som tidigare besökt Alperna, kan med tiden 
komma att välja Sverige som turistmål där snötillgången är större. Alperna har 
sammanlagt 600 snösäkra skidorter idag. Får vi däremot en medeltemperaturökning i 
alpregioner på 2 °C, väntas de snösäkra skidorterna minska med 30 % och med en 
medeltemperaturökning på 4 °C, räknas skidorterna minska med 70 %. Den svenska 
sommarturismen kan däremot komma att gynnas i framtiden. Medelhavsområdena, 
under delar av sommarmånaderna, kan komma att bli för varma och torra i framtiden 
vilket kan generera fler turister till kuststräckorna kring Östersjön (Bodén, 2007, s: 28). 

Internationella studier visar att flertalet företag och aktörer, inom turistbranschen, inte 
ser framtida klimatförändringar som ett potentiellt hot. Med andra ord har inte dessa 
framtida potentiella klimatscenarier nått fram, därmed har dessa företag och aktörer har 
därmed heller inte valt att planera och anpassa sig inför klimatförändringar. 
Förändringar som exempelvis ett större fokus på barmarksturism har i många fall inte 
ägt rum. Bodén (2007, s: 26) menar att detta kan få negativa konsekvenser i framtiden, 
då efterfrågan fortfarande skulle kunna vara hög. Vid talan om anpassningsåtgärder för 
svensk vinterturism finns det två aspekter som måste finnas med i beaktande, först och 
främst själva anpassningen till ett förändrat klimat, anpassningar som exempelvis nya 
turistattraktioner, för att i grund och botten kunna bibehålla en lönsam turism. Den 
andra aspekten är de anpassningar som kan göras för att minska klimatpåverkan. Det 
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kan handla om att förändra transportmönster och de resealternativ som finns för turister 
att ta sig till en viss destination. Ett annat exempel är att se över byggnader, 
elproduktionen och värmekällor (Bodén, 2007, s: 26).  

Fram till år 2050 väntas det största hotet i Sverige vintertid ligga på aktiviteter som 
snöskoteråkning, längdskidåkning och pimpling. Dessa aktiviteter är extra hotade under 
högsäsongsveckorna kring jul och nyår, men också under påsk då den ibland infaller 
sent på året. Under varma vintrar minskar även möjligheten till utnyttjandet av 
snökanoner, där minusgrader är ett måste för att dessa skall kunna tas i bruk (Bodén, 
2007, s: 25). Kostnaden för framtida liftkort och vinteraktiviteter för besökande turister, 
kommer med stor sannolikhet också att stiga. Förkortade vintersäsonger och diverse 
klimatanpassningar kommer att kosta stora summor, därmed också påverka priserna för 
aktiviteterna (Bodén, 2007, s: 29).  

4.4 Tidigare ämnesrelaterade studier 

4.4.1 Alpernas framtid 
Turism är en stark ekonomisk inkomstkälla till Europa och genererar flertalet jobb. 
Alperna får varje år ca 100 miljoner besökare. I många byar och områden i Alperna har 
vinterturismen blivit den primära inkomstkällan och utan turismen skulle inte byarna 
vara densamma. Enligt IPCC rapporten från år 2000 framgår det att medeltemperaturen 
väntas stiga i Alperna vintertid, upp till 2.6 °C till år 2050 och upp till 4.2 °C till år 
2100. Nederbörden väntas stiga vintertid, medan somrarna väntas bli torrare (Trawöger, 
2012, s: 339). Trawöger (2012) menar att skidturismen kan stabiliseras och bibehållas 
med snökanoner, om medeltemperaturen inte stiger över 2 °C. Stiger temperaturen mer 
än 2 °C blir det för kostsamt att bruka konstsnö. Studieområdet för Trawögers (2012) 
studie var Tyrol, vilket är ett skidområde beläget i de västra delarna av Österike. 
Författaren kom fram till att beredskapen inför framtida klimatförändringar är låg. 
”Bussines as usual” (Trawöger, 2012, s: 348) är ett återkommande uttryck bland 
skidanläggningarna. Brist på snöfall kompenseras med snökanoner och ibland öppnas 
skidanläggningar innan den första naturliga snön fallit. Trawöger (2012) anser att 
förändringar och den riktiga diskussionen kring framtiden för dessa anläggningar, 
kommer att ske då temperaturen stigit så pass att konstsnö inte går att tillverka.   

Det finns flertalet studier som styrker att Alperna och dess skidturism är en stark 
ekonomisk inkomstkälla. Cooper (2008) betonar att Schweiz är det land som kan 
komma att klara sig längst innan snön uteblir. Schweiz har högt belägna skidområden 
som skulle klara en temperaturökning på 4 °C. Tyskland och dess skidområden skulle 
dock inte klara av en temperaturökning på 4 °C, det skulle inte falla en tillräcklig mängd 
snö och det skulle vara för varmt för att producera konstsnö (Cooper, 2008, s: 355).  

4.4.2 Schweiz framtida vinterturism 
Schweiz vinterturism är en stark ekonomisk inkomstkälla till landet. Idag är 85 % av 
Schweiz skidorter snösäkra och belägna över 1500 möh. Vid studerandet av framtida 
klimatscenarier, kan mängden snösäkra skidorter minska och snö säkerheten stiga till 
1800 möh. Mängden snösäkra skidorter kan minska till 44 % och anpassningsåtgärder 
som exempelvis snökanoner skulle behöva tas i bruk. Snösäker blir en skidort då sju av 
tio vintrar har ett snötäcke på 30-50 centimeter, under minst 100 dagar, mellan perioden 
1 december och 15 april (Elsasser & Burki, 2002, s: 253). Vid vetskapen om potentiella 
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framtida klimatförändringar, övervägs nu istället att öppna upp högre belägna 
alpområden, platser som blivit bevarade i syfte att behålla platsen orörd från mänsklig 
påverkan (Elsasser & Burki, 2002, s: 255). Elsasser och Burki (2002) poängterar i 
slutsatsen av sin studie att anpassningsåtgärder tas vid idag för att anpassa skidorterna 
mot bristande snöfall. Det kan vara anpassningar såsom inköp av snökanoner och ta 
fram skidbackar på högre altituder. Sommaraktiviteter såsom cykling och vandring är 
också något man inom dessa skidorter jobbar med att utveckla. En annan typ av 
anpassningsstrategi är att inte anpassa sig alls. Att köpa in snökanoner och bygga nya 
nedfarter är väldigt kostsamt och faktum är att turister kan anpassa sig snabbare än en 
skidort. Drabbas en skidort av dåligt snöfall ett år, kan besökande turister med stor 
sannolikhet välja en annan skidort nästa år. Därmed kan det i vissa fall bli mer 
ekonomiskt sparsamt att inte genomföra några anpassningsåtgärder alls (Elsasser & 
Burki, 2002, s: 256).  

4.4.3 Snötillverkning i ett varmare Schweiz 
I Rixen et al studie från år 2011, undersöks skidorterna Davos, Scuol och Braunwalds 
snötillgång i framtiden. Författarna undersöker även orternas framtida möjlighet till 
snötillverkning. Schweiz kan enligt denna studie vänta sig en temperaturökning på 1 °C 
fram till år 2030 och en stigning till 1.8 °C till år 2050. Snötillgången har redan nu visat 
sig vara en bristvara i början av säsongen kring november till december (Rixen et al, 
2011). Enligt Rixen et al (2011) är inte snötillverkning speciellt energikrävande, dock 
poängterar de att processen kräver stora mängder vatten. Rixen et al (2011) menar att 
snötillgången kommer att minska i framtiden, men att man kan räkna med en 
fungerande snömängd på höjder över 2000 meter till och med år 2050, fungerande i den 
mån att det faller mer än 30 centimeter snö, vilket är minimimåttet för alpin skidåkning. 
Under 2000 möh kommer det vara svårt att tillverka snö kring år 2050, på grund av för 
höga temperaturer, speciellt under försäsongen kring november-december (Rixen et al, 
2011, s: 234). I slutsatsen för denna studie skriver Rixen et al (2011) att framtida 
klimatscenarier bör studeras vid framtida planerande av skidnedfarter. Det som bör 
studeras är om planerade nedfarter kommer att kunna mötas av snöfall i framtiden. Det 
är också viktigt att studera om dessa nedfarter och dess läge i förhållande till höjd över 
havet, kommer att vara i ett tillräckligt kallt stadie för att kunna besprutas med 
konstsnö. Genom denna förstudie kommer man kunna bespara skövling av vegetation 
och värdefull mark som skulle kunna användas för sommarturism och rekreation 
(Rixen et al, 2011, s: 235).  

4.4.8 Konstsnötillverkning i Tyrol 
Robert Steiger och Marius Mayer har undersökt framtida möjligheten till 
snötillverkning i skidorten Tyrol i Österrike. Säsongen 2006-2007 var ovanligt varm 
och effekterna av ett varmare klimat blev ett faktum. De är de skidorter på lägst höjd 
över havet som idag är mest hotade och koncentrationen idag är hög på skidorter 
belägna högre än 1800-2000 möh. Idag har 59 % av samtliga skidanläggningar i 
Österrike snökanoner, ett hjälpmedel för att kunna förse skidanläggningarna tillräckligt 
med snö. I Tyrol används konstsnötillverkning på samtliga höjder. 
Konstsnötillverkning är den klimatanpassningsåtgärd som fått skidorten Tyrol att 
överleva ett flertalet varma vintrar (Steiger & Mayer, 2008, s: 292). Inför skidsäsongen 
2006-2007 investerade Tyrols skidindustri 55 miljoner Euro i konstsnötillverkning. 
Detta gjordes trots att året innan varit en snörik vinter och natursnö fallit på samtliga 
höjder (Steiger & Mayer 2008, s: 293). Snökanonerna finns i syfte att säkerställa att snö 
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alltid finns, genom detta kan Tyrol konkurrera mot andra skidorter och förse turisterna 
med snögaranti (Steiger & Mayer 2008, s: 294). Man sprutar även snö på glaciärer och 
kan genom det förse turister med möjlighet till skidåkning långt in på vårkanten 
(Steiger & Mayer, 2008, s: 295). Genom studerandet av olika klimatdata har författarna 
kommit fram till att snösäkerheten idag ligger på 1200 meters höjd. Denna linje skulle 
dock stiga med 150 meter för varje 1 °C ökning av årlig medeltemperatur. För att kunna 
tillverka konstsnö krävs det minusgrader. Vid temperaturer nära 0 °C tillsätts ofta 
kemikalier för att lättare kunna skapa snön, detta har dock blivit förbjudet på många 
platser. Författarna till studien använde sig av 3 mätstationer i Tyrol för att studera 
medeltemperaturerna vintertid sedan 70-talet. Genom dessa mätningar kunde 
författarna få fram att höjden för var man kan räkna med snösäkerhet, under perioden 
december-februari, förskjutits högre upp på bergen. De kopplade sedan de insamlade 
värdena till ett klimatscenario där en 2 °C ökning sker. Denna 2 °C ökning skulle 
förskjuta dagens snösäkerhetsgräns från dagens 1000 möh till 1500 möh. Denna 
snögaranti och snösäkerhet innefattar oftast användande av konstsnö. Detta i sin tur 
innebär att flertalet skidorter som inte har dessa altituder att erbjuda, kan vänta sig 
svårigheter att uppnå sin snösäkerhet i framtiden, varken genom konstsnö eller natursnö 
(Steiger & Mayer, 2008, s: 296).  

4.4.4 Nordamerikas vinterturism  
Scott et al (2006) har i sin rapport Climate Change and the Sustainability of Ski-based 
Tourism in Eastern North America studerat sex stycken skidorter i nordöstra USA och 
undersökt dess möjlighet till konstsnötillverkning i framtiden. I studien undersöks 
skidorternas eventuella framtida säsongslängd. Författarna till studien undersökte även 
orternas sannolikhet att vara i drift under starkt besökta perioder som jul, nyår, sport 
och påsklov. I studien undersöks också vad kostnaderna för snötillverkning kan komma 
att bli samt hur mycket vatten som kommer att förbrukas (Scott et al, 2006, s: 376). 
Författarna kom fram till att framtida klimatförändringar kommer att ge upphov till 
vinnare samt förlorare inom skidbranschen i nordöstra USA. Vissa orter kommer att 
drabbas mer negativt än andra, i fråga om framtida väder och klimatförhållanden. En 
orts ekonomiska kapital, lokala elpriser och vattentillgång är också faktorer som 
kommer att påverka utgången av dessa skidorter i framtiden (Scott et al, 2006, s: 393). 
Vid år 2020 kommer de flesta skidanläggningar i nordöstra USA fortfarande kunna 
vara i bruk, medan skidanläggningen i södra Michigan som också studerats i studien, 
kan komma att ha drabbats hårdare vi den tiden. Författarna poängterar att många 
skidanläggningar kan bibehålla sin drift trots att det inte faller snö, om kylan är 
tillräcklig kan konstsnö utnyttjas. Konstsnö är som tidigare nämnt kostsamt, men lönar 
sig oftast vid tider som jul och nyår samt sportlov då besöksantalet till 
skidanläggningarna är högt (Scott et al, 2006, s: 394). Klimatscenariot SRES-B2 som 
studerats i studien är det som skulle gynna den framtida vinterturismen mest positivt. 
Detta scenario karaktäriseras bland annat av ett ökat medvetande om miljön och de 
rådande klimatförändringarna samt ett utvecklat arbete kring en hållbar framtid. Detta 
är några av de lösningar som författarna ser applicerbara på sina studerade skidorter. 
Genom diverse kampanjer menar de att man kan öka kunskapen och medvetandet hos 
aktörer inom branschen. Genom kampanjer kan man också utbilda besökande turister 
om hur man går till väga för att inte påverka klimatet och miljön negativt. Exempel på 
detta kan vara reklam om resalternativ samt påpeka och påvisa hur utsläppsmängderna 
och miljöpåverkan ser ut inom skidindustrin (Scott et al, 2006, s: 394).  
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4.4.5 Australiens vinterturism  
Skidorterna i Australien är små och inte speciellt många. Skidorterna ligger på gränsen 
till överlevnad och skulle drabbas hårt av en temperaturmässigt varmare framtid. 
Antalet skiddagar idag bland dessa skidorter ligger kring 60-70 dagar. Snökanoner har 
köpts in på de flesta skidområdena, men som tidigare nämnt är driften av dessa kostsam 
och anläggningarna kan i många fall inte räkna med ekonomisk vinst. Med en 
medeltemperaturökning på 2 °C skulle inte många av dagens australiensiska skidorter 
kunna överleva (Galloway, 1988).   

4.4.6 Finlands framtida vinterturism 
Finland har precis som Sverige en utbredd vinterturism. Saarinen och Tervo (2006) har 
undersökt hur framtiden för vinterturismen i Finland ser ut. I sin studie såg de att 
vinterturismen i södra Finland kan komma att minska i framtiden på grund av bristande 
snötillgång och en högre medeltemperatur. Dock såg de att de norra delarna av Finland 
kan komma att växa en aning i antalet besökande turister. Snöförhållande kommer att 
bli sämre i framtiden, men med en utebliven vinterturism i södra Finland kan ett ökat 
turistflöde därifrån väntas. Författarna tror sig även se en högre andel turister till norra 
Finland som tidigare besökt Alperna. 70-80 % av de senaste investeringarna som gjorts 
inom de största skidorterna i Finland har varit i utbyggnad av nya skidnedfarter. 
Utbyggnaderna har gjorts då vetskapen om klimatförändringarnas framtida påverkan 
bland entreprenörer och aktörer inom vinterturismen visat sig vara låg (Saarinen & 
Tervo, 2006, s: 215). Många av de verksamma inom vinterturismen som intervjuades, 
hade en relativt enkel syn på framtida klimatförändringarna. Det fanns dock ett fåtal 
orter som hade påbörjat vissa anpassningsåtgärder, exempel på dessa är: inköp av 
snökanoner, andra alternativa turistattraktioner, omlokalisering av verksamhet till mer 
tillförlitliga och bättre anpassade platser samt ett högre fokus på marknadsföring av 
sommarturism (Saarinen & Tervo, 2006, s: 222). De intervjuade entreprenörerna och 
aktörerna inom vinterturismbranschen var dock till stor del eniga om att de inte hade ett 
speciellt stort fokus på framtiden, man anpassar sig istället från år till år. Detta ansågs 
vara ett fungerande arbetssätt och medförde inte några utgifter som skulle kunna visa 
sig onödiga i framtiden. Genom studerandet av framtidsscenarion framtagna av IPCC, 
kunde författarna meddela de intervjuade att förhållandena för vinterturism kommer att 
bli sämre. Trots detta ansåg entreprenörerna detta som ett inte alltför stort problem, de 
ansåg att klimatförändringarna ligger för långt fram i tiden och mindre anpassningar 
kan tas vid succesivt under tidens gång (Saarinen & Tervo, 2006, s: 226). 

4.4.7 Skidåkning i Sverige 
Jon Moen och Peter Fredman är författare till artikeln Effects of Climate Change on 
Alpine Skiing in Sweden (2007). Författarna beskriver att framtida klimatförändringar 
kommer att påverka turismsektorn utifrån tre olika utfall. Först av allt kommer 
möjligheten till att kunna utöva vinterturism i Sverige minska, då vintersäsongen väntas 
bli kortare och sommarsäsongen längre. Man kan också vänta sig att bekvämligheten 
samt nöjet att utöva vinteraktiviteter minskar då snötillgången blir mindre. 
Klimatförändringarna kommer också enligt studien gynna vissa platser där 
sommarturism bedrivs. Författarna poängterar att turister i dess val kring var de skall 
åka skidor, mycket hör ihop med var snötillgången är som störst (Moen & Fredman, 
2007, s: 419). Författarna betonar värdet vid att anpassa sig till ett nytt klimat, om syftet 
är att kunna bibehålla sin turism. Andra alternativ till turistattraktioner än just 
skidåkning bör finnas vid en ort där skidåkningen är hotad. Ett större fokus bör även 
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läggas på sommarturism, som skulle kunna komma att kompensera de förlorade 
intäkter som bristen på snö åsamkat (Moen & Fredman, 2007, s: 420). I denna studie 
studerar författarna klimatscenarier för skidorten Sälen. Utifrån dessa scenarier kan 
författarna räkna ut den väntade minskningen i antalet skiddagar och också den 
ekonomiska förlusten (Moen & Fredman, 2007, s: 421). De inledde sitt arbete genom 
att ta fram temperaturkurvor samt nederbördsdata över Sälenområdet, denna data 
sträckte sig 30 år bakåt i tiden (Moen & Fredman, 2007, s: 427). Vidare har de använt 
sig av två scenarier, RH-B2 och RE-A2. RE-A2 innebär en fortsatt konstant ökning 
utsläpp av växthusgaser i atmosfären, i detta scenario ökar mängden växthusgaser i 
atmosfären kraftigt, medan RH-B2 scenariot innebär en mindre ökning av 
växthusgaser. Den årliga medeltemperaturökningen för RH-B2scenariot är 2-4 °C, 
medan temperaturen kan stiga till 4-6 °C i RE-A2 scenariot. Nederbörden kan stiga till 
40 % i RE-A2 scenariot och till 20 % i RH-B2 scenariot. Dessa värden är gällande åren 
2071-2100 (Moen & Fredman, 2007, s: 426). Med hjälp av nationella rese och turism 
databasen kan författarna få fram hur mycket ekonomiskt kapital vinterturismen 
inbringar. I databasen finns enkätundersökningar presenterade som genomförts med 
skidturister. Frågorna som där ställs är hur mycket pengar man som turist spenderar 
under resan samt innan och efter. I studiens resultat redovisas den procentuella 
minskningen av snöfall som kan väntas år 2071-2100. Antalet snö dagar väntas minska 
med 44 % i Scenario RH-B2 och med 66 % i scenario RE-A2. Dock återfanns också 
resultatet att mängden nederbörd kan komma att öka (Moen & Fredman, 2007, s: 429). 
Antalet skiddagar väntas minska och därmed också de intäkter som dessa skiddagar 
skulle kunnat inbringa. Beroende på vilket scenario man studerar blir det ekonomiska 
utfallet olika, dock ligger ekonomiska förlusten i en rang mellan 946.5 – 1 755.3 
miljoner kronor per säsong och är beräknat på 2006 års priser (Moen & Fredman, 2007, 
s: 430). Författarna presenterar tre anpassningsåtgärder i sin rapport, dessa är: behålla 
skidturismen, alternativ till skidåkning och fatalism. Under kategorin behålla 
skidturism finner vi exempelvis åtgärden konstsnö. Denna åtgärd är dock kostsam och 
kräver stora mängder vatten, energi samt temperaturer på minus sidan. Vi finner även 
åtgärden att bygga skidbackar på högre altituder, detta är dock svårt i de svenska fjällen 
då man redan idag i många fall har skidanläggningar ända upp till toppen av fjällen. Ett 
vidare alternativ är att flytta anläggningen till platser med en säkrare tillgång till kyla 
samt snöfall. Detta skulle dock kunna innebära långa reseavstånd för många och 
därmed en minskning i antalet besökare. Anpassningsåtgärden alternativ till 
skidåkning, syftar till att skapa alternativa vinteraktiviteter då brist på snö och 
möjligheten till skidåkning inte finns. Det kan exempelvis röra sig om aktiviteter som 
pimpling, vandring eller inomhusbad. Den andra åtgärden vi här finner är utvecklandet 
av sommarturism och aktiviteter som mountainbike och vandring. Anpassningsåtgärden 
fatalism innebär att man inte gör några större anpassningar eller ingrepp i sin befintliga 
verksamhet. Man låter istället ödet bestämma utfallet och håller sig till business as 
usual. Detta medför inga riskabla utlägg, men kan dock leda till en nedläggning, vilket 
också är den sistnämnda anpassningsåtgärden, att helt enkelt avsluta verksamheten 
(Moen & Fredman, 2007, s: 431). Moen och Fredman (2007) presenterar också en 
studie gjord i Schweiz där de undersökt hur snötillgång påverkar människors beteende 
till val av skidort. Studien visade att under perioder med dålig snötillgång skulle 49 % 
välja att resa till en annan skidort med bättre snötillgång, 32 % skulle åka skidor mer 
sällan om det var brist på snö och 4 % skulle sluta åka skidor (Moen & Fredman, 2007, 
s: 433). Moen och Fredman (2007) betonar i slutsatsen att en kortare skidsäsong i de 
svenska fjällen skulle påverka flertalet faktorer. En kortare säsong skulle innebära en 
mindre andel besökande turister, vilket i sin tur leder till exempelvis färre hotellgäster 
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och mindre shopping. Skulle turism året runt äga rum skulle de ekonomiska intäkterna 
kunna öka och ett större utnyttjande av snökanoner kunna tas i bruk. Ser man på 
alternativet att flytta skidverksamheten längre norrut i Sverige, kan man vänta sig en 
negativ påverkan på fjällmiljöer på grund av hög exploatering. Detta kan också 
medföra en negativ miljöpåverkan i form av långa transporter från de södra och mest 
bebodda delarna av Sverige (Moen & Fredman, 2007, s: 434).  

4.4.9 Turisters vilja till skidåkning vid minskad snötillgång 
Flertalet studier finns gjorda kring just klimatpåverkan på skidturism, det finns även 
studier gjorda på framtida möjligheter till konstsnötillverkning. Något som inte finns 
lika genomarbetat är människors beteende och vilja till skidåkning då brist på snö 
påträffas (Pickering et al, 2009, s: 137). Pickering et al. har undersökt Australiensares 
vilja till skidåkning då brist på snö inträffar. De flesta av de Australiensiska skidorterna 
är belägna i de sydöstra delarna av landet. Antalet skiddagar låg år 2009 i genomsnitt 
på 60-70 dagar och uppnåddes till stor grad med hjälp utav snökanoner. Till år 2020 
väntas medeltemperaturen ha stigit med 1 °C från år 2009 och antalet snö dagar minskat 
med 60 %. Till år 2050 väntas antalet snö dagar minska med 99 %. På grund av de 
temperaturökningar som skett har också trycket på de Australiensiska skidorterna ökat. 
De skidorter som tillhandahåller ett starkt ekonomiskt kapital kan i större grad utvinna 
konstsnö och därmed också locka fler turister, detta skapar i sin tur vinnare och 
förlorare bland de Australienska skidorterna (Pickering et al, 2009, s: 139). För att nå 
fram till ett resultat använde sig författarna av en enkätstudie. Enkäten delades ut i 
skidområdet Perisher valley där några av de största skidorterna finns belägna. De frågor 
som ställdes till de besökande turisterna var: ”Assuming that the next five winters had 
very little natural snow: please circle one option as to where you would ski/snowboard’. 
‘Australia same frequency’, ‘Australia less often’, ‘Over- seas’ or ‘Give up” (Pickering 
et al, 2009, s: 140). Den andra frågan var: “Do you believe that global warming could 
threaten skiing in Australia? Please circle: No, Yes. If Yes, when? Before 2030, Before 
2060, Between 2060 and 2100” (Pickering et al, 2009, s: 140). Resultatet från 
enkätstudien visar att skidturismen i Australien kan komma att minska om klimatet 
fortsatt blir varmare. På två tredjedelar av enkätresultatet visade det sig att turisterna 
skulle besöka skidorterna mindre, om de fem närmsta vintrarna vore snöfattiga 
(Pickering et al, 2009, s: 142). I slutsatsen betonar författarna att mängden besökande 
turister till skidorterna minskar om framtida vintrar är snöfattiga. En liten mängd snö 
genererar en mindre lust att åka skidor vilket i sin tur leder till mindre besökare. Detta 
kan på sikt leda till nedgång för skidorter och en alltför svag ekonomi för att kunna 
utnyttja åtgärder som exempelvis snökanoner (Pickering et al, 2009, s: 146).  

5. Intervjuer med aktörer inom Åre kommun och 
SMHI 
Nedan presenteras de resultat som åstadkommits genom min empiriska studie. Den 
empiriska studien har bestått utav intervjuer med aktörer verkande inom Åre kommun 
samt en intervju med SMHI. De personer och aktörer som intervjuats är Benckt 
Aspman (miljöstrateg på Åre kommun), Helena Lindahl (destinationsutvecklare på Åre 
destination), Weine Josefsson (meteorolog/klimatolog) på SMHI och Jonas Fagergren 
(Gästrelationer) på Skistar i Åre. Intervjuerna med aktörer inom Åre kommun gjordes i 
syfte att undersöka hur dessa ser på frågan ett förändrat framtida klimat samt om dessa 
jobbar med klimatanpassningsåtgärder. Ytterligare en intervju har genomförts med en 
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meteorolog på SMHI. Syftet med den intervjun var att undersöka hur pålitliga framtida 
klimatscenarier är och om dessa bör finnas med vid framtidsplanering. Intervjusvaren 
har dessutom i kombination med litteraturstudien redovisat hur Åre skiljer sig gentemot 
andra orter i fråga kring ställningstagande till klimatförändringar och val av anpassning. 
Nedan presenteras respektive intervjufråga samt vad respektive respondent svarat på 
denna.  

• Hur ser ni på Åres framtid i och med klimatförändringarna? Är 
klimatförändringarna något som kommer att gynna er eller drabba er negativt? 
Många studier pekar på att skidorter längre söderut hotas mer av 
klimatförändringar och att Åre då kan komma att få fler besökare i framtiden. 
Hur ser ni på detta? 

Benckt Aspman (muntlig, 2015) refererar till klimat och sårbarhetsutredningen från år 
2007 och menar på att Åre kan komma att få konkurrensfördelar inom vinterturismen, 
fram till ca år 2040. Detta för att mer söder ut belägna skidorter kommer att drabbas 
tidigare av bristande snötillgång. Han poängterar också att Åre, trots detta, kommer att 
drabbas negativt av klimatförändringarna. Klimatet kommer att bli varmare och detta är 
något som kommer att synas på exempelvis tillgången till snö, samt möjligheten att 
skapa konstsnö. Aspman menar att mitigation och adaption är två komponenter som 
behövs för att kunna möta framtiden i Åre på bästa sätt. Utan anpassningsåtgärder 
kommer verksamheten inte kunna fortsätta i samma grad i framtiden. Lindahl (muntlig, 
2015) poängterar att de framtida klimatscenarierna för Åre både kan tolkas negativt och 
positivt. Framtida klimatförändringarna kan enligt Lindahl ses som positiva vid talan 
om sommarturism. Man jobbar idag inom Åre med att utveckla sommarturismen och 
aktiviteter som cykling och vandring samt byggande av idrottshallar. Man jobbar 
ständigt med att sträva mot en hållbar destination där turism året runt är största fokus. 
Lindahl betonar att de senaste klimatscenarierna man använt sig av då man skall sätta 
upp framtidsplaner och göra strukturomvandlingar ser ut enligt följande. År 2050 kan 
medeltemperaturen under sommartid i Åre stigit med 4 °C jämfört med idag. Under 
vintern väntas en 6 °C medeltemperatursökning. Fler kraftiga inslag av regn samt 47-75 
dagar minskning i snötillgång. Jonas Fagergren (muntlig, 2015) på Skistar i Åre menar 
att klimatförändringarna kan komma att påverka vinterturismen i Åre positivt de 
närmsta 15-20 åren. Scenarierna de på Skistar studerat visar en ökad nederbördsmängd 
och ingen kraftig medeltemperatursökning, med andra ord en större tillgång av snö. 
Fagergren menar också att mer söder ut belägna skidorter, kan komma att drabbas 
tidigare av utebliven snö och därmed påverka Åre positivt. Fagergren betonar dock att 
skidbranschen alltid gynnas då så många anläggningar som möjligt har öppet, detta 
bevarar och håller intresset för skidåkning vid liv.  

• Jobbar ni idag med att minska er klimatpåverkan och i sådana fall hur?   

Vid frågan om klimatpåverkan berättar Aspman (muntlig, 2015) om Åre kommuns 
utvecklingsplan. Inom denna presenteras planer kring utvecklandet av transportsektorn. 
Järnvägen är en del av den transportsektor som kommer att få ett större fokus i 
framtiden. Genom att lägga en större del av transporter och resor med tågtrafik kan 
klimatpåverkan minskas. Planer finns även på att byta ut en del av tågtrafiken till 
eldriven tågtrafik. Att minska elanvändningen i kommunala fastigheter med 10 % 
mellan år 2009-2014 har också varit ett mål och något som till stor del blivit uppnått. 
Ett vidare mål under denna period har varit att ändra på de transportmönster som finns 
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bland anställda inom kommunen. De anställdas resor sker till stor del med bil. Målet att 
ändra dessa transportmönster ser inte ut att uppnåtts, bilåkandet står kvar som en vanlig 
trend bland anställda. Målet är att få fler att samåka, välja kollektiva alternativ och i 
den mån det går genomföra möten via Skype och andra internetbaserade funktioner. 
Aspman tar upp Åre vision 2020 som ett exempel på deras miljöarbete. I vision 2020 
sker ett samarbete mellan flertalet aktörer inom kommunen, däribland Åre kommun. 
Det gemensamma målet är att göra Åre till Europas mest attraktiva året runt 
destination. För att uppnå detta krävs uppsatta miljömål att sträva mot. Aspman berättar 
om de åtgärder som görs idag för att minska klimatpåverkan, att exempelvis lägga ett 
större fokus på kollektivtrafik och genom detta minska koldioxidutsläppen och andelen 
trafik i kommunen. I fråga om arbetet idag gentemot minskad klimatpåverkan i Åre, 
berättar Lindahl (muntlig, 2015) om det arbete som bedrivs kring Åres 
hållbarhetsfrågor. Hållbar turismutveckling är som Lindahl beskriver det ett sätt att 
tillfredsställa dagens behov, utan att äventyra framtida generationers behov och 
möjligheter. Detta skall de göra genom att först och främst se över hur de kan skydda 
Åres känsliga natur och kulturvärden. Exempelvis se över statusen och kvalitén på 
Åreälven, eller räkna ut Åres totala bärkraft sett till antal besökare. Ett annat steg är att 
utbilda fler aktörer och företag i kommunen om klimatförändringar samt vilka 
anpassningar som kan vidtas. Fagergren (muntlig, 2015) berättar att Åre blivit Europas 
första ISO-certifierade skidanläggning. En ISO-certifiering innebär förenklat att Åre 
står för en god kvalité, säkerhet och effektivitet. Fagergren menar att Skistar 
kontinuerligt jobbar med att minska sin miljöpåverkan. Den största miljöpåverkan de 
har idag är den som kommer från energiförbrukningen. Detta är något de jobbar med 
idag, genom att exempelvis energieffektivisera snökanonerna, byta belysning till LED 
och optimera körningen för pistmaskiner. Utöver dessa åtgärder sker även mindre 
anpassningar, genom exempelvis miljövänligare snöskotrar, miljövänligare 
förbrukningsprodukter och en bättre sophantering.  

• Finns det några faktorer som idag är primära att ändra på då dessa inte är 
miljövänliga? 

 
Den sektor i kommunen som Aspman (muntlig, 2015) ser som mest primära att åtgärda 
idag är transportsystemet. Transporterna idag är i stor grad kopplade till bil. Aspman 
menar istället att ett större fokus bör läggas på tågtrafik, kollektivt resande samt 
samåkning i bil. Lindahl (muntlig, 2015) betonar återigen på denna fråga 
hållbarhetsmålen och de faktorer som där tagits i anspråk. Den mest primära sektorn att 
ändra på enligt hållbarhetsmålen är transportsystemet. Kunskapen om miljöpåverkan är 
dessutom låg bland många företag inom kommunen. Även reor och transporter inom 
företagen är en aspekt som bör ses över. Fagergren (muntlig, 2015) menar att 
energiförbrukningen är mest primär att se över inom Skistar AB i Åre.  

• Anser ni det hållbart att öka energi- och vattenanvändning för att göra 
skidsäsongen längre? 

Aspman (muntlig, 2015) menar att turismen i Åre idag är beroende av 
konstsnötillverkning. Utan konstsnön hade säsongen blivit betydligt kortare. Utan 
konstsnön hade Skistar inte kunnat försäkra gästerna med öppna backar och Åre hade 
inte kunnat konkurrera med andra skidorter. Konstsnön är en av de faktorer som gör att 
Åre har de antalet besökare de har idag. Lindahl (muntlig, 2015) menar att 
konstsnötillverkning inte är ett hållbart tillvägagångsätt för att kunna göra skidsäsongen 
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längre. Åre är idag, precis som många andra skidorter, uppbyggt kring ett beroende av 
konstsnötillverkning samtidigt som detta inte är ett miljövänligt verktyg. Lindahl menar 
att större fokus bör läggas på att hitta alternativa aktiviteter till skidåkningen och stärka 
andra säsonger, att exempelvis göra reklam för sommarsäsongen, där mängder med 
olika upplevelser och aktiviteter kan utvecklas. Fagergren (muntlig, 2015) berättar att 
snötillgång, under ordinarie öppettider, är ett måste för att Skistar skall överleva. 
Snökanoner måste användas för att skidbackarna skall kunna öppna i tid. Dock menar 
Fagergren att man inte talar om att öka energi och vattenanvändningen, denna faktor är 
istället något som minskas jämnt med utvecklingen. Detta genom att tekniken förbättras 
succesivt för varje år.  

• Hur viktigt är vinterturismen för Åre? Skulle sommarturismen kunna 
kompensera en förkortad vintersäsong? 

 
Aspman (muntlig, 2015) menar att Åre lever på den rådande vinterturismen, utan denna 
vore inte Åre densamma. Barmarksturismen är på frammarsch, men når inte alls upp till 
samma grad som vinterturismen i intjäning och besökarantal. Lindahl (muntlig, 2015) 
betonar också att vinterturismen är källan till Åres storlek idag. Lindahl nämner också 
vision 2020, att utveckla Åre till Europas mest attraktiva alpina året runt destination. 
Vision 2020 menar Lindahl är ett miljö och klimatarbete i sig. I vision 2020 tas de 
svenska nationella miljömålen i anspråk som exempelvis begränsad klimatpåverkan, 
levande sjöar och vattendrag och en storslagen fjällmiljö. Fagergren (muntlig, 2015) 
menar att vinterturismen är orsaken till att företag och människor kan verka och leva i 
Åre. Sommarturismen har haft en ökning de senaste åren, men står fortfarande för en 
väldigt liten del den av den totala turismen. Fagergren menar att vinterturismen 
kommer att vara hjärtat i Åre under en lång tid framöver.  
 

• Kan ni ge exempel på några primära anpassningsåtgärder ni vidtar för ett 
förändrat klimat?  

 
Enligt Aspman (muntlig, 2015) är klimatsmarta transporter, grön el och ett större fokus 
på sommarturism de mest primära anpassningsåtgärderna. Genom sommarturismen kan 
de skapa en inkomst året runt och kompensera för de perioderna med dålig tillgång på 
snö och kyla. Genom klimatsmarta transporter kan de minska sina utsläpp. Den gröna 
elen är ett exempel på en miljömedveten anpassning. Denna anpassning gör stor verkan 
då andelen el-beroende lokaler och fastigheter är hög. Lindahl (muntlig, 2015) berättar 
om det hållbarhetsarbete som idag pågår i Åre. Åre destination jobbar kontinuerligt 
med att utveckla nya typer av attraktioner. De håller även seminarier och föreläsningar 
för aktörer inom kommunen kring hur man kan sträva mot en hållbarare framtid. 
Lindahl berättar om några av de nya attraktionerna de tagit fram, bland annat 
utvecklandet av mountainbike cykling, som är mer anpassad för familjer. Ett större 
fokus har också lagts på Åres kulturhistoria som exempelvis St. Olavsleden. En stor 
aktivitetshall har också byggts vid Åre strand för diverse inomhusaktiviteter. Fagergren 
(muntlig, 2015) menar att klimatsmarta transporter och grön el inte är några 
anpassningsåtgärder. Dessa är snarare åtgärder som vidtas för att minimera 
miljöpåverkan. Den anpassningsåtgärd som Skistar AB genomför är förbättring av 
konstsnötillverkning, att med tiden kunna producera mycket konstsnö med ett mindre 
beroende av energi och vatten.  
 

• Använder ni eller studerar ni inom kommunen klimatscenarier vid exempelvis 
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nyplanering? Om det exempelvis är värt att bygga en ytterligare skidnedfart, då 
brist på snö kan bli ett framtida faktum. Kanske vill man istället bevara den 
orörda fjällmiljön och ge plats för aktiviteter som vandring osv. Hur ser ni på 
denna fråga? 

 
Aspman (muntlig, 2015) menar att klimatscenarier är något som används inom 
kommunens arbete, dessa tas fram vid olika sammanhang för att ligga till grund vid val 
av ny planering. Främst används dessa scenarier när det handlar om att avgöra framtida 
risker för skred och ras, där exempelvis framtida nederbördsmängder är en intressant 
faktor att studera. Aspman betonar också att kalkyler och scenarier fram till år 2040 är 
tid nog för företagsekonomiska analyser. Scenarier längre än så kan ses irrelevanta och 
för osäkra för att ha med i beräkningar vid ny planering. Aspman håller med om att det 
finns en viss problematik i frågan kring orörd fjällmiljö, dock ser han inte skogen som 
en attraktiv rekreationsplats för besökande turister, han hävdar istället att det är kalfjäll 
och öppna ängar med en utbredd flora som lockar mer. Aspman menar att utseendet av 
landskapet blir en vana. Pisterna kan liknas vid beteslandskap, vilket för kopplingar till 
södra Sveriges landskapstyp. Pisterna och möjligheten till skidåkning som där skapas 
väger över möjligheten till andra aktiviteter som där annars skulle kunnat äga rum. 
Fagergren (muntlig, 2015) menar att konsekvensanalyser genomförs vid all ny 
exploatering. På Skistar AB studerar man framtida scenarier för att kunna få fram 
eventuell framtida påverkan och i sin tur kunna överväga om bygget är lönsamt.  
 

• Vad tror ni om Sveriges framtid gällande vinterturism? Finns studier som visar 
på att mer söderut belägna skidorter kan komma att drabbas tidigare, 
exempelvis Alperna. Kan Sveriges mer norrut belägna skidorter kanske gynnas 
med ett högre besöksantal? 

 
Josefsson (muntlig, 2015) betonar att studerandet av snöfall och snötäcke är två 
komplexa variabler. Dock menar han att genom väntade klimatförändringar kommer 
snötäcket och tillgången på snö minskat i slutet av seklet i norra delen av Sverige, 
jämfört med förhållandena under 1900-talet. Josefsson betonar att detta inte kommer att 
medföra att vintern blir kortare för varje år, man måste skilja på väder och klimat. 
Josefsson förklarar hur kraftigast snöfall sker vid noll grader, dock förflyttas denna 
noll-graders-isoterm norrut på grund av klimatförändringar. Noll-graders-isotermen 
ligger idag kring Svealand, Jämtland har med andra ord lite marginal kvar. Svealand 
kan i framtiden möta barmark vintertid. Exempel där denna förflyttning synts är hur 
november och mars månad förkortats i de Jämtländska fjälltrakterna gällande tillgång 
på snö.  
 

• Kan man fullt ut lita på framtida klimatscenarierna? (Om Åre skall tolka 
klimatscenarierna fullt ut, innebär det idag kostsamma anpassningsåtgärder).  

 
Josefsson (muntlig, 2015) betonar att ett scenario alltid bygger på ett antal 
förutsättningar. Exempelvis antar den senaste typen av scenarier att det vid slutet av 
seklet kommer att ha skett en viss ökning av klimatdrivning. Vägen dit kan se olika ut, 
men att det kommer ske en klimatförändring är relativt fastställt. Josefsson betonar 
också att ett vanligt problem är att många glömmer bort skillnaden mellan väder och 
klimat. Bara för att ett par vintrar varit snöfattiga innebär inte det att klimatet har 
förändrats. Klimatet måste studeras över längre tid och ett större område än bara 
Sverige. Klimatet är helt enkelt ett genomsnitt över många år. Sammanfattningsvis kan 
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man lita på att klimatet kommer att förändras, hur det kommer att förändras är dock 
svårare att avgöra. 
 

• Hur tror ni att klimatet i Sverige kommer att utveckla sig i framtiden? Vilket 
RCP-scenario från senaste IPCC rapporten anser ni man skall lägga störst 
trovärdighet vid? Med andra ord, är det dags att börja anpassa sig inför en ny 
typ av vinterturism? 

 
Josefsson (muntlig, 2015) menar att det är svårt att avgöra vilket scenario som man bör 
lägga störst fokus vid. Dock kan man redan vid LÅG-emissions-scenariot se att det sker 
en höjning utav medeltemperaturen. Josefsson menar att detta scenario är så lågt att det 
nästan är osannolikt att infalla, trots detta ger scenariot en temperaturhöjning.  

6. Resultat och diskussion 
Att Åre genom åren varit en växande turistort råder det inga tvivel om. I början av 
1900-talet kom de första besökarna och i slutet av 1900-talet fanns transporter som 
exempelvis flyg till Östersund, där man sedan enkelt kunde ta sig vidare till Åre (Lock 
2009, s. 19). Åredalen besöks årligen av 450000 besökare, vilket genererar en 
omsättning på 1.6 miljarder kronor. Vinterturismen är en stark ekonomisk inkomstkälla 
till Åre, detta stärks även av Aspman (muntlig, 2015) som till och med påstå att Åre 
lever på vinterturismen idag. Fördelarna med vinterturismen är många och listan med 
positiva aspekter går att göra lång, dock spår IPCC ett framtida varmare klimat vilket i 
sin tur kan hota den vinterturism som råder idag (IPCC, 2013e). Enligt SMHI (2009) 
finner vi idag vintertid en medeltemperatur i Jämtland på omkring -7 till -11 °C. Vid en 
jämförelse med RCP 2.6 scenariot för norra Europa år 2071-2100, finner vi en 
medeltemperaturökning vintertid på 2-3 °C, att tyda av dessa siffror innebär denna 
ökning att medeltemperaturen vid år 2071-2100 landar på omkring -4 till -8 °C 
vintertid. Precis som Josefsson (muntlig, 2015) berättade innebär detta att isotermen 
förflyttats och antalet snö dagar minskar, trots detta består chansen till minusgrader och 
snöfall kan tillkomma. RCP 2.6 scenariot visar också att vi år 2071-2100 kan vänta en 
nederbördsökning med 10 %. Detta styrker det Fagergren (muntlig, 2015) berättade, att 
de scenarier de på Skistar studerat innefattar en ökad mängd snö i framtiden, dock de 
närmsta 15-20 åren. Lindahl (muntlig, 2015) talar om klimatscenarier som pekar på en 
6 °C medeltemperatursökning vintertid, redan år 2050. Klimatscenarierna är som sagt 
många och komplicerade, beroende på vilken typ av scenario som studeras blir också 
utfallen olika. Enligt SMHI (2009) kan Åres relativa läge vara till en fördel. Sverige 
påverkas av vindar från väst och västerut från Åre återfinns en relativt öppen passage 
till Atlanten, vilket medför stora mängder nederbörd. Åre kan med andra ord gynnas 
lite mer än sina konkurrenter som inte har samma fördelaktiga läge. På lång sikt kan 
dock Åre räkna med en rejäl minskning av antalet snö dagar. Detta syns i Perssons 
(2013) studie där snödjupet i Jämtland år 1961-1990 jämförts med perioden 2021-2050 
och 2069-2098. Mellan åren 1961-1990 var antalet snö dagar i västra delen av länet ca 
225. Mellan år 2021-2050 kan antalet snö dagar minska med 15-45 dagar och mellan år 
2069-2098 minska med 45-75 dagar. Denna minskning i antalet snö dagar för tankarna 
till det Pickering et al (2009) skrev i sin studie kring människors vilja till skidåkning 
vid brist på snö. Snöbrist kommer att leda till förkortad snösäsong och förmodligen 
också drabba Skistars snögaranti. Minskar garantin på snö minskar förmodligen också 
besöksantalet. Dock kan ett lågt antal skiddagar liknas vid Galloways (1988) studie 
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som behandlar skidåkningen i Australien. I dessa australiensiska skidorter är antalet 
skiddagar omkring 60-70, trots detta finns en återkommande trend och vilja till 
skidåkning. Dessa Australiensiska skidorter går inte med speciellt hög vinst, men får 
trots allt besökare. Bodén (2007) betonar också att en förkortad vintersäsong kommer 
att leda till högre priser på vinteraktiviteter, med andra ord kan liftkorten i Åre i 
framtiden stiga i pris vilket förmodligen också kommer att påverka människors val till 
skidåkning.   
 
Användandet av snökanoner är ett vanligt inslag bland skidorter. Några av de 
anpassningsåtgärder som beskrivs i SOU (2007) är utnyttjandet av snökanoner, att ta 
vatten till kanonerna från högt belägna sjöar samt bygga skidnedfarter i norrläge. 
Lindahl (muntlig, 2015) beskriver turism året runt som en anpassningsåtgärd. Hon talar 
om att skapa en hållbar turistort där intäkter och aktiviteter återfinns året runt. Detta 
skulle även kunna kopplas till det Moen och Fredman (2007) skriver om i sin studie, att 
turism året runt leder till mer intäkter utslaget över året och större möjlighet att spruta 
snö vintertid, detta i sin tur leder till en attraktiv skidort och ett högt besöksantal. 
Fagergren på Skistar AB (muntlig, 2015) nämner inte sommarturismen som en primär 
anpassningsåtgärd utan lägger större fokus på snökanoner. Fagergren menar att ett 
konstant utvecklande av effektivare snökanoner är en åtgärd som hjälper Åre att behålla 
sin plats som en attraktiv skidort. Genom utnyttjande av snökanoner kan Skistar öppna 
upp skidbackarna tidigt på säsongen och konkurrera mot andra skidorter. Även 
studerandet av framtida klimatscenarier är en viktig del i arbetet kring anpassning och 
något många aktörer i Åre gör. Både Aspman (muntlig, 2015) och Lindahl (muntlig, 
2015) berättade att klimatscenarier studeras i syfte att kunna möta och planera inför den 
framtid som väntar. Detta strider mot det Saarinen och Tervo (2006) tog upp i sin 
studie, att många finländska skidorter istället för att anpassa sig idag, väljer att fortsätta 
med verksamheten som vanligt. Dessa skidorter vill inte riskera några onödiga utgifter 
och fokuserar istället på mindre anpassningar från år till år. Denna typ av handling och 
åtgärd är inget som går ihop med filosofin i Åre. Utnyttjandet av snökanoner verkar 
utifrån de flesta källor ändå vara den vanligaste anpassningsåtgärden. I SOU (2007) 
beskrivs det att snökanoner förbrukar stora mängder vatten och el. Fagergren (muntlig, 
2015) berättar att nästan samtliga skidorter i Sverige idag använder sig av snökanoner. 
Även i Steigers och Mayers (2008) rapport går det att läsa om hur användandet av 
snökanoner breder ut sig mer och mer i de österrikiska Alperna. Med andra ord 
anpassar sig skidorterna inför ett förändrat klimat, samtidigt som de till viss del 
påverkar miljön/klimatet negativt i form utav höga energiförbrukningar. Aspman 
(muntlig, 2015) betonar samtidigt att man inom Åre kommun jobbar starkt med minska 
sin negativa miljöpåverkan, exempelvis genom att ändra resvanorna bland kommunens 
anställda. Dessa mål menar han varit svåra att uppnå. Bilen står kvar som det vanligaste 
resesättet i kommunen och man måste skapa bättre förbindelser för andra färdmedel för 
att denna trend skall kunna brytas. Det går att finna skilda åsikter bland de intervjuade 
aktörerna, speciellt i frågan kring snöproduktion. Både Fagergren (muntlig, 2015) och 
Aspman (muntlig, 2015) menar att snötillverkning är den avgörande faktorn för Åres 
överlevnad. Resterande aktiviteter utöver skidåkning är inte tillräckligt ekonomiskt 
inbringande och kan inte kompensera en förkortad vintersäsong. Lindahl (muntlig, 
2015) menar att det inte är hållbart att öka energi och vattenförsörjningen för att kunna 
förlänga skidsäsongen. Hon menar att fokus istället bör läggas på att kompensera den 
minskade snötillgången med andra aktiviteter. Aktiviteter som cykling på sommaren 
och byggande av sport och idrottshallar. Här återfinns en tydlig skillnad bland dessa tre 
aktörers synsätt på snöproduktion. Bland annat berättar Lindahl (muntlig, 2015) om 
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vision 2020 och de miljömål som där satts upp, att minska klimatpåverkan och genom 
det uppnå de svenska nationella miljömålen med bland annat storslagen fjällmiljö och 
levande vattendrag och sjöar, kanske är det här Lindahl (muntlig, 2015) ser 
snöproduktionen som en negativ aspekt. Snöproduktion går emot målet att minska 
klimatpåverkan och skydda sjöar och vattendrag. 
 
Aspman (muntlig, 2015) hoppas att man genom miljövänliga val och åtgärder i 
kommunen skall kunna locka fler turister till Åre och att besökarna helt enkelt väljer 
Åre som resmål för dess gedigna arbete kring miljön. Detta går att koppla till det Scott 
et al. (2006) skriver om att genom reklam om miljömedvetenhet kunna locka fler 
turister till en destination. Turisterna skall även under sin vistelse kunna ta miljövänliga 
val som att välja tåg som färdmedel istället för bil. Denna typ av miljömedvetenhet går 
att koppla till det Skistar AB presenterar på sin hemsida, hur man som besökande kan 
gå till väga för att minska sin negativa miljöpåverkan (Skistar, 2014). Fagergren 
(muntlig, 2015) betonar som tidigare nämnt betydelsen av snötillgång. Detta stärks 
också i Steigers och Mayers (2008) studie där den destination med mest snö i slutändan 
står som vinnare. Steiger och Mayer (2008) skrev också i sin studie att om en skidort 
inte producerar konstsnö kommer den skidorten som gör det att få flest besökare. Dock 
kan det precis som Saarinen och Tervo (2006) beskriver leda till kostsamma åtgärder 
som i slutändan visade sig onödiga. I Saarinens och Tervos (2006) studie tog man 
istället ett år i taget och anpassade sig därefter. Dessa anpassningsåtgärder, och valet att 
vidta dem eller inte, kommer på sikt att skapa vinnare och förlorare i skidbranschen. 
Det framtida klimatet och klimatförändringar är precis som Josefsson (muntlig, 2015) 
beskriver det svåra att förutsäga. Scenarier är framtida möjliga utfall och är uppbyggda 
på olika förutsättningar. Josefsson (muntlig, 2015) poängterar att snötillgången har och 
kommer att minska i framtiden. Därmed kan de anpassningar som Åre vidtagit ses som 
positiva i ett långt perspektiv. Enligt Josefssons (muntlig, 2015) åsikter så kommer 
förmodligen de orter Saarinen och Tervo (2006) besökte möta en minskad turism i 
framtiden.  

7. Slutsats  
Medeltemperaturen vintertid i Norra Sverige väntas stiga i framtiden (IPCC, 2014) 
(SOU, 2007). En förhöjd medeltemperatur kommer att påverka vinterturismen i Åre 
negativt, då säsongen förkortas och snötillgången minskar. Vinterturismen är en stark 
ekonomisk inkomstkälla till Åre kommun och den stora anledningen till att Åre lyckats 
bli en sådan attraktiv plats. Intervjuade aktörer inom kommunen uppvisar god 
kännedom om de framtida klimatscenarierna och många av aktörerna menar att 
klimatscenarier är något som studeras kontinuerligt. Genom kunskapen om framtida 
klimatförändringar kan aktörerna inom kommunen aktivt jobba med att anpassa sig. 
Exempel på de anpassningsåtgärder som vidtagits är, ett förbättrande samt ett fortsatt 
utnyttjande av de befintliga snökanonerna, ett större fokus på sommarturism, byggande 
av idrottshallar och skapandet av alternativa aktiviteter till skidåkningen. 
Klimatanpassningsåtgärder är av stor betydelse för att aktörerna inom Åre kommun 
skall kunna möta en hållbar framtid. Några av de intervjuade aktörerna menar att Åre 
kan komma att gynnas på kortare sikt, gynnas i form utav en större mängd nederbörd 
och en ökad turistströmning. Aktörerna inom kommunen uppvisar också en god 
miljömedvetenhet och jobbar kontinuerligt med att förbättra sin miljöpåverkan, 
förbättringar såsom mindre transporter, minskad energiförbrukning och sophantering. 
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Vid studerandet av liknande studier och fall på andra platser i världen, återfinns i 
många fall en inte allt lika hög klimatmedvetenhet. I Åre finns en medvetenhet och ett 
arbete kring klimatpåverkan och framtida klimatförändringar. Detta ser ut att vara 
mindre vanligt på många andra platser.   
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