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ABSTRACT 

Hansson, L. 2014. Gränslösa Sylarna: Turismutveckling över landsgränsen Sverige-Norge. 

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

 

Regional utveckling har fått allt mer uppmärksamhet de senaste decennierna där EU:s regionalpolitik 

tydligt uppmuntrar till samarbeten mellan regioner. Särskilt intressanta är regioner över landsgränser 

eftersom gränsen är en skiljelinje mellan olika politiska, ekonomiska och sociokulturella enheter.  

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som syftar till att stärka samarbeten över den svensk-norska 

gränsen. Utvecklingsbolaget Naboer AB har arbetat med Interreg-projekt i Sylarnaområdet som är ett 

populärt område för naturturism i gränsfjällen mellan Sverige och Norge. Studier har genomförts som 

bland annat tyder på att besökande turister inte ser hela Sylarnaområdet som en gemensam destination. 

Dessutom pågår ett arbete för ett utökat gränsöverskridande turistiskt samarbete mellan aktörerna i 

området. Utifrån intervjuer med vissa aktörer samt en enkätundersökning för besökare i 

Sylarnaområdet analyserar denna studie landsgränsens betydelse för turismen samt hinder och 

möjligheter för ett gränsöverskridande samarbete och turismflöde. Ett utökat samarbete anses skapa 

gynnsammare förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling både med avseende på naturen och 

på turismen. Denna studie visar att landsgränsen påverkar utvecklingen av ett turistiskt samarbete på 

flera olika sätt. Landsgränsen kan anses ha en negativ påverkan på samarbetet dels genom de skillnader 

i den politiska miljö som finns mellan länderna, dels genom mentala barriärer som den medför. 

Samtidigt kan de relativt små sociokulturella skillnader som existerar i området ses som en positiv 

faktor. För turismflödet i Sylarnaområdet är landsgränsen i sig till viss del en attraktion. Detsamma 

gäller även några av de skillnader som finns mellan länderna som verkar locka besökare snarare än 

tvärtom. Det finns emellertid även en del hinder för det gränsöverskridande turismflödet i och med 

vissa skillnader som landsgränsen för med sig. 
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1 INLEDNING 

 

Regioner ses som viktiga arbetsområden inom Europa. EU uppmuntrar till samarbeten 

både inom och mellan regioner genom att avskaffa handelshinder och finansiera 

regionala projekt. Regioner kan syfta både till områden inom ett land såväl som 

gränsöverskridande områden. Särskilt intressanta är regioner över landsgränser 

eftersom landsgränsen är en skiljelinje och övergångspunkt mellan olika politiska, 

ekonomiska och sociokulturella enheter (Prokkola, 2008, s.31). Ett av de europeiska 

samarbetsprogram som finns är Interreg Sverige-Norge vilket omfattar flera 

gränsöverskridande projekt mellan dessa två länder. Regionala samarbeten syftar ofta 

till att skapa tillväxt och sysselsättning, och turism kan vara ett verktyg för att uppnå 

detta (Hirvelä, 2011, s.1). Turismbranschen är även den speciell på så vis att den 

omfattar en sammansättning av flera olika branscher, inom turism ingår exempelvis 

transporter, logi, restauranger och aktiviteter. De senaste åren har utvecklingsbolaget 

Naboer AB arbetat med projekt i Sylarnaområdet i gränsfjällen mellan Norge och 

Sverige. Två förstudier har genomförts kring gränsöverskridande turistisk utveckling. 

I den första studien, Gränsfjällen – en arena för hållbar samhandling inom turism, 

undersöktes möjligheterna till ökad samhandling mellan de olika intressenterna i 

området. Denna undersökning låg till grund för den efterföljande studien Hållbar 

utveckling i gränsfjällen, fas 2 som syftade till att skapa konkreta handlingar för 

Sylarnaområdets utveckling. Samtidigt som arbetet med denna uppsats pågår 

genomförs även ytterligare en förstudie av Naboer AB, Plattform för hållbar turistisk 

utveckling kring Sylarna som ser på förutsättningarna att skapa ett samverkansorgan 

för aktörer med intressen i området.  

Sylarna är ett fjällmassiv i södra Jämtlandsfjällen, på gränsen mellan Sverige och 

Norge (se Figur 2). Området kring Sylarna är ett attraktivt område för fjällturister 

både vinter och sommar. Sylarnaområdet med dess leder och fjällstationer och stugor 

är gränsöverskridande eftersom det sträcker sig över landsgränsen in i både Sverige 

och Norge. Staten och STF (Svenska Turistföreningen) ansvarar för lederna och 

stugorna på den svenska sidan medan TT (Trondhjems Turistforening) har ansvaret på 

den norska sidan. I de förstudier kring hållbar utveckling i Sylarnaområdet som har 

genomförts av Naboer AB bedöms att få besökare ser denna gränsregion som ett stort 

gemensamt område och att det därmed finns potential till utveckling (Naboer AB, 

2011, s.4). Med anknytning till detta beskriver skribenten Gunnar Andersson i STF:s 

medlemstidning Turist ett fenomen kring besökarnas syn på Sylarnaområdet. I sin text 

skildrar han det gränslösa Sylarna och skriver att majoriteten av svenska turåkare 

tvärnitar framme vid norska gränsen och spanar misstänksamt mot främmande 

territorium (Andersson, 2013, s.26).  

Denna studie tar avstamp i denna syn på området och gräver djupare i hur 

producenter och besökare ser på Sylarnaområdet och vad landsgränsen har för 

betydelse för turismen. STF och TT har visat en önskan till ökat samarbete över 

gränsen för att få fler att upptäcka fjällen samt att skapa en långsiktigt hållbar 

turismutveckling i området. De två turistföreningarna vill se Sylarnaområdet som en 

gemensam destination (Naboer AB, 2010a, s.1-2). En turistisk utveckling i området är 
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emellertid inte helt friktionsfri. Förutom att området går över en landsgräns så finns 

vid sidan om turismen en aktiv rennäring, naturen är känslig och markresurserna är 

begränsade. Dessutom pågår förstudier kring att området ska bli del av en eventuell 

ny nationalpark vilket kan innebära förändrade förutsättningar (STF (a), n.d.).  

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att med hjälp av en enkätundersökning samt intervjuer 

undersöka den gränsöverskridande turismen i Sylarnaområdet. Fokus i studien ligger 

på landsgränsens betydelse för det gränsöverskridande samarbetet och för 

turismutvecklingen i området, samt för turismflödet över gränsen. För att få en bred 

bild av turismutvecklingen och synen på gränsöverskridande samarbeten inriktar sig 

studien dels på ett producentperspektiv med turistföreningarna som centrala aktörer, 

och dels på den individuella turisten. För att undersöka detta besvarar studien följande 

frågeställningar: 

 Hur motiveras ett utökat gränsöverskridande turistiskt samarbete i 

Sylarnaområdet? 

 Hur påverkar landsgränsen de hinder och möjligheter som finns för ett utökat 

turistiskt samarbete? 

 Vilken betydelse har landsgränsen för turismflödet i Sylarnaområdet?  

 

1.2 Sylarnaområdet 

Det finns ingen bestämd definition på den rumsliga avgränsningen för 

Sylarnaområdet men i denna studie kommer samma avgränsning som Naboer AB 

använt sig av i sina studier (Naboer, 2010a & 2011) att användas. Den rumsliga 

avgränsningen kan då ses som en linje som skär genom punkterna: Handöl – Gåsen –

 Helags – Nedalshytta – Parkeringen Storerikvollen – Schulzhytta – Stordalen –

 Storvallen – Handöl, (se Figur 1). Sylarnaområdet berör, förutom två länder, 

sammanlagt fyra kommuner, två på var sida gränsen.  

 

1.3 Avgränsningar 

Utöver den rumsliga avgränsning som nämndes i föregående stycke ligger fokus i 

studien på turism och turistiskt samarbete över landsgränsen där både producenters 

och besökares åsikter undersöks. Studien kan alltså sägas utgå dels från ett 

producentperspektiv med aktörer som skapar turistprodukten Sylarnaområdet.  Där 

undersöks framförallt samarbetet från STF:s och TT:s perspektiv eftersom de är de 

dominerande turismaktörerna i området och även initiativtagarna till en utökad 

samhandling. De har hand om lederna och anläggningarna i området och är därför 

nyckelaktörer i studien. Dels utgår studien även från ett besökarperspektiv där turisten 

placeras i fokus för att undersöka landsgränsens betydelse för turismen från en annan 

nivå. 
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Figur 1. Karta över Sylarnaområdet med dess leder och stugor markerade på båda sidor om 

landsgränsen. Källa: Naboer AB (2010b). 

Figur 2. Karta över Norden med Sylarnaområdet rödmarkerat. Källa: Startaresan (n.d.). 
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1.4 Disposition 

Närmast kommande avsnitt är en historisk redogörelse av Sylarnaområdet med fokus 

på turism och landsgränsens betydelse. Som en del i detta avsnitt ingår även en 

beskrivning av dagens turism och framtida turismtrender som kan komma att påverka 

utvecklingen i området.  

Därefter följer en genomgång av den vetenskapliga metod som har använts. 

Avsnittet innehåller en beskrivning av metoderna samt hur och varför de använts i 

denna studie. Avsnittet avslutas med en diskussion och kritik kring utförandet.   

Efter metodavsnittet följer en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna. 

Avsnittet behandlar inledande komplexiteten i turismforskning samt definitioner och 

beskrivningar av begreppen region och turism. Vidare presenteras ett stycke om 

gränsteori och sambandet med turistiska gränsöverskridande samarbeten. Avsnittet 

avslutas med att presentera en teoretisk modell kring faktorer som påverkar 

framgången för gränsöverskridande samarbeten.  

Därefter följer två avsnitt med den empiriska redovisningen som beskriver hinder 

och möjligheter för ett gränsöverskridande samarbete samt för ett ökat turismflöde 

över gränsen och således en ökad integration. I avsnitten sammanställs och 

presenteras insamlad data från intervjuer och enkätundersökning. Denna resultatdel, 

tillsammans med teoriavsnittet, kopplas sedan samman till en avslutande analys.   

I den avslutande analysen förs ett resonemang kring gränsens betydelse för 

turismen, samt de hinder och möjligheter som existerar för ett utökat samarbete över 

gränsen.  

 

 

2 HISTORISK UTVECKLING 

 

För studiens syfte är det intressant att se hur turismen i Sylarnaområdet och 

gränsregionen Jämtland och Tröndelag har utvecklats historiskt. En beskrivning av 

detta ger en tydligare bild av de likheter och skillnader som existerar mellan de två 

länderna. Det kan i sin tur underlätta en analys av faktorer som kan påverka ett 

gränsöverskridande turismflöde och förutsättningar för samarbeten över gränsen.  

 

2.1 Tidig turism i gränsfjällen 

De historiska kopplingarna mellan Norge och Sverige är många och det finns en rik 

kulturhistoria i regionen och i fjällområdet. Jämtland har tillhört både Sverige och 

Norge under historiens gång. Under medeltiden vallfärdade pilgrimer från hela 

Norden till Olof den heliges grav i Nidaros (nuvarande Trondheim). Flera av 

medeltidens viktigaste vägar till Nidaros gick via Jämtlandsfjällen (Loock, 

Halvarsson & Pettersson, 2007, s.45-46).   

En historiskt känd fjällvandring var den som karolinerna gjorde år 1718. Efter 

kung Karl XII:s död fick Armfeldts armé order om att återvända till Sverige från 

Norge och de tog vägen över fjällen. En storm drog in och mer än 3000 personer frös 

ihjäl under marschen. Dessa händelser ägde rum innan turismen nådde 

Sylarnaområdet men turism har präglat området under lång tid (Loock, Halvarsson & 
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Pettersson, 2007, s.45-46). I Sylarnaområdet har ren- och turistnäring levt och verkat 

sida vid sida sedan mer än hundra år tillbaka i tiden. Den svensk-norska unionstiden 

1814-1905 innebar en ökad integration mellan länderna, och med järnvägens dragning 

anses den moderna turismen ha uppstått i Jämtland. Fjällvärlden blev mer 

lättillgänglig med tågstationer i bland annat Enafors och Storlien som ligger vid 

Sylarnaområdet. På den norska sidan färdigställdes en järnväg till Röros 1877 vilket 

möjliggjorde tidig turism på den sidan landsgränsen men även mer tillgänglighet till 

den svenska sidan. En av de äldsta turistanläggningarna i området, som fortfarande är 

i bruk, är Fjellnäs Högfjällspensionat som uppfördes under denna tid (Loock, 

Halvarsson & Pettersson, 2007, s.49). Nilsson (2002) beskriver fjällturismen innan 

järnvägens dragning, kring åren 1750-1880, som starkt beroende av 

lokalbefolkningen. Turisterna använde sig av de lokala transportmöjligheterna och 

blev inkvarterade hos bönder i området. Fjällvandringar genomfördes med hjälp av 

lokala bärare och vägvisare, och övernattningar skedde i fjällstugor, fäbodar och kåtor 

(Nilsson, 2002, s.162). Denna tidiga turism omfattades till stor del av så kallade 

luftgäster som kom till Jämtland för att andas ren luft och kurera sig. Dessa turister 

kom främst österifrån, alltså resenärer på den svenska sidan. En annan tidig del av 

turismen var jakt- och fisketurister i regionen. Det var män ur överklassen som åkte 

till detta gränsfjällområde för att jaga och fiska för nöjes skull. Många av dessa var 

engelsmän som kom till Sylarnaområdet från den norska sidan gränsen (Nilsson, 

2002, s.160). Kring sekelskiftet 1800-1900 grundades STF som engagerade sig 

mycket i Jämtlandsfjällen vilket innebar att flera turiststationer och raststugor 

uppfördes (Loock, Halvarsson & Pettersson, 2007, s.50-51). När STF började bygga 

fjällstugor och stationer i Sylarnaområdet anlades flera av dessa på platser som var 

betydelsefulla för samerna i området. Den växande turismen blev efter hand ett 

störningsmoment för renskötseln, framförallt under kalvningstider på våren. Samtidigt 

kunde turismen även vara en inkomstkälla för samerna eftersom det var vanligt att 

anlita samerna som bärare och vägvisare (Ljungdahl & Aronsson, 2008, s.21). Under 

mellankrigstiden kom en allt större del av invånarna i fjällområdet att försörja sig på 

turism, samtidigt som staten visade ett större intresse för turism och rekreation. Två 

veckors lagstadgad semester antogs av regeringen 1938 vilket ledde till att 

arbetarklassen fick ökade möjligheter att turista, bland annat i fjällen. Staten var även 

med och finansierade byggandet av raststugor, fjällstugor och rösning av 

vandringsleder (Nilsson, 2002, s.84).  

 

2.2 Dagens turism 

Idag omfattar Sylarnaområdet ett nät av leder och stugor och bilvägar till entréer finns 

på båda sidor om gränsen. Totalt finns det cirka trettio fjällstugor och stationer i 

området jämt fördelat i både Norge och Sverige (TT, 2013). 

Sylarnaområdet är framförallt populärt för fjällvandring och turåkning på sommar 

respektive vinter. Det finns emellertid även andra typer av turistiska aktiviteter i 

området, som ridning, fiske, klättring och cykling för att nämna några. Wall-Reinius 

& Bäck (2011) har studerat hur efterfrågan hos fjällvandrare har förändrats med tiden. 

Genom att jämföra två undersökningar gjorda med cirka tjugo års mellanrum har de 
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kommit fram till att dagens naturturist efterfrågar mer äventyr, en högre nivå av 

service, markerade leder och ökad tillgänglighet. Dessutom har medelåldern hos 

fjällvandrare blivit allt högre och vistelserna kortare (Wall-Reinius & Bäck, 2011, 

s.42-48). Även STF har genomfört en studie med syftet att kartlägga framtidens 

koncept inom turismindustrin. Ett antal trender har identifierats kring hur turismen 

kommer se ut allt mer i framtiden. Det finns en stark trend där vildmarken ligger i 

fokus. Dagens och framtidens turister längtar allt mer ut i naturen och vildmarken där 

omgivningen är obefolkad och tyst. Det finns även en stark önskan att få resa själv för 

att uppleva ensamhet och avskildhet. Även aktiva upplevelser har identifierats som en 

stark trend. Anledningen kan vara att semestern är ett tillfälle då det finns tid och 

möjlighet att vara aktiv och hinna med det som inte hinns med i vardagen. Parallellt 

med dessa trender visar det sig även finnas ett allt större behov av hög servicenivå och 

komfort, exempelvis i form av bra boende. Själva processen att boka en resa ska även 

den vara bekväm. Det ska gå enkelt och snabbt att hitta och boka allt man vill se och 

göra på sin resa (STF, 2010, s.6-27). 

 

 

3 METOD OCH MATERIAL 

 

Denna studie utgår som tidigare nämnts i grund och botten från en avsaknad av en syn 

på Sylarnaområdet som en stor gemensam destination. Som en följd av detta 

undersöker studien möjligheter och hinder för ett utökat samarbete. Dessutom är 

själva syftet att undersöka landsgränsens betydelse för den gränsöverskridande 

turismen både från ett producentperspektiv med turistföreningar i fokus, samt från den 

enskilde turistens perspektiv. Studien kan således ses som att den står på två ben som 

motsvaras av dessa två perspektiv.  

 

3.1 Val av metod 

För att kunna undersöka de båda ovan nämnda perspektiven har en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod använts. Denna typ av metod kallas bland 

annat, multimetodik (Brannen, 1992), multistrategi (Bryman, 2004), eller mixad 

metodik (Tashakkori & Teddlie, 2003). Greene et al. (1989) har undersökt denna typ 

av metodik och beskriver fem huvudanledningar som använts i olika 

forskningsrapporter för att rättfärdiga användandet av multimetodik (Greene, 

Caracelli & Graham, 1989, s.255-274). I denna studie anses en kombinerande metod 

vara användbar dels för att bredda undersökningen för att möjliggöra undersökningen 

av både producenter och besökare. Denna anledning placeras inom kategorin 

expansion vilket innebär att studien expanderas genom att de möjliga 

undersökningsområdena blir fler genom att kombinera olika metoder för olika delar 

inom studien. Dels anses en kombinerad metod vara användbar för att utifrån flera 

perspektiv undersöka samma problem, i detta fall landsgränsens betydelse för 

turismen i Sylarnaområdet. Detta går under kategorin triangulering som innebär att en 

kvalitativ och kvantitativ metod kombineras för att bestyrka argument och resultat. 
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Den kvalitativa delen har inneburit intervjuer och mailkorrespondens med aktörer 

med koppling till Sylarnaområdet och de Interreg-projekt som genomförts kring 

turismutveckling i området. Att använda en kvalitativ undersökningsmetod kändes 

nödvändigt för att få en djupare förståelse för gränsöverskridande turistiskt samarbete. 

Till en början var tanken och viljan att endast genomföra personliga intervjuer. 

Anledningen till detta var att personliga intervjuer kan ge en djupare förståelse samt 

minskar risken för misstolkningar jämfört med intervjuer via telefon och mail. Även 

om studiens intervjurespondenter är nära varandra i den bemärkelsen att de alla har ett 

gemensamt intresse i turismutvecklingen i Sylarnaområdet så är de så pass rumsligt 

utspridda att personliga intervjuer tyvärr inte har varit praktiskt möjligt att genomföra. 

På grund av detta har telefonintervjuer och frågor besvarade via mailkorrespondens 

använts som metod. Neuman (1999) menar emellertid att telefonintervjuer har de 

flesta styrkor som personliga intervjuer omfattar samtidigt som det oftast är en 

billigare metod att använda (Neuman, 1999, s.272).  

Den kvantitativa delen av studien har inneburit en enkätundersökning med 

besökande turister i området. För att undersöka hur besökare ser på landsgränsen och 

betydelsen av på förhand identifierade faktorer som kan påverka turismflöden över 

gränsen ansågs en kvantitativ metod vara användbar.  

För att ha möjlighet att dela ut enkätundersökningen till besökare samt för att 

skaffa en djupare förståelse genom spontana observationer och samtal med stugvärdar 

genomfördes ett besök i Sylarnaområdet. De spontana observationer som gjorts har 

exempelvis inneburit observationer kring skillnader eller likheter med ledmarkeringar 

på båda sidor om gränsen.  

Med hänsyn till studiens syfte har ett hermeneutiskt förhållningssätt använts. 

Hermeneutik kan beskrivas som tolkningslära där målet är att få en större förståelse 

för det som studeras, snarare än att nå generaliserbarhet. I detta fall har det framförallt 

inneburit att tolka och förstå innebörden av intervjusvar och övrigt insamlat material. 

Eftersom frågeställningarna för denna studie till viss del är av sådan natur att de inte 

kan besvaras med en absolut sanning har ett hermeneutiskt förhållningssätt varit att 

föredra. Nackdelen med detta förhållningssätt är enligt Thurén (2007), förutom 

minskad generaliserbarhet, att studien riskerar att bli osäker och subjektiv.  

 

3.2 Personlig anknytning till området 

Att ha en personlig anknytning till det område som studeras kan innebära både 

fördelar och nackdelar. Författaren kan i många fall nå en speciell insikt i det fenomen 

som studeras, samtidigt som en sådan anknytning kan medföra en allt för stark 

personlig involvering (Dalen, 2008, s.12). Jag har tillbringat mycket tid i 

gränsområdet kring Sylarna och har både vandrat och skidat lederna i området ett 

flertal gånger. Detta har jag sett som en fördel och menar att jag därför har god insikt 

kring de förutsättningar som turister har när de besöker Sylarnaområdet. Samtidigt 

kan min personliga anknytning innebära att jag har svårare att behålla en objektiv och 

åsiktsfri roll, exempelvis vid intervjuer.  
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3.3 Urval 

Utgångspunkten för urvalet för denna studie har varit de två tidigare nämnda 

perspektiven utifrån vilka studien är baserad. Ett selektivt urval har gjorts för att 

försäkra att intervjurespondenterna var aktörer med en tydlig koppling till 

Sylarnaområdet samt med god insikt i det pågående turistiska samarbetet. 

Sammanlagt fyra personer valdes ut som intressanta och relevanta respondenter med 

avseende på dess roll inom turistnäringen och de tidigare projekt som genomförts. 

Intervjuer via telefon och/eller frågor via mailkorrespondens genomfördes med VD:n 

på utvecklingsbolaget Naboer AB, en person från respektive turistförening STF och 

TT, samt en person från Åre Kommun. Lennart Adsten, VD på Naboer AB ansågs 

vara en nyckelperson i det arbete som hittills gjorts kring gränsöverskridande 

samarbete kring Sylarna eftersom han har varit projektledare för de två förstudier som 

gjorts. Personerna från STF och TT var intressanta intervjurespondenter eftersom 

turistföreningarna är initiativtagare till ett utökat samarbete över gränsen. Genom 

Lennart Adsten kom jag i kontakt med representanter från STF och TT med bra insikt 

i Sylarnaområdets utveckling och respektive förenings avsikter och mål. En intervju 

genomfördes med Niklas Pärnerstedt som är affärsområdeschef för STF region norr. 

TT representerades av Jonny Remmereit som arbetar som informations- och 

marknadschef för den norska turistföreningen. Att kontakta båda turistföreningarna 

ansågs viktigt för att få båda sidor om gränsen representerade. Från Naboer AB:s 

tidigare rapporter så framgår det tydligt att STF och TT har visat intresse för utökat 

samarbete (Naboer AB, 2010a). För att få en mer nyanserad bild av åsikter och 

resonemang på beslutsfattarnivå genomfördes därför även en intervju med Benckt 

Aspman som är miljöstrateg vid Åre Kommun. Telefonintervjuer genomfördes med 

alla utom Jonny Remmereit från TT som besvarade frågor via mail. Anledningen till 

detta var att minska risken för feltolkning på grund av den eventuella språkbarriär 

som finns mellan Sverige och Norge. Av samma anledning har dessutom 

kompletterande empiriskt material i studien till större del baserats på svenska 

litteraturkällor än norska. Målet med studien har likväl varit att beskriva och ge en 

bild av båda sidor om landsgränsen. Ytterligare en intervju, av mer informell karaktär, 

genomfördes under besöket i Sylarnaområdet, med Hans Smith som är stugvärd på 

Nedalshytta.  

Med avseende på enkätundersökningen gjordes ett urval för vid vilka platser 

enkäten skulle delas ut. Fyra fjällstationer i Sylarnaområdet valdes ut som lämpliga 

platser på grund av deras närhet till landsgränsen och popularitet bland turister. Detta 

för att säkerställa en så stor svarsvolym som möjligt med besvarande som både korsat 

och inte korsat gränsen under sitt besök i området. Enkäten delades ut på två 

anläggningar i Norge och två i Sverige. På den norska sidan gränsen delades enkäter 

ut vid fjällstationerna (hytterna) Storerikvollen och Nedalshytta. På den svenska sidan 

delades enkäter ut vid Sylarna och Blåhammarens fjällstationer. 
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3.4 Förberedelser och utförande 

Två av intervjuerna bokades in på förhand via mail medan en av intervjuerna 

genomfördes utan inbokad tid med en kortare introduktion till vad studien handlar om 

samt vilka teman intervjun skulle komma att behandla.  

Intervjuerna har till stor del byggt på teman från de faktorer för framgångsrikt 

gränsöverskridande samarbete som återfinns inom studiens teoretiska referensram. På 

grund av att intervjufrågorna var baserade kring teman samt att 

intervjurespondenterna hade olika koppling till området i fråga har semistrukturerade 

intervjuer använts. I denna form av intervju finns en högre grad av flexibilitet kring 

frågeschemat än i en strukturerad intervju. Beroende på intervjusituationen kan 

ordningsföljden på frågorna variera och det finns utrymme för följdfrågor (Bryman, 

2002).  

Varje telefonintervju tog cirka en halvtimme och anteckningar gjordes medan 

intervjun pågick. Någon ljudinspelning av intervjuerna gjordes inte. I efterhand hade 

det varit hjälpsamt för att förenkla analys av svar i ett senare skede. Dunn (2005) 

menar att ljudinspelning kan göra intervjuaren mer uppmärksam och till en bättre 

lyssnare. Större fokus kan då läggas vid själva intervjun vilket ökar möjligheten att 

ställa relevanta följdfrågor (Dunn, 2005, s.95). 

Enkätundersökningen placerades ut på de utvalda anläggningarna den 13/4-15/4 och 

samlades in igen den 20/4-22/4, 2014. Enkäten fanns således tillgänglig att besvara 

under en veckas tid över påskhelgen. Anledningen till att undersökningen 

genomfördes dessa datum var att påskveckan är högsäsong i området med mycket 

besökare i rörelse. Dessutom är de norska hytterna endast bemannade under några 

veckor kring påsk under vintersäsongen. För att kunna få enkäten besvarad på båda 

sidor om gränsen av både norska och svenska besökare var det därför nödvändigt att 

genomföra undersökningen kring dessa datum. Enkäten utformades med målet att det 

tydligt skulle framgå om personen som besvarar enkäten har korsat gränsen under sitt 

besök. Frågorna täckte förutom detta även hur personen samlat information om 

fjällturen, hur personen bokat sitt boende, samt vad som anses som lockande, eller ses 

som hinder för att korsa gränsen.  

Totalt samlades 76 besvarade enkäter in, fördelat jämnt över Sylarna och 

Storerikvollen, och med något färre besvarade enkäter från Nedalshytta. 45 av dessa 

var besvarade av besökare som hade korsat eller skulle korsa gränsen under sin tur i 

området. Tyvärr så föll Blåhammarens fjällstation ut ur undersökningen så enkäten 

inte placerats tillräckligt synligt för att besvaras. Detta innebar att svar från 

Blåhammarens besökare helt uteblev. Lyckligtvis fungerade placering och utdelning 

av enkäter bättre på de tre övriga anläggningarna. Flera av stugvärdarna var mycket 

hjälpsamma och uppmuntrade besökare att fylla i enkäten. Från enkätundersökningen 

kom resultatet från de frågor som handlade om faktorer som anses lockande eller som 

hinder för att korsa landsgränsen att användas i studien. Sammanställning och analys 

av resultatet gjordes med frekvenstabeller som visar den procentuella andelen svar 

som respektive variabel erhållit.  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Turismforskning har länge varit ett relativt outforskat fält. De senaste decennierna har 

emellertid en förändring skett och forskare inom flera olika akademiska discipliner 

har ägnat sig åt att förstå och problematisera turism och resande. Forskning inom 

turism har allt mer kommit att erkännas som ett komplext fält som kan ge upphov till 

ett brett spektrum av frågor. Turismforskning kan behandla frågor från lokal till 

global nivå och det kan handla om allt från människors drömmar och 

självförverkligande till global ekonomi och politiska relationer (Syssner, 2011).    

Antropologen Eric Cohen har skrivit om hur forskare inom olika discipliner har 

tagit sig an det turistiska forskningsfältet på olika sätt. Forskare inom ekonomi 

tenderar att ha en positiv inställning till turism eftersom turism ofta ses som ett 

verktyg för att skapa möjligheter till arbete och ekonomisk tillväxt. Vidare menar 

Cohen att sociologer har en mer kritisk inställning till turism där turisten ofta beskrivs 

som en ytlig person som har liten kontakt med, och utan någon större förståelse för 

platsen denne besöker. Forskare inom antropologi har även de haft en mer kritisk 

inställning där de i stor utsträckning ägnat sig åt att studera i vilken mån turismen 

förstör inhemska kulturer och samhällen (Cohen, 1979, s.19).  

Det är följaktligen tydligt att turism är ett brett forskningsfält som kan studeras 

utifrån flera olika perspektiv. Antropologen Ulf Hannerz har kallat det turistiska 

forskningsfältet för ”flera fält i ett”. Det grundar sig i att det som sker på en plats kan 

ha konsekvenser för vad som sker på en annan plats och att det därför är önskvärt att 

ha flera observationspunkter (Hannerz, 2001). Syssner (2011, s.10) använder sig av 

detta och tolkar det även som att turismforskning bör behandla såväl politiska och 

ekonomiska som kulturella perspektiv.  

Som Cohen (1979) har visat kan turism uppenbarligen kritiseras eller hyllas 

beroende på val av teoretisk utgångspunkt och vilka faktorer som anses viktiga att 

undersöka. I denna studie kommer således Syssners tolkning av ett ”flera fält i ett”-

perspektiv att användas för att få en helhetsbild av möjligheter och hinder för 

gränsöverskridande turismflöden och samarbeten kring turism i Sylarnaområdet. 

  

4.1 Regionernas nya roll och definition 

De senaste decennierna har en utveckling skett där regional utveckling och 

regionernas betydelse för ekonomisk tillväxt har fått allt mer uppmärksamhet bland 

både forskare och politiker i Europa. Den politiska styrkan hos regioner har ökat 

samtidigt som nationalstatens roll har försvagats. Begreppet region har ofta stått i 

motsatsförhållande till begreppet nation. Något som tydligt bidrar till denna 

utveckling är EU:s regionalpolitik som uppmuntrar till samarbeten mellan regioner 

(Lundmark, 2000, s.247). Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som syftar till att 

stärka samarbeten över den svensk-norska gränsen och därmed stärka regionens 

attraktivitet och konkurrenskraft (Interreg Sverige-Norge, n.d.).  

Eftersom begreppet region är återkommande i denna studie är det viktigt att 

klargöra vad som menas med detta. Det finns mängder av sätt att definiera en region 

och enligt Gren (2002) kan ingen region förklaras med endast en definition som 
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utgångspunkt. En definition som han menar är både rimlig och användbar är en 

uppdelning av regioner som funktionella, administrativa eller kulturella. En 

funktionell region är en samling av geografiska enheter som är förenade kring ett 

gemensamt intresse. En majoritet av de funktionella regionerna är 

gränsöverskridande. En administrativ region uppkommer vanligtvis som en följd av 

decentraliseringsprocesser och skapas i de flesta fall av politiker för att generera 

ekonomisk tillväxt. En kulturell region är geografiska enheter som har en stark 

gemensam kulturell och historisk anknytning till varandra. Dessa regioner kan också 

vara gränsöverskridande även om det är mindre vanligt. Gren menar att regioner 

oftast är kulturella eller administrativa och att funktionella regioner är mycket 

ovanliga (Gren, 2002, s.15-16). Hirvelä (2011) har studerat turistiskt samarbete och 

skapat en sammanställning av hur funktionella, administrativa och kulturella regioner 

kan ta sig olika fysiska, sociala och mentala uttryck (se tabell 1).  

 Fysiskt Socialt Mentalt 

Funktionell 

 

Goda infrastrukturella 

förbindelser, 

betydande 

turismflöden och 

informationsutbyten 

Integrerad 

arbetsmarknad, 

hög grad av 

interaktion 

Väl förankrade 

strategier, gemensam 

marknadsföring, 

utbredd känsla av 

samhörighet, besökare 

och invånare ser 

regionen som en 

destination 

Administrativ Gemensamma 

infrastruktursatsningar 

Begränsat utbyte, 

konstruerad av 

politiker 

Idé, ej brett förankrade 

planer och strategier, 

regionen uppfattas inte 

som en destination 

Kulturell Gemensamma fysiska 

attribut i landskapet 

Delade 

värderingar, 

historia, språk etc. 

Självklar gemensam 

regional identitet 

Tabell 1. Fysiska, sociala och mentala uttryck för olika typer av regioner. Källa: Hirvelä 

(2011). 

 

Om man ser Sylarnaområdet som en region så är det kanske precis som Gren (2002) 

konstaterar, att regionen inte kan förklaras med endast en av dessa tre definitioner. 

Det finns tydliga historiska och kulturella kopplingar mellan den svenska och norska 

sidan av gränsen då landsgränsen har flyttats flera gånger historiskt sett. Sverige och 

Norge var under stora delar av 1800-talet i union med varandra och Jämtland har 

tillhört Norge flera perioder under historiens gång. Det finns även vissa administrativa 

komponenter i området med bland annat pågående Interreg-projekt. Särskilt intressant 

för denna studie är huruvida Sylarnaområdet kan ses som en funktionell region med 

den aktiva turismen som ett gemensamt intresse på båda sidor om gränsen där turister 

och de aktörer som bor och verkar där ser regionen som en destination.  
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Det är inte bara begreppet region som är svårdefinierat och viktigt för denna 

studie. Vad turism är, och vad som menas med gränsöverskridande turistiskt 

samarbete är även det nödvändigt att klargöra för att kunna besvara studiens 

frågeställningar på ett förståeligt sätt.  

 

4.2 Begreppet turism 

Turism är ett svårdefinierat begrepp. Det finns emellertid en relativt stor 

samstämmighet att turism baseras på några olika fundament. Dessa fundament 

omfattar bland annat förflyttning i rummet, förflyttningens varaktighet samt syftet 

med förflyttningen (Bohlin, 2000, s.295). Turismnäringen är speciell på så vis att den 

omfattar flera olika näringsgrenar. Bohlin (2000) liknar turismnäringen vid en 

sammansättningsindustri där turistprodukten innehåller fem komponenter: åka, äta, 

bo, göra, shoppa (Bohlin, 2000, s.298). Följaktligen kan turistiska samarbeten 

innebära samarbeten inom alla dessa fem kategorier. Det kan vidare förefalla 

självklart att det finns olika typer av turism. I Sylarnaområdet kan turismen beskrivas 

med begreppet naturturism. Naturturism kan i sin tur brett definieras som människors 

aktiviteter när de reser och vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning 

(Fredman, Wall-Reinius & Lundberg, 2009).  

 

4.3 Gränsteori  

Regioner över landssgränser innebär att olika politiska, ekonomiska och 

sociokulturella enheter möts. Kombinationen gränsregion och turism kan enligt 

Timothy (2006) leda till olika typer av relationer. Gränser kan bli turistattraktioner 

och destinationer, eller tvärtom, utgöra hinder för turismutveckling, och gränser kan 

komma att endast fungera som genomfartsleder. Gränser kan utgöra verkliga eller 

osynliga hinder för turism. Verkliga hinder kan innebära fysiska hinder eller lagar och 

regler. Upplevda osynliga hinder kan istället innebära exempelvis skillnader i kultur 

och språk eller politiska ideologier eller skilda valutor. Ett fenomen kopplat till 

gränser och turism är folks vilja att ta sig över gränsen av den enkla anledningen att 

kunna säga att man har varit utomlands, även om det bara handlar om några få meter. 

Det finns många exempel på platser där själva landssgränsen lockar till sig turister på 

detta sätt. I Sverige är treriksröset på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland ett 

tydligt exempel. Ibland finns det fysiska gränsmarkörer som attraherar besökare, 

exempelvis Berlinmuren. I dessa fall kan alltså själva gränsen ses som en 

turistattraktion i sig. Förutom att vara en attraktion kan gränser även fungera som 

skiljelinjer mellan två differentierade områden där det som finns på andra sidan 

gränsen är det som lockar besökare. (Timothy, 2006, s.37-38). När det gäller turistiska 

samarbeten menar Prokkola (2008) att om båda sidor om gränsen lockar besökare 

med liknande tjänster och attraktioner kan konkurrensen försvåra samarbete 

(Prokkola, 2008, s.41). Samtidigt menar Hartmann (2006) att det är viktigt att en 

destinations turismprodukt, alltså destinationens utbud av tjänster, framstår som en 

enda homogen produkt (Hartmann, 2006). 
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4.4 Gränsöverskridande samarbete 

Prokkola (2008) har studerat turistiskt samarbete över den finsk-svenska gränsen. 

Hon menar att landssgränsen påverkar turismen på många sätt just genom att det är en 

skiljelinje mellan olika enheter med olika egenskaper. Med utgångspunkt från 

Timothy (1999) beskriver Prokkola en modell med fem typer av gränsöverskridande 

regioner (se figur 3).  

Figur 3. Nivåer av gränsöverskridande relationer inom turism. Källa: Timothy (1999), (egen 

översättning). 

 

Till att börja med kan gränsregioner som karaktäriseras av utanförskap ses som 

alienerade regioner vilka är differentierade och ofta skapade av politiker där 

interaktion och partnerskap över gränsen inte existerar överhuvudtaget. Gränsregioner 

i samexistens har neutrala relationer som möjliggör interaktion mellan aktörer på båda 

sidor om gränsen men där respektive sida är inåtvänd när det gäller problemlösning 

och utvecklingsstrategier. Den tredje typen av gränsöverskridande regioner baseras på 

samverkan där gränsöverskridande relationer karaktäriseras av samarbeten utifrån 

initiativ att lösa gemensamma problem. Nästa typ av region karaktäriseras av stabila 

och institutionaliserade samarbeten för att utveckla regionen. Slutligen kan 

gränsöverskridande regioner vara integrerade. I en sådan region har alla restriktioner 

avlägsnats och regionen är funktionellt sammanslagen. Det är tydliga samarbeten över 

gränsen med en jämn fördelning av delaktighet (Prokkola, 2008, s.32-33). Prokkolas 

modell är användbar i denna studie för att förtydliga hur samarbetet i Sylarnaområdet 

ser ut i dagsläget.  

I sin studie kring turistiska samarbeten över den finsk-svenska gränsen 

identifierar Prokkola (2008) även faktorer som påverkar möjligheten till ett 

framgångsrikt gränsöverskridande samarbete. Hon betonar att en gränsregions 

potential för gränsöverskridande turismutveckling inte beror på en enskild faktor utan 

en samling olika faktorer. Geografiskt avstånd, politisk miljö, 

kommunikationsmöjligheter och sociokulturell samhörighet är betydelsefulla faktorer. 

Det har emellertid visat sig finnas svårigheter med gränsöverskridande 

turismutveckling även i gränsregioner som under århundraden har haft en hög 

permeabilitet. Det vill säga, trots att det geografiska avståndet är litet och det finns 

fungerande kommunikationssystem så kan landssgränsen skapa en differentiering som 

leder till kulturella och organisatoriska skiljaktigheter när det kommer till att utveckla 

samarbeten. Organisatoriska hinder kan framförallt förväntas när initiativen för 

gränsöverskridande turismutveckling kommer från nationell nivå eller då turismens 

styrning sker på olika nivåer på respektive sida landssgränsen (Prokkola, 2008, s.44). 

En förutsättning för att ett samarbete ska bli hållbart på lång sikt är därför att det utgår 

från ett lokalt initiativ. Samarbetet bör startas upp via en så kallad bottom-up strategi 

som innebär att de lokala aktörerna är drivande i processen. En fördel med en sådan 

strategi är att samarbetet inte blir lika beroende av politiska beslut på nationell nivå 

Utanförskap Samexistens Samverkan Samarbete Integration 
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och att de lokala aktörerna ser nyttan med att samarbeta. Dessutom är det viktigt att 

finansieringen som möjliggör detta samarbete kommer från flera håll och inte endast 

utgörs av EU-medel (Hirvelä, 2011, s.15). Eftersom turismindustrin omfattas av 

komponenter från flera olika branscher kommer planering av turism och turistiska 

samarbeten att innefatta flertalet aktörer. Doppelfeld (2006) menar att kommunikation 

mellan alla verksamheter i ett turistiskt samarbete är nödvändigt för att samarbetet ska 

vara långsiktigt hållbart (Doppelfeld, 2006, s.134). Även Lindahl (2013) pekar på 

betydelsen av kommunikation mellan berörda aktörer och verksamheter. I sin studie 

tar hon upp kommunikation mellan nationell, regional och lokal nivå som en faktor 

som påverkar hur lyckat ett samarbete blir. De kategorier som syns i tabell 2 

sammanfattar de ovan nämnda faktorerna och har använts i tidigare studier kring 

gränsöverskridande turistiska samarbeten (Hirvelä, 2011 & Lindahl, 2013). 

 

 

 

 

Lokal förankring 

Finansiering 

Geografiskt avstånd och infrastruktur 

Kommunikation 

Politisk miljö 

Sociokulturell sammanhållning 

Tabell 2. Faktorer som påverkar framgången i ett gränsöverskridande samarbete inom 

turism. 
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5 GRÄNSÖVERSKRIDANDE TURISTISKT SAMARBETE  

 

Detta kapitel redovisar resultat från de intervjuer som genomfördes. Kapitlet är till 

stor del strukturerat kring de faktorer som påverkar framgången i ett 

gränsöverskridande samarbete som presenterades i kapitel 4.  

 

5.1 Drivkrafter för ett utökat samarbete 

Det verkar finnas en enighet om att ett samarbete är positivt för att skapa möjligheter 

att utveckla fjällområdet på ett långsiktigt hållbart sätt. Utöver det kan ett utökat 

samarbete även innebära en ökad attraktivitet och medföra att fler turister besöker 

Sylarnaområdet. STF har som mål att få fler att upptäcka fjällen. 

Affärsområdeschefen på STF tror att ett samarbete över gränsen kan medföra en 

ökning i besökarantal vilket han ser som en fördel då det ligger i linje med 

turistföreningens vision. Från intervjuerna framgår att båda turistföreningarna är 

överens om att helheten är större än summan av delarna och de menar att ett 

samarbete innebär att turistprodukten breddas och blir mer spännande i och med ett 

större område med större variation. Åre Kommun har ett brett fokus på 

gränsöverskridande samarbete. Det gäller inte bara turistiska samarbeten utan även 

samarbeten inom andra områden. Miljöstrategen på Åre Kommun menar samtidigt att 

många frågor går in i varandra. Arbetet med upprättandet av en eventuell nationalpark 

har exempelvis starka kopplingar till turismen och rennäringen i området. 

Utvecklingen i Sylarnaområdet måste ske med ett helhetsperspektiv. Ur en 

naturvärdessynpunkt förändras ingenting över gränsen, därför måste 

utvecklingsarbetet ta hänsyn till det större sammanhanget.  

Detta holistiska sätt att se på gränsområdet innebär att det i utvecklingen av 

turismprodukten Sylarnaområdet finns gemensamma mål och att konfliktrisken kan 

minimeras. Ju mer alla parter känner varandra desto enklare blir tillvaron 

sammanfattar VD.n på Naboer AB motivationen till ett utökat samarbete.  

 

5.2 Bildandet av ett samverkansorgan 

Som en följd av de förstudier som genomförts samt den nu pågående studien 

Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna av Naboer AB bildades i 

februari 2014 föreningen Gränsfjällen Sylarna. Föreningen är ett samverkansorgan 

som arbetar för samhandling över gränsen och består av medlemmar i form av de 

aktörer som har intressen i Sylarnaområdet. STF och TT är givetvis med, tillsammans 

med samebyar, samt andra aktörer av olika storlek. STF:s affärsområdeschef ser detta 

som ett stort steg i utvecklingen av ett utökat samarbete och menar att föreningen 

ligger i framkant vad gäller gränsöverskridande turistiskt samarbete utmed den 

skandinaviska fjällkedjan.  

 

5.3 Finansiering av samarbeten 

Arbetet för ett utökat samarbete finansieras delvis av EU-medel i och med Interreg-

projekt. Den nybildade samarbetsföreningen innebär även att medlemmarna betalar en 

avgift för att vara med som sedan ligger till grund för finansiering av fortsatt arbete. 



 16 

Ambitionen från föreningen är att kunna driva det turistiska utvecklingsarbetet utan 

stöd i finansieringen. Affärsområdeschefen på STF menar att det gränsöverskridande 

arbetet inte är beroende av EU-medel men att det stöd i finansieringen som EU-medel 

innebär bidrar till ökade möjligheter att genomföra projekt. 

Åre Kommun är inte medlem i föreningen men deltar i de diskussioner som pågår. 

För kommunens del är ekonomin begränsande och besparingskrav leder till att det 

som inte måste göras riskerar att bortprioriteras. EU-medel kan många gånger således 

vara det som håller liv i samarbeten. Åre kommuns miljöstrateg menar även att det är 

mycket administrativt arbete kopplat till EU-medel vilket kräver resurser. Han ser 

Lennart Adsten på Naboer AB som en nyckelperson i utvecklingen av ett 

gränsöverskridande samarbete i och med det administrativa arbete som gjorts.  

 

5.4 Kommunikation mellan parter 

I den första av de två förstudier som gjorts av Naboer AB framgår att forum för 

kommunikation mellan parterna är ett angeläget område att arbeta vidare med att 

förbättra. En av de slutsatser som drogs utifrån den studien var att det fanns ett behov 

av att skapa en gemensam informationsstruktur och kommunikationsplan (Naboer 

AB, 2010a, s.3). Bildandet av föreningen Gränsfjällen Sylarna innebär möjligheter till 

förbättrad kommunikation. I Naboer AB:s pågående studie beskrivs flertalet fördelar 

som kan finnas med upprättandet av detta samverkansorgan. Föreningen anses bland 

annat innebära ett naturligt forum för kontinuerlig kommunikation mellan parterna. 

Den möjliggör för alla aktörer att göra sina röster hörda och en samsyn kan utvecklas 

så att frågor hanteras med en gemensam röst i externa dialoger (Naboer AB, 2012, 

s.3-4). Informations- och marknadschefen på TT menar att kommunikationen mellan 

berörda parter har blivit bättre de senaste åren, allt eftersom Naboer AB:s arbete har 

fortskridit. Han tillägger samtidigt att det alltid kan gå att förbättra. Även 

affärsområdeschefen på STF anser att kommunikationen mellan aktörerna idag är bra 

med återkommande träffar i den nybildade föreningen. 

 

5.5 Betydelsen av en gemensam värdegrund 

Ytterligare en potentiell fördel som identifierades innan bildandet av föreningen 

Gränsfjällen Sylarna var att ett samverkansorgan kan skapa, vårda och utveckla den 

gemensamma värdegrund som ska ligga till grund för de beslut som tas kring 

Sylarnaområdets utveckling. 

En grundläggande faktor till ett lyckat samarbete är att ha en gemensam vision. I 

ett gränsområde som Sylarna med flera aktörer med olika särintressen är denna vision 

inte helt självklar. Fjällmiljön är unik och känslig vilket måste tas hänsyn till. För att 

ta fram en tydligare riktning för framtida utveckling arbetas det därför med att skapa 

en gemensam värdegrund för området i fråga. Denna värdegrund har getts namnet 

Deklaration Sylarna och är framtagen och under fortsatt utveckling och uppdatering. 

Deklaration Sylarna innehåller än så länge tre övergripande punkter som behandlar 

hur utvecklingsarbetet i området ska bedrivas. Värdegrunden lägger tydlig vikt vid att 

områdets naturresurser är vitala för både turismen och rennäringen.  
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 Arbeta för en ökad förståelse av förhållandet mellan natur, kultur och 

människa.  

 Låta respekten för denna förståelse prägla både individuella som gemensamma 

val. 

 Gemensamt utveckla våra fjällområden så att alla gäster i renens rike finner 

glädjen med att leva naturvänligt. 

Naboer AB har även varit med och tagit fram verktyg för att öka förståelsen mellan 

aktörerna angående deras respektive intressen. Exempelvis har en interaktiv karta 

skapats som illustrerar hur särintressen förändras över året, och därmed belastningen 

på naturen och dess känslighet över tid (Naboer AB, 2011, s.2).  

 

5.6 Lokal förankring och sociokulturell sammanhållning 

Initiativet till ett utökat turistiskt samarbete kommer i grund och botten från 

turistföreningarna STF och TT. Även om STF är en förening som täcker hela landet 

så kommer initiativet från STF Östersund (tidigare STF Jämtland-Härjedalen) som är 

en lokalavdelning inom turistföreningen. Även från TT kom initiativet från lokal nivå. 

Trots att de båda turistföreningarnas organisationsstruktur är uppbyggd olika kan 

beslut tas på lokal nivå på båda sidor om gränsen.  

STF:s affärsområdeschef betonar även vikten av att ha nyckelpersoner som driver 

arbetet framåt. Han nämner Lennart Adsten och Mattias Jonsson, nuvarande och 

tidigare projektledare för Naboer AB:s förstudier, som centrala för samarbetets 

utveckling.  

Vad gäller den sociokulturella sammanhållningen i gränsområdet finns det en 

stark samsyn bland många aktörer. I och med det arbete som görs, och bildandet av 

föreningen gränsfjällen har alla kommit närmare varandra menar affärsområdeschefen 

på STF. Trots det verkar landsgränsen medföra en begränsning. Åre kommuns 

miljöstrateg framhåller mentala barriärer som ett hinder för de möjligheter som kan 

finnas med en mer integrerad region. Även om landsgränsen inte är synlig så är det 

lätt att tänka bort den andra sidan gränsen säger han. Informations- och 

marknadschefen på TT är inne på samma spår. Han menar att det är för lite fokus på 

besökaren och på att se till sammanhangen över gränsen. Även om samarbetet har gått 

framåt så är det mycket inriktat på det egna arbetsområdet.  

 

5.7 Politisk miljö 

Informations- och marknadschefen på TT nämner även att den politiska miljö som 

existerar i vissa fall kan försvåra arbetet med att få till ett lyckat samarbete. Han 

menar att beslutsfattare inom den offentliga sektorn ofta kan ha för stort fokus på sin 

sida landsgränsen vilket verkar hämmande för det gränsöverskridande arbetet.  

Skillnader i nationella regler nämns även det som en faktor som kan förhindra ett 

smidigt samarbete. Även Åre kommuns miljöstrateg nämner regelverk som en 

påverkande faktor. Skillnader i regler och konventioner medför att ett arbete över 

gränsen blir mer omständigt.  

Den politiska strukturen ser dessutom olika ut på respektive sida gränsen vilket 

kan påverka möjligheterna till samarbete. I Sverige har man på kommunnivå långt 
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gående delegeringar från staten med stor kommunal självbestämmanderätt. De norska 

kommunerna är relativt små och har inte samma underlag att arbeta som de svenska 

kommunerna. I Norge är det istället fylket som har större makt och 

beslutandemöjligheter.  

Naboer AB:s vd menar emellertid att ett grundläggande steg till ett framgångsrikt 

samarbete är att lära känna parterna och dess intentioner. Om det finns gemensamma 

intentioner att samarbeta för spelar administrativa strukturer och beslutshierarkier på 

respektive sida gränsen mindre roll.  

 

5.8 Geografiskt avstånd och infrastruktur 

Från intervjuerna framgår inte att det geografiska avståndet eller infrastruktur skulle 

innebära något större hinder för samarbete. VD:n på Naboer AB tror att det kan bero 

på att avstånden är relativt korta med norrländska mått mätt.  

 

 

6 GRÄNSÖVERSKRIDANDE TURISMFLÖDE 

 

6.1 Ett utökat turismflöde över gränsen 

De stycken som presenterades i föregående kapitel fokuserade på faktorer som kan 

påverka det turistiska samarbetet över gränsen och inriktar sig på producenter och 

beslutsfattares åsikter. Kommande stycken byter inriktning och fokuserar istället på 

studiens besökarperspektiv. Utgångspunkten i denna studie är som tidigare nämnts 

fenomenet att besökare inte väljer att se Sylarnaområdet som en stor gemensam 

destination. Det verkar alltså finnas hinder för ett gränsöverskridande turismflöde där 

ett utökat gränsöverskridande samarbete kan leda till lösningar. Det har framgått att 

turistföreningarna och andra aktörer i området visar intresse för ett utökat samarbete 

och att det till viss del redan existerar. STF och TT har förhoppningar om fler 

besökare och en långsiktigt hållbar utveckling med avseende på naturen, turismen och 

andra intressen såsom rennäringen. I och med bildandet av föreningen Gränsfjällen 

Sylarna har ett konkret steg framåt tagits i arbetet för en utökad samhandling i 

området. Föreningen har sedan starten i februari dessutom identifierat ett ökat 

turismflöde över gränsen som en av de viktigaste delarna för den framtida 

gemensamma strategin. 

 

6.2 Möjligheter för gränsöverskridande turismflöde 

STF:s affärsområdeschef menar att en nyckelkomponent till att få fler att besöka 

området och få besökarna att se Sylarnaområdet som en gemensam destination är att 

erbjuda ett praktiskt enkelt sätt att boka sin fjälltur. I dagsläget har STF ett 

bokningssystem där några av de norska hytterna ingår. Hans Smith är stugvärd på 

norska Nedalshytta sedan många år. Han säger att antalet besökare till anläggningen 

har minskat de senaste åren men att han ser en positiv utveckling i det att flera av de 

svenska besökare som tar sig över gränsen till den norska fjällstationen har bokat sitt 

boende via det gemensamma bokningssystemet som är nytt sen ett par år tillbaks.  
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Mattias Jansson, tidigare projektledare för gränsöverskridande projekt på Naboer 

AB, skriver i tidningen Nabo att många besökare som kommer till hytterna i Norge 

över från den svenska sidan upplever miljön som gemytlig då det inte är ett lika 

standardiserat koncept som STF-stugorna i Sverige (Jansson, 2009, s.15). Liknande 

information kan hittas på STF:s hemsida där kan man läsa om turen Mittskanderna.  

Den kallas för en gränslös vandring eftersom leden sträcker sig över landsgränsen, 

runt Sylarnas fjällmassiv, via två hytter på den norska sidan och ett par fjällstationer 

på den svenska sidan gränsen. Turen marknadsförs med beskrivningen här möts norsk 

fäbodkänsla på hytta och modern njutning på STF Storulvån. Det är tydligt att STF 

differentierar de båda sidorna om gränsen för att locka besökare. De nämner även de 

två olika matkulturer som finns på respektive sida (STF (b), n.d.). Även TT har denna 

tur på sin hemsida men kallar den för 5-stjärnor. De skriver att populariteten ökar för 

de turer som går över gränsen, både för norrmän och för svenskar. Turen beskrivs 

som en fjälltur med hög standard då den går via fem stycken bemannade stugor och 

stationer med hög komfort (UT.no, 2014).  

Även om ett utökat samarbete skulle kunna leda till ett större antal besökare i området 

så finns det faktorer som kan stå i vägen för ett gränsöverskridande turismflöde.  

 

6.3 Hinder för gränsöverskridande turismflöde 

I en artikel i STF:s medlemstidning Turist problematiserar skribenten Gunnar 

Andersson den gränsöverskridande turismen i området. Han framhåller tre skillnader 

mellan Sverige och Norge som leder till olika förutsättningar för turism på respektive 

sida om gränsen vilket kan påverka det gränsöverskridande turismflödet. Den första 

skillnaden är att norska fjällstugor, kan vara privatägda och drivas kommersiellt, 

medan vissa andra ägs av TT.  För det andra är de norska hytterna inte bemannade 

lika frekvent som på den svenska sidan. De norska hytterna är ofta bemannade under 

några veckor kring påsk och till viss del även på sommaren medan de svenska 

stugorna är bemannade av stugvärdar under en stor del av både vinter och sommar. 

Den tredje skillnaden Gunnar Andersson beskriver är att de norska hytterna alltid är 

låsta när de är obemannade. För att kunna få tillgång till hytterna krävs att man har en 

nyckel vilken man kan beställa från DNTs (Den Norske Turistforening) hemsida eller 

köpa eller låna på flertalet lokala norska turistbyråer och vissa fjällstationer på den 

svenska sidan gränsen (Andersson, 2013, s.24-30). Något som STF:s 

affärsområdeschef nämner som ett eventuellt hinder för ett ökat turismflöde över 

gränsen och fler besökare till området kan vara att de kartor över Sylarnaområdet som 

visas på hemsidor inte sällan slutar vid gränsen. Detta är en faktor som ger bilden av 

ett tydligt uppdelat område och inte en gemensam destination.  

I föregående kapitel klargjordes att geografiskt avstånd och infrastruktur inte 

anses ha någon större betydelse för möjligheten till samarbete i området. För 

turismflödet kan dessa två faktorer anses ha en större påverkan. Till att börja med 

nämns det i en av rapporterna från Naboer AB att avstånden mellan anläggningarna 

ses som ett hinder för turismflödet. Slutsatsen som dras i studien är att dagens 

fjällsttationer ligger för långt ifrån varandra för vad som skulle vara optimalt (Naboer 

AB, 2011, s.4).  
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Angående infrastruktur i området är en synbar skillnad mellan de två länderna 

vanligtvis dess ledmarkeringar. På den svenska sidan är vinterlederna markerade med 

röda kryss på trästolpar. Traditionellt sett finns det inte fasta markeringar vintertid i 

Norge, istället sätts det kvist där leden går. Kring Sylarna, vid Storerikvollen och 

Nedalshytta, används emellertid den svenska modellen med kryssmarkerade trästolpar 

som visar vägen (Jansson, 2009, s.14-15). I en rapport från Naboer AB skrivs att 

förbättringar av lederna och dess markeringar är önskvärt och på den norska sidan är 

denna förbättringsprocess igång (Naboer AB, 2011, s.3). Under mitt besök i 

Sylarnaområdet utfördes uppgradering av ledmarkeringarna på den norska sidan. 

Röda kryss adderades till de nakna trästolpar som tidigare utgjort ledmarkeringen för 

en av vinterlederna kring Nedalshytta. Stugvärden på Nedalshytta säger att de har 

varit tvungna att kryssmarkera vinterlederna eftersom svenska turister annars vänder 

om vid gränsen.  

Vid Blåhammarens fjällstation på den svenska sidan finns en skylt som anger 

avståndet till norska gränsen. Dessutom är en dagstur fram och tillbaks till gränsen ett 

turförslag som går att läsa om på stationen. Informations- och marknadschefen på TT 

menar att detta är ett exempel på ett för stort fokus på endast en sida gränsen.  

Som nämndes i ett tidigare stycke anser de båda turistföreningarna att 

kommunikationen är god mellan aktörerna i området vilket öppnar möjligheter för 

bättre samarbete. Med avseende på turismflödet över gränsen anser Stugvärden vid 

Nedalshytta att en bättre kommunikation och informationsutbyte mellan stationerna 

och hytterna skulle vara fördelaktigt. Han menar att kommunikationen mellan 

fjällstationerna på svenska och norska sidan i dagsläget är begränsad.  

 

6.4 Sammanställning av enkätundersökning 

I enkätundersökningen besvarades ett par frågor om vad som upplevs som hinder för 

att korsa landsgränsen och vad som upplevs som lockade för att korsa gränsen. 

Sammanställningen i figur 4 och figur 5 på nästa sida visar vad svenska respektive 

norska besökare svarade. Samma respondent har haft möjlighet att kryssa för flera 

alternativ. Resultaten visar att majoriteten av respondenterna anser att det inte finns 

några särskilda hinder för att korsa gränsen. Språkskillnader är den enda faktorn som 

inte fått några svar och antyder att det har liten påverkan. Under rubriken övrigt i 

figur 4 är svenska besökare som menar att ett hinder för att korsa gränsen är att de 

norska hytterna inte har självhushåll tillgängligt under bemannade perioder. För 

svenska besökare anses även prisnivå, brist på information, och ledkvalitet utgöra 

hinder. 

Faktorer som lockar till att korsa gränsen för både svenska och norska besökare 

är framförallt avståndet mellan anläggningarna samt servicenivån på anläggningarna. 

För norska besökare anses även välmarkerade leder vara en relativt stark faktor som 

lockar till att korsa gränsen. Angående avstånden mellan anläggningarna drar, som 

tidigare nämnts, Naboer AB:s studie slutsatsen att det i dagsläget är för långa avstånd 

för vad som skulle vara optimalt. Samtidigt visar enkätundersökningen att de flesta 

besvarande besökare anser att avstånden mellan anläggningarna är något som lockar 

till en fjälltur över gränsen. I detta fall behöver emellertid det ena inte nödvändigtvis 
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utesluta det andra. De turister som besvarade enkäten har uppenbarligen besökt 

anläggningarna och har således inte förhindrats av avstånden till dessa. Kanske skulle 

kortare avstånd kunna locka ännu fler besökare till området och över gränsen.  

Figur 4. Fördelning av svar angående faktorer som ses som hinder för att korsa 

landsgränsen. Sammanställning av svar från n antal besökare.  

 

Figur 5. Fördelning av svar angående faktorer som lockar till att korsa landsgränsen. 

Sammanställningar av svar från n antal besökare.  
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7 ANALYS 

 

Naboer AB:s arbete med att undersöka utvecklingen av en ökad samhandling visar 

klart att ett utökat samarbete är motiverat. Under tiden denna studie har genomförts 

har dessutom ytterligare ett stort steg tagits i utvecklingen av det gränsöverskridande 

samarbetet. Bildandet av föreningen Gränsfjällen Sylarna visar tydligt på en fortsatt 

stark vilja till samarbete över gränsen. Inte bara från turistföreningarna utan även från 

andra aktörer med intressen i området. 

Motivationen till ett utökat samarbete och de studier som har genomförts av 

Naboer AB kan eventuellt associeras till det som vanligen kallas för allmänningens 

dilemma. Det är ett uttryck som innebär att det som är bäst ur det individuella 

perspektivet är dåligt ur det gemensamma perspektivet. I Sylarnaområdet finns 

aktörer med olika intressen men som alla har naturen som betydelsefull resurs. Om 

turistföreningarna endast skulle fokusera på att locka fler turister och därmed en högre 

belastning på naturen skulle detta kunna innebära försämrade förutsättningar för 

turismen såväl som för rennäringen. Genomgående i Naboer AB:s rapporter och i de 

intervjuer som har genomförts finns en tydlig riktning mot att utvecklingen i området 

måste ta hänsyn till den känsliga och unika naturen i området. En långsiktig 

förvaltning av naturresurserna ses som grundläggande för fortsatt verksamhet i 

området. Värdegrunden visar detta genom att lägga vikt vid att områdets naturresurser 

är vitala för både turismen och rennäringen. Ett utökat samarbete anses skapa 

gynnsammare förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling både med avseende 

på naturen och på turismen.  

Utifrån studiens empiriska del kan ett antal möjligheter och hinder för ett 

gränsöverskridande samarbete identifieras, (se tabell 3).  

Även om landsgränsen är en skiljelinje bland annat mellan olika sociokulturella 

enheter är skillnaderna i kultur och språk mellan Sverige och Norge så pass små att de 

inte ses som hinder. Att skillnaderna är så pass små kan snarare ses som en möjlighet 

för ett framgångsrikt samarbete. Den sociokulturella närhet som existerar underlättar 

kommunikation och förståelse mellan aktörer och bidrar således till goda 

förutsättningar för samarbete. 

Ett samarbete utifrån ett lokalt initiativ innebär en fördel då det minskar risken 

för organisatoriska hinder. I Sylarnaområdet är turistföreningarna initiativtagarna och 

är även drivande i processen för ett ökat samarbete. Samarbetet kan sägas utgå från en 

så kallad bottom-up strategi vilket enligt Hirvelä (2011) är önskvärt. Vidare menar 

Hirvelä (2011) att det är viktigt att samarbetet inte är allt för beroende av finansiering 

med EU-medel. Som den empiriska studien har visat anses EU-medel inte vara 

oumbärligt för samarbetet i Sylarnaområdet utan fungera mer som ett stöd som 

öppnar fler dörrar till potentiella projekt.  

Doppelfield (2006) belyser vikten av kommunikation inom turistiska samarbeten 

för att dessa ska vara långsiktigt hållbara. Som denna studie visat anses det från ett 

producentperspektiv finnas en god kommunikation mellan parterna trots att området 

omfattas av aktörer med olika intressen. Bildandet av Gränsfjällen Sylarna har 

dessutom bidragit till förbättrade förutsättningar för kommunikation. Av de faktorer 
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som Prokkola (2008) tar upp som påverkar framgången i ett gränsöverskridande 

samarbete är den politiska miljön det som i detta fall kan anses påverka negativt. 

Skillnader i regelverk mellan Norge och Sverige samt för stort fokus på endast en sida 

om gränsen anses kunna göra ett gränsöverskridande arbete mer omständigt. 

Sammanfattningsvis verkar det ändå finnas goda möjligheter till ett utökat 

gränsöverskridande samarbete.  

Möjligheter Hinder 

 De kulturella och språkliga 

likheterna mellan Norge och Sverige 

är stora.  

 

 En gemensam värdegrund för 

områdets fortsatta utveckling är 

skapad och under utveckling. 

 

 Bildandet av föreningen gränsfjällen 

skapar förutsättningar för god 

kommunikation och finansiering. 

 

 Det finns ett uttalat intresse för ett 

ökat samarbete mellan 

turistföreningarna på respektive sida 

gränsen. 

 

 Initiativet kommer från lokal nivå. 

 

 Det finns nyckelpersoner som driver 

arbetet framåt.  

 

 Känslig natur leder till restriktioner 

för vad som kan göras. 

 

 Området omfattar flera aktörer med 

skilda intressen. 

 

 Skillnader i nationella regler kan 

påverka negativt. 

 

 Offentliga beslutstagare har för stort 

fokus på sin sida gränsen. 

 

 Mentala barriärer. 

Tabell 3. Möjligheter och hinder för ett gränsöverskridande turistiskt samarbete. 

 

Med avseende på de nivåer av gränsöverskridande relationer som Timothy (1999) 

beskriver kan aktörerna i Sylarnaområdet i dagsläget sägas befinna sig i gränslandet 

mellan samverkan och samarbete. Det finns en vilja att lösa gemensamma problem 

och arbetet går dessutom framåt med att skapa ett stabilt samarbete för att utveckla 

området. 

Timothy (2006) beskriver olika roller som en gräns kan anta. Han menar att 

gränsen kan ses som en attraktion i sig eller i sin roll som skiljelinje mellan 

differentierade områden. Gränsen kan även utgöra hinder, eller fungera som en 

genomfartsled. Landsgränsen i Sylarnaområdet kan inte på ett tydligt sätt 
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kategoriseras in i endast en av dessa roller. Det finns egenskaper och fenomen i 

anknytning till gränsen som kan fördelas in i flera av dessa kategorier.  

För många besökare i gränsfjällen har landsgränsen måhända inte särkilt stor 

betydelse överhuvudtaget. Trots det finns skyltar vid gränsen och på vissa ställen 

turtips och skyltning till gränsen. Detta ger en bild av gränsen som en attraktion som 

har betydelse i området. Från sammanställningen av enkätsvaren kan även utläsas att 

vissa besökare ser det som lockande att korsa gränsen av den enkla anledningen att 

vara utomlands. Det verkar alltså finnas en attraktionskraft hos gränsen även om det i 

landskapet inte syns någon skillnad. Utöver att gränsen i sig kan ses som en attraktion 

verkar dessutom några av de skillnader som finns mellan de båda länderna uppmuntra 

turism över gränsen. Anläggningarna i de båda länderna har lite olika upplägg och 

atmosfär vilket anses exotiskt och fördelaktigt.  

De hinder som Timothy (2006) tar upp för gränsöverskridande turism bör inte 

påverka turismen i området nämnvärt. Sverige och Norge har liknande kulturer och 

politiska ideologier. Att länderna har skilda valutor bör inte heller vara något större 

hinder då det är möjligt att betala med kort på anläggningarna. Valutaskillnader var 

dessutom en faktor som inte erhöll särskilt många svar från enkätundersökningen. 

Några gränskontroller existerar heller inte utan man kan röra sig fritt över gränsen. På 

tur i området kan korsandet av gränsen ske utan att man ens lägger märke till det. 

Gränsöverskridningen kan på sin höjd innebära att kliva över ett renstängsel eller 

korsa en å. Ett fysiskt hinder som verkar vara av betydelse för gränsöverskridande 

turismflöde är ledmarkeringarna. Numera ser ledmarkeringarna i hela Sylarnaområdet 

mestadels lika ut och uppgraderingar för att göra lederna mer homogena pågår.  

Turistföreningarnas strävan efter en homogenisering likt detta kan måhända anses 

lite paradoxal eftersom en av drivkrafterna bakom samarbetet är ett större och mer 

exotisk destination där marknadsföringen utnyttjar vissa skillnader som finns mellan 

anläggningarna i respektive land. Å ena sidan finns alltså en vilja att skapa en slags 

symmetri i området för ökad tillgänglighet. Å andra sidan anses den asymmetri som 

kan sägas existera mellan anläggningarna i Sylarnaområdet vara viktig för den 

gränsöverskridande turismen.  

Sylarnaområdet och det gränsöverskridande samarbetet kan vidare analyseras 

utifrån den uppdelning Gren (2002) gör av begreppet region. Som tidigare nämnts och 

som bakgrundskapitlet visar har området en uppenbar gemensam historia i och med 

att landsgränsen har flyttats flera gånger. Trots denna historiska samhörighet är 

landsgränsen en skiljelinje mellan två olika språk. Eftersom de språkliga skillnaderna 

är relativt små verkar eventuella språkförbistringar emellertid inte ses som något 

större problem, varken för producenter eller för besökare. Det finns alltså 

komponenter i detta gränsområde som känns igen från definitionen av en kulturell 

region. Även arbetet med den gemensamma värdegrunden Deklaration Sylarna kan 

ses som en del av Sylarnaområdet som en kulturell region då denna typ av region 

enligt Hirvelä (2011) innehåller delade värderingar. Eftersom initiativet till ett utökat 

samarbete kom från turistföreningarna på lokal nivå är det svårt att se Sylarnaområdet 

som en administrativ region.  
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Det som framförallt är intressant ur ett turismperspektiv är huruvida 

Sylarnaområdet innehåller karaktärsdrag av en funktionell region. I en funktionell 

region ska det enligt Hirvelä (2011) finnas en utbredd känsla av samhörighet. Även 

om det finns en gemensam vilja och vision framförallt mellan turistföreningarna är 

det lätt att se faktorer som motverkar en känsla av samhörighet och synen på 

Sylarnaområdet som en funktionell region. Att kartor över gränsområdet i vissa fall 

bara visar ena sidan om landsgränsen och att det verkar existera mentala barriärer för 

samarbete är två exempel som tyder på att det finns saker att förbättra innan området 

kan identifieras som en funktionell region. Med avseende på det som Hirvelä (2011) 

menar är fysiska uttryck för en funktionell region uppfylls dessa till viss del. De 

infrastrukturella förbindelserna är goda i form av leder över gränsen. Däremot visar 

enkätundersökningen att vissa besökare anser att transportmöjligheter är ett hinder för 

att korsa gränsen. Även om kommunikationen mellan turistföreningarna är bra kan 

kanske ett bättre informationsflöde mellan anläggningarna på båda sidor om gränsen 

leda till ett ökat turismflöde och på så vis utveckla Sylarnaområdet allt mer mot en 

funktionell region. 

 

 

8 SLUTSATSER 

 

I det gränsöverskridande Sylarnaområdet kring den svensk-norska gränsen verkar 

turism och rennäring sida vid sida. Denna studie har fokuserat på turismen i 

Sylarnaområdet och undersökt landsgränsens betydelse för turismutvecklingen i form 

av ett utökat samarbete mellan de aktörer som verkar i detta gränsfjällområde.  

Studien har visat att aktörernas motivering till samarbete grundar sig i den 

komplexitet som området besitter i och med en känslig natur och aktörer med skilda 

intressen och intentioner. Den gemensamma nämnare som aktörerna i området har är 

naturen som resurs. Initiativet till ett utökat samarbete kommer från turistföreningarna 

i området med en vision om en långsiktigt hållbar utveckling både för turismen och 

för rennäringen. En ökning i besökarantal till Sylarnaområdet är förväntad i framtiden 

och ett holistiskt synsätt anses därför nödvändigt för att undvika konflikter samt för 

att förvalta de gemensamma naturresurser som aktörer på båda sidor om landsgränsen 

är beroende av. Ett gränsöverskridande samarbete är emellertid inte helt enkelt 

eftersom landsgränsen är en skiljelinje mellan olika politiska, ekonomiska och 

sociokulturella enheter. Skillnader mellan länderna innebär olika förutsättningar för 

gränsöverskridande samarbete på respektive sida gränsen. Denna studie har visat att 

landsgränsens betydelse för ett utökat samarbete i Sylarnaområdet är relativt liten ur 

ett sociokulturellt perspektiv, delvis till följd av Sveriges och Norges gemensamma 

historia samt att språkskillnaderna är små. 

Med fokus på det politiska perspektivet påverkar landsgränsen genom att 

medföra skillnader i regelverk och beslutsstruktur mellan Sverige och Norge vilket i 

sin tur innebär ett visst hinder för ett utökat samarbete. Dessutom påverkar 

landsgränsen möjligheterna till samarbete genom att orsaka mentala barriärer där 

gränsens existens och betydelse innebär att aktörer har fokus på endast ena sidan. 
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Att Sylarnaområdet sträcker sig över landsgränsen mellan Sverige och Norge har 

dessutom betydelse för turismflödet på flera sätt. Till att börja med har landsgränsen 

en attraktionskraft i sig på så vis att själva gränsen lockar besökare och bland annat 

rekommenderas som ett utflyktsmål. De skillnader som finns mellan de båda sidorna 

om gränsen har även de en viss attraktionskraft då området ses som mer exotiskt och 

varierande. Samtidigt finns det skillnader som snarare motverkar en 

gränsöverskridande turism. Dessa skillnader är exempelvis bristfälliga kartor och 

ledmarkeringar, skillnader i prisnivå och begränsade transportmöjligheter. Till viss 

del verkar alltså ett homogent och standardiserat område vara fördelaktigt för 

turismen medan till viss del det motsatta är att föredra.  
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BILAGOR 

 

Intervjufrågor 

1. Vad vill ni uppnå med ett ökat samarbete? 

2. Vilka fördelar ser du med att bedriva samarbete över gränsen? 

3. Vilka nackdelar ser du med att bedriva samarbete över gränsen?  

4. Vilka hinder och problem kan finnas för att upprätta och bedriva samarbeten 

över gränsen? 

5. På vilket sätt tror du att Sylarnaområdet som turistdestination påverkas av 

landsgränsen? 

6. Hur finansieras samarbetet?  

7. Är samarbetet beroende av finansiering från EU (Interreg)? 

8. Hur fungerar kommunikationen mellan de samarbetande aktörerna? 

9. Anser du att det finns en sociokulturell sammanhållning i gränsområdet? 

Varför/varför inte? 

10. Finns det kulturella skillnader som kan vara hinder samarbete över gränsen? 

11. Finns det skillnader i nationella regelverk i Sverige och Norge som kan vara 

hinder för samarbete över gränsen? 

12. Påverkar geografiska avstånd och infrastruktur förutsättningarna för samarbete 

över gränsen? Varför/varför inte? 

13. På vilken nivå ligger beslutsfattandet när det gäller turismutvecklingen i 

Sylarnaområdet? 

 

Enkätundersökning (se nästa sida) 
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Undersökning: Turism över landsgränsen Sverige-Norge. 

Denna enkätundersökning är en del av en C-uppsats som genomförs på kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Studiens syfte är att undersöka den gränsöverskridande turismen samt samarbeten inom turismutvecklingen i Sylarnaområdet 

på båda sidor om gränsen mellan Sverige och Norge. 

Resultatredovisningen kommer att göras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera enskilda individer. Vänligen besvara 

enkäten endast en gång. 

Tack så jättemycket för att du vill ta del i studien genom att besvara denna enkät. 

Vänligen 

Linus Hansson

1. Ålder:  <12 år    12-20 år    21-35 år    36-55 år    

>55 år   

2. Kön: Man    Kvinna  

3. I vilken kommun bor du? 

………………………………………………………………..Kommun. 

4. Nationalitet:  

Norsk    Svensk    Annat …………………………… 

5. Medlem i STF: JA    NEJ  

6. Medlem i TT: JA    NEJ  

7. Medlem i annan turistförening: JA    NEJ  

8. Ange hur din planerade färdväg ser ut. Sätt ett S där du 

påbörjade din tur och ett M där du planerar att avsluta 

din tur. Markera övriga platser du besökt och planerar 

besöka under denna tur med X. 

Storulvån ……………  Sylarna…………… 

Blåhammaren……………  Gåsen …………….  

Rundhögen ……………..  Helags ………………  

Storerikvollen ……………  Nedalshytta………...... 

Ljungdalen………………  Ramsjöhytta …………… 

……………… 

……………… 

9. Hur många gånger har du tidigare gjort längre fjällturer 

vintertid?  

Aldrig    1-5 gånger    6-20 gånger    >20 gånger   

10. Hur många gånger har du tidigare besökt 

Sylarnaområdet? 

Aldrig    1-5 gånger    6-20 gånger    >20 gånger   

11. Hur har du skaffat dig information inför denna 

fjälltur? Kryssa samtliga aktuella alternativ.  

STF:s hemsida    TT:s hemsida   

Annan hemsida  vilken? ………………………………………  

Turistbyrå    Släkt/Vänner    Kartor       

Egen tidigare erfarenhet    Tidsskrifter/Böcker  

Annat sätt ………………………………………… 

12. Hur bokade du ditt boende?  

Webbsida   vilken? ………………………………………….   

Telefon    Inget förbokat  

Annat sätt ……………………………………….. 

13. Vilken service i anslutning till fjäll-

stationer/stugor/hytter är viktig för dig? 
         Inte alls              Mycket 
           viktigt               viktigt 

Bemannad anläggning                    

Restaurang                    

Självhushåll                   

Kiosk                    

Dusch                    

Bastu                    

Privata sovrum                   

Torkrum                    
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Wi-fi                    

14. Har du korsat landsgränsen hittills under din fjälltur? 

JA    NEJ  

Var god vänd 



 

1 

 

 

 

 

15. Varför valde du denna fjälltur?  

Kommentera gärna 

 

16. Vad upplever du som lockande med att korsa landsgränsen? (Svara gärna även om du inte har korsat eller ska korsa 

gränsen) 

Välmarkerade leder    Servicenivå på anläggningar   Prisnivå    Avstånd mellan anläggningar   

Att vara utomlands    Ledens dragning    Inget särskilt     

Annat…………………………………….                

Kommentera gärna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Vad upplever du som hinder för att korsa landsgränsen? (Svara gärna även om du inte har korsat eller ska korsa gränsen) 

Ledkvalitet    Prisnivå    Valutaskillnader    Avstånd mellan anläggningar    Språkskillnader                      

Brist på information    Transportmöjligheter    Andra turer lockar mer    Inget särskilt     

Annat……………………………………. 

Kommentera gärna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack så mycket! 


	949 gulan.pdf
	ARBETSRAPPORTER
	Kulturgeografiska institutionen

	Nr. 949




