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Förord 
 
 
Föreliggande rapport har utarbetats inom ramen för en treårig forsknings- och 
utvecklingssatsning som varar pågår under perioden 2007 – 2010. Satsningen handlar 
om att stimulera framväxten av nya näringar med fokus på upplevelseindustrin. 
Rapporten utgör en delstudie inom FoU-programmet Drivkrafter för nya näringar – 
design, upplevelser, kulturarv. FoU-programmet finansieras av KK-stiftelsen, 
kommunerna Gislaved, Gnosjö, Gotland, Vaggeryd och Värnamo, Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, Landstinget i Jämtland, Region Halland, Region 
Jönköping och Länsstyrelsen i Jönköpings Län. 
 
I Gnosjöregionen är syftet att påverka attityden i regionen, så att jobb och företag inom 
andra näringar än den dominerande tillverkningsindustrin betraktas som ’riktiga’ jobb 
och företag. Detta är viktigt för att skapa förutsättningar för tillväxt av företag och 
arbetstillfällen inom nya kompletterande näringar. 
 
Tack till alla er som medverkat i intervjuer och samtal! 
 
Jönköping i december 2009 
 
Ossi Pesämmaa, David Rylander och Saeid Abbasian 
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Sammanfattning 
 
Berget Isaberg är den huvudsakliga resursen för stiftelsen 
Isabergstoppen, som verkar för friluftsliv i Småland. Berget är 309 
meter och den geografiska placeringen är Hestra i Gislaveds kommun 
vid ån Nissan och intill väg 26 (även kallad Nissastigen). Vägen 
förbinder Jönköping med Halmstad. Vid foten av berget ansluter väg 
26 även mot kommunerna Gnosjö och Värnamo. Vägen ger på så sätt 
en god tillgänglighet till platsen som är välkänd som Isabergstoppen 
och omfattar Isabergs fritids-anläggning. Fritidsanläggningen har viss 
sommarturism men är mest omtalad som Sydsveriges ledande 
skidanläggning. Hit kommer cirka 400'000 besökare årligen. 
Merparten under skidsäsongen. Liksom många andra 
skidanläggningar har Isaberg fått allt svårare att utlova tillräckliga 
mängder snö för ditresta turister. Detta trots att betydande 
investeringar gjorts i system av snökanoner. Det finns därför 
långtgående planer för att bygga in delar av berget, vilket skulle dels 
öka tillförlitligheten av snö under vintersäsongen och även förlänga 
säsongen till att bli helårsbaserad. En inbyggd anläggning skulle öka 
attraktiviteten och enligt uppskattningar locka uppemot 700'000 
besökare årligen. En inbyggd anläggning skulle även öka möjligheten 
att kombinera golf, spa, fiske och skidåkning. Men en inbyggd 
anläggning betyder även att en era av att helt profilera sig med att 
nyttja naturliga förutsättningar bryts till förmån för en delvis skapad 
anläggning.  
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1.  Inledning 
 

Rapporten handlar om förutsättningar för att förlänga skidåkning på berget Isaberg. 

Berget Isaberg är numera känt för fritidsanläggningen och kanske främst 

vintersäsongen. Skidorten Isaberg leds och ägs av stiftelsen Isabergstoppen som under 

en längre tid arbetat med en strategisk fråga om hur skidorten kan säkerställa tillräckliga 

mängder med snö på berget. Anläggningen har därför försetts med snökanoner som på 

konstgjord väg förbättrat förutsättningarna för skidåkning. På senare tid har 

anläggningen även utarbetat långgående planer om att ytterligare förbättra 

förutsättningarna för rikare tillgång på snö. Den strategiska utveckling som planeras på 

Isaberg kommer sannolikt inte bara påverka vinterturism utan även den turism som 

finns på sommaren.  

 

Fritidsanläggningen Isaberg har en anrik historia med lång kunskap att driva en 

skidanläggning. Historien går tillbaka så långt som 1919.  Med årliga besökare från 

främst Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Holland har Isaberg förtjänat 

benämningen Sydsveriges största skidanläggning.  

 

Tillgänglighet genom vägnätet och närheten till tågstationen i Hestra har troligtvis 

bidragit till att Isabergstoppen återkommande attraherat stora grupper från Sverige och 

på senare tid även från Danmark och en del andra europeiska länder. Inomhus pryds 

väggarna av skidåkare på besök. Historien förtäljer om kungliga besök och hur även 

landslaget förlagt träningen i Isaberg.  

 

Isaberg blev en utpräglad skidsort under 1930-talet. Backen blev utrustad med nya 

faciliteter. Ytterligare förstärkningar gjordes under 1970-talet och millennieskiftet med 

installering av nya liftanläggningar och snökanoner.  

 

Isabergs utveckling är i hög grad bestämd av artificiella respektive naturliga värden. Det 

kommersiella (ekonomiska) värdet av Isaberg finns både i naturen och i det artificiella 

som enligt nationalencyklopedin betyder ”något som är framställt på konstgjord väg” 

(http://www.ne.se).  För den akademiska diskussionen definierar vi här även natur, 

eftersom berget är ett inslag i Isabergs utveckling. Natur betyder ”en grundläggande 

egenskap, väsen eller egenart” som i det här sammanhanget formas av en ”omgivning 

av växter, djur och landformer” (http://www.ne.se). Dessa två begrepp natur och 

artificiell står inte på något sätt i motsats men det finns åtminstone en konsekvens som 

är viktig att belysa i sammanhanget Isaberg. Artificiella värden är nämligen ofta 

skapade för att utveckla något medan det i begreppet natur finns invävt ett ytterligare 

begrepp, nämligen ”grundläggande”, vilket associerar till krafter för att bevara och 

skydda. Skulle ett värde som definieras som natur få alltför många konstgjorda inslag så 

finns risk att det grundläggande eroderas, vilket i sin tur gör det svårt att försvara det 

som en naturlig beskaffenhet.  

 

Den här motsättningen av artificiella värden (ekonomiska) står ofta i motsats till av 

naturen bevarade ekologiska eller kulturella värden. Därför indelas attraktioner ofta i 

naturliga och skapade anläggningar, så kallade artificiella. Skidorter finns vanligtvis 

med i kategorin kombinerade anläggningar som erbjuder både naturupplevelser samt 

skapade anläggningar för motion och rekreation (Sandell, 2000).  
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På grund av snöbrist ökar de artificiella inslagen på våra skidanläggningar. Det är inte 

bara artificiell och konstlad snö utan hela anläggningar byggs in för att förlänga 

säsonger och bereda plats för större möjligheter till affärsutveckling. Överlag är 

artificiella miljöer på intåg inom flera olika områden inom turism. Artificiellt skapade 

attraktioner är inte bara starka för skidorter utan även för annan typ av besöksnäring. 

Karin Book pekar på artificiella skapade värden i Las Vegas och Dubai enligt följande: 

 
“… Här kan man spendera sitt dygn – och sina pengar – i en artificiell 

miljö där man kan shoppa, spela, roa sig, titta på boxning, bada i den 

spektakulära badanläggningen eller spela golf på den ännu mer 

spektakulära golfbanan. På kvällen kan man sitta på en trattoria vid 

kanten av en något underlig kopia av Fontana di Trevi i en konstgjord 

låtsasurban utomhusmiljö. Så kan det vara när verkligheten blir 

”hyper-reality” och det artificiella mer värt än det naturliga i den 

postmoderna staden. Därför kan man åka skidor i Dubai.” (2006:14) 

 

Artificiella inslag har även ökat på Isaberg i dess strävan att affärsutveckla. Det är inte 

längre tankar om bättre liftsystem, snökanoner och inslag av friluftsanordningar som 

präglar affärsutvecklingen kring berget Isaberg.  På grund av snöbrist finns långtgående 

planer att affärsutveckla genom att investera i en inomhusanläggning för skidåkning. 

Investeringen bryter med artificiell kraft in på flera områden som är drivna av naturliga 

förutsättningar. 

 

Det är för nästan alla känt att skidanläggningar fått betydande problem, främst påverkad 

av naturen – snöbrist. Skidåkning är fortfarande mycket populärt och speciellt under 

vissa förhållanden. Många tycker att perfekta förhållanden för skidåkning är att uppleva 

kontrasten av att åka skidor i sol och kyla. Det vill säga att solen är stark nog för att göra 

skidåkningen behaglig men tillräckligt kallt för att täcka backar med tillräckligt mycket 

snö. Många organisationer som värnar om skidorter eller till och med driver skidanlägg-

ningar är emellertid oroade över återkommande varma vintrar. Många menar att 

klimatförändringar eller en så kallad växthuseffekt är grundorsaken till dessa 

förändringar (Bultot, Gellens, Schadler & Spreafico, 1994). Det finns en enighet bland 

många klimatforskare att dessa förändringar är bestående och till och med tilltagande. 

Dessa förändringar i klimat gör att naturupplevelsen i en modern skidanläggning blir allt 

mer omgiven av teknik och artificiella lösningar.   

 

I Schweiz har snöbristen fått stora konsekvenser för policy bland investerare. 

Investerare följer noggrant varje sannolik förändring i klimatet och anpassar därefter sin 

policy i vilken utsträckning de skall utlova finansiering för framtida anläggningar. Den 

policy som riktas mot skidanläggningar är mycket specifik. Bland specifik policy kan 

nämnas att skidorter under 1500 meters höjd inte får finansiering för nybyggnad 

(UNEP, 2003) och höjdbaserad policy tenderar att förändras allteftersom klimatet 

förändras. 

 

Attraktiviteten på en vintersportdestination beror nämligen på snönivåer och vad som är 

tillförlitlig nivå på snön. Elasser & Messerli (2001) menar att en tillförlitlig nivå på snö i 

en vinterdestination i Schweiz betyder att 7 av 10 säsonger (1 december – 15 april) har 

ett snötäcke på minst 30 cm i hundra dagar. Definitionen betyder att gäster förväntar sig 

tillförlitliga nivåer av snö. Vidare, får definitionen på tillförlitlig snö implikationer på 
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vad en vintersportort kan utlova när de annonserar om tillförlitlig snö. Resultatet av 

definitionen diskvalificerar även flertalet av orterna i Sverige för vintersport.  

 

Det är även känt att utveckling av skidorter bestäms av ekologiska värden 

(Tsuyuzaki,1990). Vi vet exempelvis att det ledande svenska företaget för skidåkning, 

Skistar, haft planer på att expandera i Lindvallen i Sälen men att Länsstyrelsen bedömt 

att alltför stora naturvärden står i konflikt gentemot kommersiella vinster från 

besöksnäringen. Även den planerade inomhusanläggningen vid Isaberg omges av 

betydande naturvärden och har anpassat planen för att tillmötesgå miljömässiga krav 

från länsstyrelsen. 

 

Förutom tillgången på snö är skidanläggningar liksom övrig turism och besöksnäring 

beroende av en rad olika ekonomiska och lokala förutsättningar. I stort sett all turism 

och besöksnäring är beroende av en god tillgänglighet. Goda förbindelser till en skidort 

är avgörande liksom en god kommunikation mot dess marknad. Det senare är helt 

avgörande för att matcha pris samt marknadsföring för att bygga upp överens-

stämmande förväntningar. Även starka lokala produkter som relaterar till turism och 

besöksnäring (exempelvis jakt, fiske, golf, souvenirer, nöjesliv och restauranger) bidrar 

ofta i hög grad till att stärka den grundläggande attraktionen. I motsats till detta gäller 

att svagt utbud av lokala produkter kan avsevärt bidra till att minska attraktionskraften. 

Till dessa generella krav på turism hör även nödvändig modern it-teknologi och ett 

anpassat offentligt system av service (t ex sjukhus och säkerhet). Slutligen brukar 

problemen med en anläggning även kunna kopplas till lokalbefolkningens allmänna 

attityd gentemot turism och besöksnäring (Lankford & Howard, 1994). 

 

Vi har nu räknat upp ett antal specifika och generella aspekter som är viktiga för en 

anläggning av karaktären Isaberg. Vi tror att dessa aspekter påverkar förutsättningarna 

och att dessa är viktiga att därför belysa när vi bygger upp kunskap av den här typen av 

problem. Vi kan konstatera att fritidsanläggningen Isaberg idag är toppmodern med 

stolsliftar och anpassat friluftsliv för individer, familjer och olika typer av grupper. 

Anläggningen är även toppmodern genom avancerade snökanonsystem som så sent som 

2009 byggdes ut med ytterligare teknik för att kunna komplettera naturlig snö med 

konstgjord snö. Trots det natursköna området, kunskapen att driva en skidanläggning, 

rykte med återkommande besökare, tillgängligheten och toppmoderna system av 

snökanoner – så är Isaberg genom sin geografiska position avsevärt missgynnat. 

Förutsättningar att driva en attraktiv vinterskidort har nämligen förändrats. Återkomm-

ande varma vintrar gör snökanonerna otillräckliga och kan på sikt hota hela skidortens 

existens. Varmare vintrar med otillräckliga mängder av snö gör även att 

marknadsföringen blir otydlig – det går inte att utlova snö åt gäster – och således även 

skidåkning. Det blir sannolikt även svårt på sikt att investera och argumentera för 

affärsutveckling i området (kompletterande tjänster och produkter) eftersom det inte 

finns en stark attraktion i grunden.  

 

Den här rapporten om Isabergs utveckling känns angeläget att skriva eftersom det är en 

betydande attraktion och mer kunskap om den pågående investeringen i en 

inomhusanläggning också kan vara till uppbyggelse för andra typer av investeringar. 

Målet med rapporten är att stimulera en viss diskussion om tänkbara potentiella 

riktningar som denna utveckling kan bidra med.  
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2.  Turism och fritid i ett bredare perspektiv 
 

Men hänsyn till just lokala förutsättningar och att lokala intressen är vanliga i 

turismlitteratur ska vi lite närmare titta på en modell för naturturism utvecklad av 

Sandell (2000). Modellen om naturturism har bland annat applicerats i en utredning om 

fjällvärlden i Kiruna (Sandell, 2000). Sandell delade i modellen utveckling av 

naturturism i två skalor som baserade sig på aktiv respektive passiv turism samt 

distanserad och i hemmiljön anpassad turism (se Figur 1). Figur 1 har fyra olika 

kvadrater med utgångspunkt utifrån den tidigare indelningen. Vi har i rapporten 

anpassat Isabergs utvecklingsprocess till Sandells tankar, eftersom de artificiella och 

skapade upplevelserna i naturen skapar den stora utmaningen för Isabergs utveckling. 

 

 
 
Figur 1: Konceptuell karta över naturturism respektive skapade arenor för turism (Utvecklad 

från Sandell, 2000).  
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Den första kvadraten i Figur 1 (nedre kvadraten till höger) visar på ett tillstånd som i 

mycket låg grad har någon typ av turismaktivitet och uttaget ur landskapet är att 

betrakta som passivt. Landskapet är konserverat för framtida bruk eller bevarande av en 

viss art. Ett sådant område ligger nära lokalbefolkning men långt från turister. I de fall 

turister ges access till området sker det under anpassade former. (Sandell, 2000) 

 

Den vänstra kvadraten i Figur 1 representerar även den passivt nyttjande av en resurs. 

Här ser vi att kulturella intressen eller nationalparker exploateras men med restriktioner 

som är kopplade till det som skall bevaras.  

 

Höger kvadrat i Figur 1 visar på ett mer aktivt uttag ur landskapet. Här återfinns 

bärplockning, viss typ av friluftsanläggningar och till och med jakt samt fiske. Jakt och 

fiske är anpassade och styrs av de villkor som finns på orten.  

 

I Sandells Figur 1 har vi även placerat så kallade artificiella anläggningar, såsom 

inomhusanläggningar. Dessa artificiella anläggningar placerades i det övre högra hörnet 

av figuren. Det betyder att den typen av anläggningar har en hög aktiv användning av 

landskapet (platsen). Det betyder vidare att sådana anläggningar är dominerade av 

turism och som en konsekvens av det även är placerade i periferin av människors 

hemvist. Få vill nämligen bo i nära anslutning till anläggningar med högt uttag från 

natur och framförallt med en dominans av aktiviteter kopplade till turism.  

 

För att validera betydelsen av Figur 1 finns även mätningar som styrker påståendet. 

Sandell har själv haft starkt inflytande på friluftsforskning på ETOUR där de studerade 

besökare vid nationalparker (Fredman, Hörnsten-Friberg & Emmelin, 2005). För att 

kunna mäta aktiviteter i nationalparkerna delades parken in i fyra olika zoner.  Zon 4 

representerar det författarna uppkallar tillrättalagda och zon 1-3 det som är helt en 

naturupplevelse. Deras resultat visar att endast en liten kategori (naturpuritaner) besökte 

endast zon 1-3 (2 % år 2003). 44 % gjorde ett besök i zon 1-3 men i kombination med 

zon 4. Hela 54 % besökte endast det tillrättalagda området. Studien visar även att 

förändringar i det tillrättalagda området med asfalterade vägar, broschyrer, soptunnor, 

information och annan service ökade antalet besökare till området i stort (Fredman, 

Hörnsten-Friberg & Emmelin, 2005, 2007).   

 

Modellen som presenterats tidigare har stark bäring på fritidsbaserad turism och den 

naturnära turismen. Fritid kommer av den tid som är ”fri”. Fri betyder att den saknar 

förpliktelser och är obunden (Leitner och Leitner, 2004). Fritid ligger utanför den tid vi 

använder åt arbete och till att sörja för vår personliga omvårdnad såsom mat och hygien.  

Den moderna människan får allt mer av den så kallade fria tiden och kan spendera den 

på aktiva eller passiva ändamål (Goodin, Rice, Bittman och Saunders, 2005).   

 

Under en längre tid har den typiska sport och fritidsanläggningen i Sverige funnits 

under kommunal förvaltning. Dessa anläggningar har främst varit ämnade åt rekreation 

och motion för att stimulera hälsa. Under en längre tid har flera svenska 

fritidsanläggningar kritiserats för att bidra till att försvaga möjligheter för entreprenörer 

att utveckla olika affärskoncept nära turism och besöksnäring. 

(http://www.sverigeturism.se).  
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Sport och fritidsanläggningar kan vara betydelsefulla för en turistattraktion. En sådan 

anläggning kan både vara central för tillfälliga och återkommande evenemang såsom 

tävlingar. Förutom tävlingar kan fritidsanläggningar även vara attraktioner för 

fritidslystna turister. Båda kategorierna har ofta ett bredare behov av kompletterande 

tjänster än bara just besöket på huvudattraktionen. Vi skall därför beskriva turism mer 

ingående för att få en förståelse för dessa behov.  

 

 

3.  Turism 
 

Vi har valt att definiera turism utifrån turisten, eftersom turism i grunden utgörs av olika 

konsekvenser direkt kopplade till turisten. Turisten är subjektet som lämnat sin vanliga 

hemvist för en längre tid än en dag och för andra ändamål än arbete (McIntosh & 

Goeldner, 1986). När turisten lämnar sin hemvist gör han eller hon det för att finnas på 

en plats som kallas för destination. En plats eller ett geografiskt område kan även 

inrymma flera destinationer och är på sätt relativ till turistens mål. Turisten reser 

nämligen ofta med ett förutbestämt syfte att temporärt uppleva något som avsevärt 

skiljer sig från dagliga rutiner och vardagliga göromål (Cohen, 1972, 1979; Uriely, 

2005). Förklaringar till turisters beteende och styrkan i upplevelsen hos turisten 

tillskrivs i vilken grad upplevelsen skiljer sig mot det vanliga vardagslivet (Smith, 

1978). Det är därför inte ovanligt att program riktade för att öka kunskap om en typisk 

grupp av turister söker svaren i turistens hemmiljö (Iso-Ahola, 1982).  

 

Turism brukar även indelas i massturism och turism som inte vänder sig till den breda 

massan (McIntosh & Goeldner, 1986). Enligt Stamboulis & Skayannis (2003) är 

massturism underkastad konventionella förutsättningar för turism eftersom den är 

mindre anpassad för individuella behov.  De menar att konventionella förutsättningar 

ibland definieras såsom uppfyllandet av de 4 S:n (sjö, sol, sand och sex) eller som i 

engelskan (sea, sun, sand and sex). Till de konventionella villkoren hör traditionellt 

även att turisten till fullo uppfyller grundläggande behov (Maslow, 1954) såsom behov 

av att mätta hunger (restaurang), skydd (boende och säkerhet) och attrahera genom 

naturliga samt kulturella attraktioner på platsen. Dessa grundläggande kriterier för 

turism blir avgörande för en rad aspekter vi skall diskutera längre fram, nämligen: 

 

 Destinationen 

 Attraktionen 

 Säsongsvariationer 

 Tillgänglighet 

 Lokalbefolkning och; 

 Kompletterande produkter 

 

Från listan ovan blir det tydligt att det är svårt att skilja destination från attraktion 

eftersom de i grunden borde vara detsamma. Men det är även svårt att skilja 

säsongsvariationer, tillgänglighet, lokalbefolkning och kompletterande produkter från 

vad som bestämmer en destinations attraktionskraft.  
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Destinationen 

 

Destination är ett centralt begrepp inom turism som får långtgående konsekvenser för 

hur en service runt en turist byggs upp (Järvinen, 1988; Svensk, 1998). Destination 

betyder enligt Nationalencyklopedin avsett resmål (http://www.ne.se). Turism är 

platsbundet, vilket betyder att destinationens unika egenskaper (exempelvis miljö, 

människor, kultur, artificiella attraktioner, naturliga attraktioner och service) bestämmer 

upplevelsen på destinationen.    

 

 

Attraktionen 

 

I föregående rubrik konstaterade vi att turism är platsbundet. En viktig del av 

platsbundenheten är att den utgör en attraktion. Platsen är för turisten i olika grad 

attraktiv. En attraktiv slutdestination behöver inte per definition ha en naturlig 

förutsättning. En attraktiv destination kan likaväl vara baserad på en måttfullt stark 

attraktion men som lyckats koordinera flertalet relaterade tjänster.  

 

”Destination image” (Beerli & Martín, 2004) och ”attraktivitet” (Var, Beck & Loftus, 

1977)  används inom turismrelaterad forskning för att identifiera platsens betydelse och 

de komponenter som stärker betydelsen. Både destination image såsom attraktivitet 

består och mäts genom att turister värderar en rad olika komponenter. Det kan vara 

alltifrån naturliga attraktioner, artificiella attraktioner till graden av service och 

bemötande från lokalbefolkning.  

 

 

Säsongsvariationer 

 

En viktig del av attraktionen bestäms av faktorer som helt ligger utanför företagarens 

kontrollsfär. Vädret är en sådan faktor. Sol, snö och andra väderberoende faktorer kan i 

hög grad bestämma hur nöjda gäster blev efter resan (Lerner & Haber, 2000).  

 

 

Tillgänglighet 

 

Tillgänglighet har en stark funktionell betydelse för turism (Mill & Morrison, 1992). 

Tillgänglighet med hjälp av goda transporter gör att naturliga förutsättningarna blir 

tillgängliga för utomstående.  Tillgängligheten avgör vad som kan bli mer centralt för 

vår uppmärksamhet.   
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Lokalbefolkning 

 

Lokalbefolkning är ofta humankapitalet som uppbär lön direkt eller indirekt från 

turister, de kan även ha inflytande genom föreningsliv eller ibland genom ett litet 

företag. Lokalbefolkning som anställda och köpmän ger även harmoni, trygghet till 

turister men kan även vara subjekt som ger det rakt motsatta. 

 
”It is only one o’clock in the afternoon and so far three visitors have 

arrived to complain about things that have gone wrong for them in 

”paradise”. Their complaints are about being overcharged by a local 

taxi driver, who, until his unreasonable demands for payment in U.S. 

cash, appeared to be one of the friendliest persons met so far on the 

island. Another visitor has come direct from the airport to complain 

about “rude treatment by the customs official”.  A third visitor tell 

officials about his frustration with beach peddlers who try to sell 

everything from coral necklaces to hard drugs”. (Lynn, 1992:371). 

 

Violence against tourists can result from friction that develop when 

poverty stricken locals are forced to coexist with international tourists 

enjoying luxuries and from resentment that build toward tourism 

because travel styles can represent ideological values, class behavior 

(i.e., conspicuous consumption), and the political culture of tourists 

and their countries. The conflict between host and guest resulting from 

clashing cultures or values was aptly demonstrated in recent years in 

Egypt. Certain tourist behaviors (i.e., consumption of pork and alcohol, 

gambling, Western dress and codes of behavior) incongruent with 

Islamic cultural values have resulted in terrorist attacks against tourists 

in Egypt.” (Sönmez, Apostolopoulos & Tarlow, 1999: 14-15) 

 

 

Citaten ovan visar på först Lynn (1992) där turister är direkt missnöjda på grund av att 

de känt sig lurade och påflugna av lokala försäljare. Det andra exemplet (Sönmez et al., 

1999) är kanske alvarligare i den meningen att den beskriver konflikter som uppstår på 

grund av inkongruenta värderingar mellan gäster och lokalbefolkning.  

 

 

Kompletterande produkter 

 

Det finns en mängd produkter och service som kan bidra till att en turist kan uppnå 

målen med resan samt på så sätt även känna sig nöjd och tillfredsställd (McIntosh & 

Goeldner, 1986). Till kärnan av produkter kring en turist hör hotell, restauranger, pubar, 

transportföretag, guider, kasinos, souvenir och andra typer av butiker (Haber & Lerner, 

1998). Runt kärnprodukten finns kompletterande service som ytterligare kan stärka 

helhetsupplevelsen. Till kompletterande service hör exempelvis apotek, tandläkare, 

privata sjukvårdskliniker, banker, husmäklare, livsmedelsaffärer och systembolag. Det 

kan även finnas små tillverkare av lokala industriella produkter som kan vara direkt 

beroende av turister och besökare i en lokal ekonomi.   
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4.  Isaberg 
 

Isaberg är såväl en sommar som vinterdestination. Sommarsäsongen är idag stabilare, 

eftersom vintersäsongen under en längre tid hotats av snöbrist.  Isaberg är traditionellt 

sett en stark vinterdestination för besökare från såväl södra Sverige som andra 

europeiska länder. Året-runtanläggningen har ett anpassat aktivitetsutbud för olika 

målgrupper från Sverige såväl som Danmark, Nederländerna och Tyskland. 

Anläggningen ligger nära större befolkningscentra: Jönköping 6 mil, Göteborg 12 mil, 

Malmö/Köpenhamn 24 mil. 

 

Smålands Turism delade 2008 för första gången ut ”Årets turismpris” i Jönköpings län. 

Priset delas ut till den som genom föredömliga insatser i nytänkande, internation-

alisering, kvalitet och hållbarhet i företagandet, har bidragit till att utveckla turismen i 

länet. Priset gick till Stiftelsen Isabergstoppen. 

 

Tidigare konstaterades att det idag finns ett stort behov av anläggningar som är 

tillrättalagda (Fredman, Hörnsten-Friberg & Emmelin, 2005) och med god tillgänglighet 

(Mill & Morrison, 1992). Fredman, Hörnsten-Friberg & Emmelin (2005) konstaterar till 

och med att de delar av våra naturreservat som är mest välbesökta är de tillrättalagda 

och att trenden för sådan turism är tilltagande.  Isaberg representerar i hög grad en 

tillrättalagd anläggning med i stort sett all service även om djupet på servicen 

fortfarande har vissa brister (t ex endast en restaurang, en mindre livsmedelsaffär, få 

alternativ till boende).  

 

Figur 2 visar genom pilarna (1 och 2) hur en eventuell inomhusanläggning på Isaberg 

för att säkra snöbrist inte bara skulle påverka uttag av natur men även öka dominans av 

turism i området. Sannolikt, givet högre besökstal, kommer även service att byggas ut 

kring anläggningen. Vår andra del av den teoretiska referensram vi byggde upp 

handlade om fritidsanläggningen (Leitner och Leitner, 2004). Den litteratur vi hänvisade 

till visade att vår fria tid ökade och vi kunde antingen spendera den på aktiva eller 

passiva aktiviteter (Goodin, Rice, Bittman och Saunders, 2005). Trenden att skapa 

utrymme för aktiva aktiviteter skulle även öka behovet av anläggningar som möjliggör 

aktiva aktiviteter. Anläggningen på Isaberg är i mångt och mycket anpassad för fritid 

och friluftsliv. Lekplatsen, parkeringen och huvudbyggnaden smälter in i skog och övrig 

terräng. Lekplatsens utformning är starkt präglad av lek förknippad med klättring och 

bergslika aktiviteter.  
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Figur 2: Isaberg som inomhusanläggning i modellen för naturturism (utvecklad från Sandell, 

2000). 

 

 

Turism på Isaberg 

 

I vår teoretiska del som användes för att forma vårt perspektiv kunde vi konstatera att 

turisten reser ofta med ett förutbestämt syfte att temporärt uppleva något som avsevärt 

skiljer sig från dagliga rutiner och vardagliga göromål (Cohen, 1972, 1979; Uriely, 

2005).  Vidare underströk vi att upplevelsen hos turisten beror i vilken utsträckning 

upplevelsen skiljer sig mot det vanliga vardagslivet (Smith, 1978).  Isaberg skulle som 

första svenska inomhusanläggningen helt stå upp för att vara unik och sannolikt kunna 

bygga upp upplevelser som är svåra att känna igen i sin hemmiljö. Den offentliga 
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visionen för Isaberg är att skapa Skandinaviens mest kompletta fritidsanläggning 

(Gustavsson, 2009). 

 

 

Destinationen Isaberg 

 

Destinationen är slutmålet för en resa och utgörs av den plats turisten i huvudsak avser 

att vistas på när de inte är hemma. Turistens frånvaro från ordinarie hjälpmedel och det 

faktum att de söker fritidsrelaterade aktiviteter och nöjen gör att typiska 

turismdestinationer präglas av service, restauranger och olika typer av naturliga eller 

konstruerade attraktioner.   Destination är därför ett centralt begrepp inom turism som 

får långtgående konsekvenser för hur en service runt en turist byggs upp (Järvinen, 

1988; Svensk, 1998).  Isaberg är en naturlig slutdestination för många gäster som 

avskiljs genom berget Isaberg. På Isabergs skidort finns det totalt 12 olika backar och 

fyra liftkabiner och totalt 18 km av olika nerfarter för skidåkning.  

 

Skidåkningen är strategiskt mycket viktigt för anläggningen. Snöbristen har medfört att 

Isabergs största strategiska satsning är att bygga in skidbacken. En inbyggd anläggning 

skulle bestå av en nerfart och en inomhusanläggning för längdskidåkning (s k tunnel). 

Inomhusanläggningen har stött på patrull ett antal gånger. Tillväxtverket kom även med 

ett negativt besked i somras till att stödja en utbyggnad
1
. Även lokalbefolkningen har i 

ett klagomål uttryckt missnöje till Länsstyrelsen (SVT:s Smålandsnytt den 3 november 

2009). Med anledning av det problem som funnits med i början av denna process mot en 

inbyggd skidbacke har planen reviderats.  Gustavsson (2009) presenterar i visionen för 

kommande år att investeringen mot en inbyggd backe nu tagit ett viktigt strategiskt steg, 

nämligen att planera bygget i etapper. Tunneln för längdskidåkning slopas i första 

etappen vilket gör att investeringskostnaden kommer ner till 375 miljoner kronor.  

 

Fem minuter med bil från huvudanläggningen ligger golfklubben med 36 hål. Utöver 

det finns det en tunnel under väg 26 som tar besökarna till sjön där de kan bada och 

fiska (lax, gädda, abborre). Sjön är även en del av ett sjösystem som med exempelvis en 

kanot leder till Smålandsstenar 80 km söderut.  

 

Förutom satsningen på inomhusanläggningen har Isaberg tagit ett större initiativ att 

utveckla naturturism (Presentation nyheter Gustavsson, 2009). Ett större älghägn med 

tre älgar tillhör investeringen för kommande säsong. Älgen är en stark symbol och 

kommer sannolikt att ha stor betydelse för Isabergs möjligheter att tillgodose utländska 

besökares förväntningar. Med ett älghägn kommer Isaberg att kunna utlova besökare att 

se älgar. Hägnet kommer omfatta cirka 6 hektar. Inom ramen för naturturism har även 

Isaberg från och med nästa höst tillgång till 1450 hektar för ändamålet jaktturism.  

 

 

 

 

                                                      
1
   Dagens Nyheter 19 juni 2009. 
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Attraktionen Isaberg 

 

Olika typer av påtagliga produkter, tjänster, naturliga förutsättningar, konstruerade 

parker och arkitektur kan räknas hem som intäkter för en destinations attraktivitet (Var, 

Beck & Loftus, 1977). Attraktivitet är även dynamiskt i den meningen att det är en grad 

som går från hög till låg. Attraktivitet är även dynamisk i avseendet att den kan 

förändras och påverkas över tid. Isaberg har genom olika marknadsundersökningar 

skapat sig en uppfattning om dess attraktivitet.  

 

 

Säsongsvariationer på Isaberg 

 

Sol, snö och andra väderberoende faktorer kan i hög grad bestämma hur nöjda gäster 

blev efter resan (Lerner & Haber, 2000). Speciellt skidanläggningar är mycket känsliga 

för väder, eftersom snön är en direkt insatsvara för upplevelsen. Isaberg är en 

destination för fritidsintressen året runt. Isaberg var tidigt ute och inne för att även 

attrahera sommargäster till sina anläggningar. Sommargäster attraheras av rekreation 

och fysiska aktiviteter såsom vandring, roddbåtar, kanoter, fiske och golf. 

Familjeattraktionen stärks främst av en större lekplats som förses med minst en nyhet 

per år. 

 

 

Tillgänglighet Isaberg 

 

Tillgänglighet har en stark funktionell betydelse för turism (Mill & Morrison, 1992). 

Avstånd till en plats från en marknad kan även användas för att bedöma lättillgänglighet 

till platsen med olika transportmedel. Det finns även en tredje aspekt på tillgänglighet i 

det här avseendet – nämligen om destinationen ger tillgänglighet till kust, inland, 

periferi, historiska eller moderna platser.  

 

Isaberg är inget utpräglat historiskt minnesmärke. Det är heller inget kulturellt tillhåll 

och inte kustnära. Isaberg är i termer av tillgänglighet en plats som ger tillgänglighet till 

vatten och skidåkning vid berget vid väg 26 (även kallad Nissastigen) som förbinder 

Jönköping med Halmstad samt väg 151 som ansluter till Gnosjö och Värnamo. Isaberg 

är alltså ett berg i Hestra i Gislaveds kommun som sträcker sig 309 meter över havet 

och ligger belägen vid ån i Nissan. Berget är således en knutpunkt i vägnätet. Det finns 

även en tågstation i Hestra som stärker tillgängligheten till Isaberg. Tillgängligheten är i 

Svenska mått god eftersom den angränsar till många större närmarknader (bl a 

Jönköping, Göteborg, Malmö, Köpenhamn).  

 

Det finns även en annan aspekt på tillgänglighet. Berget är även naturskönt beläget med 

omgivande skog och vatten, vilket gör att den ger en god tillgänglighet till naturen för 

såväl lokalbefolkning som besökare. 
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Lokalbefolkning som omger Isaberg 

 

Lokalbefolkningen har en viktig del i utvecklingen av Isaberg. Stödet från 

lokalbefolkningen är viktigt för framtida kompetensförsörjning men även för att ingjuta 

ett stöd för olika verksamhetsplaner.  Ett sätt att studera stödet från lokalbefolkningen är 

att följa olika mediers bevakning av investeringsplanerna på Isaberg. En utbyggnad av 

Isaberg är också gynnsam för friluftslivet lokalt.  

 

 

 

5.  Andra svenska skidanläggningar 
 

Den mest besökta skidbacken i Sverige och Skandinavien är Sälen (skidbackarna 

Lindvallen/Högfjället i synnerhet populära) , som framgår av flera nätbaserade 

skidtidningar. Sälen har  303 meters fallhöjd. Avstånd, resekostnader och övriga priser 

inte är särskilt gynnsamma för svenska barnfamiljer om de ska åka till det exklusiva 

Åre. Åre däremot är möjligen populärast bland utländska vinterturister mycket tack vare 

sin kända profil som VM-ort 2007.  

 

Antal besökare till vinterturistattraktioner och speciellt till skidorter har ökat kraftigt 

bland svenskar de senaste decennierna. I och med ökade antal besökare finns det ännu 

mer potentialer att vinna; omsättningen ökar och det finns utrymme för nya 

investeringar. Ökade besök och omsättning kan i sin tur ge chanser till ökade 

arbetstillfällen på skidorten. 

 

Från flera håll rapporteras att skidorter i Sverige håller på att expandera sina 

verksamheter, modernisera och bygga ut kring befintlig verksamhet. Två sådana 

exempel är Säfsen och Gesunda i Dalarna. Satsningarna gäller bl a köp av nya 

snökanoner som ska förlänga vintersäsongen, öka antal bäddar, utbyggnad av spa-

verksamheten och bubbelpool utomhus. 

 

Isaberg har ett bra geografiskt läge. Den ligger 12 respektive 18 kilometer från 

centralorterna i kommunerna Gnosjö och Gislaved och ca 6 mil från Jönköping. En och 

en halv timma från Göteborgs internationella flygplats och knappt 40 minuter från den 

regionala flygplatsen i Jönköping, samt knappt 4 timmars bil- eller tågresa från 

Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Räknar man hela södra Sverige och hela Danmark 

så finns det ett befolkningsunderlag på ca 12 miljoner som också kan vara potentiella 

besökare av Isaberg.  

 

Över 400'000 turister besöker Isaberg varje år och backen är det största turistmålet i 

Gnosjöregionen. Uppdelningen är fördelad på 150'000 gäster på sommaren och 250'000 

på vintern. De största antalet besökarna förutom svenskar kommer från Danmark, 

Nederländerna och Tyskland. Det kommer också besökare från Storbritannien, 

Frankrike, Ryssland, USA och flera andra länder. Besöken gäller både vinterturister och 

sommarturister. Det är t ex mycket vanligt att danskar kommer hit på helger med 

charterbussar.  
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Isaberg har störst ekonomisk betydelse för kommunerna Gislaved och Gnosjö, 

framförallt på grund av närhet till centralorterna i båda kommunerna. Den är också av 

gemensamt stort intresse för båda kommunerna då exempelvis delar av Isabergs 

golfbana liksom hälften av dess 36 hål ligger just innanför Gnosjö kommun. Isaberg och 

dess besökare är också viktiga för grannkommunerna Värnamo och Vaggeryd. 

 

 

 

6.  Slutsatser 
 

Isaberg är en attraktiv året-runt destination, särskilt för danskar, holländare och tyskar.  

Naturupplevelser har till dags dato varit en viktig del hos Isabergs utländska besökare.  

Baserat på en del tidigare empiriska studier, som låtit mäta aktiviteter i naturnära 

områden, ser vi att naturupplevelser är uppskattade och att sådana besökare generellt 

uppskattar så kallade tillrättalagda anläggningar med goda förbindelser (Fredman, 

Hörnsten-Friberg & Emmelin, 2005, 2007). Möjligen kan de förklara Isbergs tidigare 

framgångar som naturnära fritidsanläggning. Isabergs naturliga förutsättning är baserad 

på en backe som ligger på relativt låg höjd i jämförelse med andra anläggningar. Trots 

den låga höjden är backen attraktiv för gäster. Sannolikt har även den goda 

tillgängligheten bidragit till anläggningens popularitet (bl a väg 151 och 26).  

 

Om de planerade investeringarna genomförs förstärks sannolikt Isabergs och möjligen 

även regionens attraktionskraft. Utbyggnaden stärker sannolikt en så kallad tillrättalagd 

naturupplevelse och kommer även få stor betydelse för att utveckla sport, rekreation, 

fritid och därtill förenlig verksamhet (kompletterande produkter såsom shopping, 

restauranger och spa). Inomhusanläggningen blir även unik i ett annat avseende. Andra 

inomhusanläggningar har mer karaktären av en hangar (t ex., Hamburg) eller som en 

arkitektisk skapelse medan Isaberg kan nyttja naturliga förutsättningar samt tidigare 

ackumulerad kunskap och erfarenhet för att planera upplevelser på ett så kallat 

inomhusberg.  

 

I vilken riktning Isaberg utvecklas påverkar upplevelseindustrins utveckling i regionen. 

Ökad ekonomisk betydelse påverkar sannolikt även framtida tillgänglighet till fördel för 

regionen. En mer stabil säsong kan eventuellt även bidra till att differentiera prisbilden 

från att ses som en lågprisanläggning. Det relativt dyra boendet signalerar möjligen på 

hög efterfrågan, vilket ger utrymme (möjlighet) för utbyggnad. 
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Bilaga 1. Kartor Gnosjöregionen 

 

         Karta 1.  De fyra GGVV-kommunerna. 
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Karta 2.  Gnosjöregionen och dess geografiska sammanhang med närheten till Hallandskusten och de 

större städerna Jönköping, Växjö och Borås. Källa: © Lantmäteriverket Medgivande I 2010/0037. 
 

 
                Karta 3.  Gnosjöregionen med dess huvudorter och inre sammanhang.  

                Källa: © Lantmäteriverket Medgivande I 2010/0037. 
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