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Sammanfattning 

Dagens utbud på destinationer är stort och det blir därmed viktigt att destinationerna utmärker 
sig på något sätt för att hävda sig i konkurrensen. Sådant som blir viktigt att lägga fokus på är 
bland annat marknadsföring och utveckling av destinationen. För en lyckad 
destinationsutveckling krävs ett antal faktorer, bland de viktigaste är dialog, samverkan och 
delaktighet mellan aktörerna på destinationen. Dessa begrepp ingår i KraftProcessen, som är 
en vald teori för denna uppsats.  

    En destinationsutveckling kan vara av både positiv och negativ karaktär. Fördelar är att fler 
arbeten skapas och infrastrukturen utvecklas och förbättras och exempel på nackdelar kan 
vara en ökad belastning på miljön. Detta leder till att det är viktigt att arbeta för en hållbar 
utveckling på destinationen. En destination som aktivt arbetar med destinationsutveckling och 
hållbarhet är Åre och som är undersökningsobjektet för denna uppsats. Åre är en av Sveriges 
populäraste skidorter där det har skett flera stora förändringar, de har bland annat de senaste 
åren börjat satsa på sommarturismen.  

    Denna uppsats är en fallstudie som behandlar Åres destinationsutveckling. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur man idag arbetar med destinationsutvecklingen i Åre och på 
vilket sätt miljön tas till hänsyn samt att göra en jämförelse med hur det gjordes förr.  

   För att bäst svara på uppsatsens problemformulering användes kvalitativa metoder. Fem 
djupintervjuer har genomförts med nyckelpersoner som är involverade i Åres 
destinationsutveckling. Djupintervjuerna gav oss bra insikt i hur utvecklingsarbetet praktiskt 
går till på destinationen, vilket kan vara svårt att finna i litteratur. Förutom intervjuer, som är 
primärdata, har även sekundärdata använts i form av litteratur och hemsidor.  

    Resultatet av undersökningen visar att ett samarbete är av stor vikt för en lyckad 
destinationsutveckling. Detta går tydligt att se då det innan år 2001 inte fanns några direkta 
samarbeten i Åre. De olika huvudaktörerna styrde då destinationen på varsitt håll utan hänsyn 
till varandra eller invånarna. Vändpunkten kom när Vision 2011 startades och ett samarbete 
för Åres fortsatta utveckling inleddes. Visionsarbetet gick så pass bra att målen nåddes innan 
utsatt tid. I och med detta inleddes ännu ett visionsarbete där fler aktörer blev inblandade. 
Detta strategiarbete kallas Vision 2020 där man nu arbetar för fullt med att nå de uppsatta 
målen. En annan slutsats som dragits är att hållbar utveckling är något som präglar Åres 
destinationsutveckling, då ett av de uppsatta målen för Vision 2020 handlar om en förbättrad 
miljö.  

 

 

Nyckelord: Destinationsutveckling, dialog, hållbar utveckling, samarbete 
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Abstract 

With today’s increasing number of tourist destinations, each one has to clearly distinguish 
itself to stand out in the competition. To achieve a successful destination development it is 
important to focus on three aspects; dialogue, co-operation and participation between the 
involved operators on the destination. One of the chosen theories in this essay is 
KraftProcessen (“the force process”) which consists of these three aspects.  

 Development can be both positive and negative for the destination. Some of the positive 
aspects are more jobs and better infrastructure for both the locals and the tourists on the 
destination. A negative aspect can be for example the negative impacts on the environment 
which makes it important to have a sustainable development on the destination. The 
destination chosen for this investigation is Åre which actively works for destination- and 
sustainable development. Åre is one of Sweden’s most popular ski-resorts where many 
changes have taken place over the years. One of the most recent investments is the summer 
tourism that is becoming more and more popular on the destination.  

This essay is a case study about Åre’s destination development and the aim is to investigate 
how Åre is working with destination- and sustainable development today, and to compare it to 
the past. A qualitative method approach was chosen and data was collected by performing in 
depth interviews with five people involved in Åre’s destination development.  

    The result of the investigation shows that co-operation is important for a successful 
destination development. Before 2001 there were no co-operations between the operators in 
Åre and the major, well funded, companies decided everything about the destination. This all 
changed in 2001 when a co-operation called Vision 2011 was initiated. This was very 
successful and the goals of the vision were fulfilled already in 2006. At this time a new and 
bigger co-operation started and more of Åre’s operators were involved. This is called Vision 
2020 and is currently in progress. Another conclusion that came out of the investigation is that 
sustainable development is something that characterizes Åre’s destination development since 
a better environment is one of the goals of Vision 2020. 

 

 

Keywords: Destination development, dialogue, sustainable development, co- operation.  
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 
Denna uppsats behandlar hur Åre arbetar med destinationsutveckling och där fokus läggs på 
bland annat hållbar utveckling. Det inledande kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning 
följt av en problemdiskussion som leder vidare till uppsatsens problemformulering och syfte. 
Efter detta följer en definitionsdel där olika begrepp förklaras på ett mer ingående sätt samt 
kort information om de företag som är inblandade i Åres destinationsutveckling. Kapitlet 
avslutas med uppsatsens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
För turisten finns det i dagens samhälle många olika destinationer att välja bland vilket leder 
till stor konkurrens mellan turistföretagen och andra olika verkande aktörer på 
destinationerna. På grund av detta blir det därmed viktigt att lägga resurser på marknadsföring 
och utveckling av destinationerna för att alltid ha en konkurrenskraftig produkt att erbjuda. 
Utveckling av en destination kan vara av både positiv och negativ karaktär. Den kan vara 
positiv i och med att en utveckling kan innebära att fler företag kan etablera sig vilket leder 
till att fler arbetstillfällen skapas som kan vara av stor nytta för destinationens befolkning. 
Andra positiva effekter av en ökad turism kan vara en förbättrad infrastruktur som används 
även av lokalbefolkningen fastän den möjligtvis har utvecklats för turisterna. Något som kan 
vara negativt med turismen, speciellt då det går att se en ökning av resandet varje år, är att det 
leder till ökade utsläpp av miljöfarliga avgaser, landareal övertas och bebyggs med hotell och 
andra anläggningar.1 Detta har att göra med hållbar utveckling som det talas mycket om, även 
bland annat i och med att jorden blir varmare och ozonskiktet blir tunnare. Det är därför 
viktigt att ta hänsyn till naturens resurser vid planering och utveckling av en destination och 
se till att inte turisterna påverkar miljön negativt.2 Slitaget på naturen påskyndas även genom 
att många människor är i rörelse på samma plats, och ofta samtidigt. Det blir därmed extra 
viktigt att ha ett hållbart synsätt och skapa en balans mellan turistens önskemål och bevarande 
av miljön.3 Det blir allt vanligare att även turister kommer med krav om ett miljövänligt 
resande och detta är något som företag och andra aktörer på en destination måste anpassa sig 
efter.4  

    De svenska fjällen är populära att besöka, men samtidigt är naturen där extra känslig för 
mänsklig aktivitet. Den svenska fjällregionen täcker cirka en tredjedel av Sveriges yta5 och 
många populära turistdestinationer återfinns där. Under en lång period har dessa utvecklats 
och förbättrats för att locka fler turister. Det finns olika anledningar till varför fjällen har blivit 
så populärt, det beror dels på det ökade intresset för vintersporter men även närheten till 
naturen där det är möjligt att ägna sig åt till exempel vandring, fiske eller jakt.6 

                                                 
1 von Friedrichs Grängsjö, Y, 2001, s 31 
2 France, L, 2002, s 26 
3 Bohlin, M, Elbe, J, 2007 s 78 
4 Bohlin, M, Elbe, J, 2007 s 77 
5 http://www.mistra.org/fjallmistra  2009-05-20 
6 http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/pdfplus/3674318.pdf  s 146   2009-02-05  
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    En av Sveriges populäraste skidorter är Åre, där även sommarsäsongen börjar komma 
igång och bli mer populär. Något som gör destinationen unikt är dess vackra landskap, den 
rena luften och det rena vattnet som går att finna där. Turismen i Åre sträcker sig tillbaka 
långt i tiden, redan på 1800-talet sökte sig människor dit för att andas den friska luften och 
dricka av det rena vattnet som inte gick att finna i städerna.7  

    Transportsektorn spelar en viktig roll då den fungerar som en länk mellan turisterna och 
destinationerna. Det var när järnvägen kom till Åre år 1882 som det underlättades betydligt 
för turisterna att ta sig till orten. Turistanläggningar så som hotell och restauranger började 
etableras i området för att kunna ta emot de ökade tillströmningarna av turister. Utvecklingen 
av Åre har således pågått i över 100 år och är fortfarande pågående då nybyggnationer och 
förbättringar sker kontinuerligt.8 Transportsektorn är även av stor vikt när en destination ska 
marknadsföras och utvecklas, för att kunna locka turister är det viktigt att denna är 
lättillgänglig. Det vanligaste sättet att ta sig till Åre är via bil.9 Utöver detta färdsätt finns även 
möjlighet att åka tåg hela vägen in till byn. Åre har en egen tågstation som färdigställdes 
sommaren 2006, denna ska på ett bättre sätt kunna ta emot turisttillströmningen än det gamla 
stationshuset. I samband med öppnandet av den nya tågstationen invigdes även ett nytt 
köpcentrum som är beläget på samma plats.10 Förutom dessa färdsätt är det även möjligt att 
flyga till Östersund och därifrån ta en flygbuss som går direkt till Åre. I slutet av år 2006 
ändrades namnet på Östersunds flygplats till Åre Östersund för att öka kännedomen om 
området samt att öka turismtillströmningen, speciellt för internationella turister.11 

1.2 Problemdiskussion 
Som nämndes ovan ökar turismen varje år, enligt statistik från före detta Nutek, verket för 
näringslivsutveckling, (numera ersatt av Tillväxtverket) ökade turistnäringens omsättning år 
2007 med cirka fyra procent.12 Detta har satt press på företag och de som arbetar med 
destinationsutveckling att följa med i denna utveckling eftersom det är viktigt att utbudet kan 
möta efterfrågan från turisterna. Om destinationerna inte kan följa med i utvecklingen och 
kunna erbjuda det turisterna efterfrågar kan det leda till att turisterna väljer ett annat resmål 
istället.  

    För en lyckad utveckling av en destination är det viktigt med samarbete och dialog mellan 
företag och andra aktörer. En del av utvecklingsarbetet handlar även om debatten som finns 
idag angående miljön. Detta har lett till att företag och andra aktörer måste ta hänsyn till de 
lagar och regler som finns uppsatta för en hållbar miljö. För att belysa ett exempel på detta 
kommer denna uppsats ha Åre som studieobjekt. Denna destination valdes med anledning av 

                                                 
7 Nilsson, P.Å. 1999, s. 22 
8 Nilsson, P.Å. 1999, s. 34 
9 http://www.jamtland.se/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=354&lang=sv   2009-
05-25  
10 Vikström, J, 2006, s 15 
11 http://www.lfv.se/sv/LFV/press/Pressmeddelanden-LFV/54118/    2009-05-08 
12 http://www.nutek.se/sb/d/668  2009-02-06  
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att det är en intressant ort som genomgått många stora förändringar under en lång tid. 
Förändringarna har inte alltid varit av godo och ett samarbete mellan olika aktörer på 
destinationen och ett hållbart synsätt har inte alltid funnits.  

1.3 Problemformulering  
Vad är viktigt att tänka på vid utveckling av en destination? Är ett samarbete viktigt mellan 
olika aktörer på en destination för en lyckad utveckling? Tas det hänsyn till en hållbar 
utveckling vid planering av destinationer och på vilket sätt i sådant fall? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse av Åres destinationsutveckling förr i tiden och 
idag samt att undersöka hur olika aktörer arbetar idag med hållbar utveckling.  

1.5 Definitioner 

1.5.1 Hållbar utveckling 

År 1987 infördes begreppet hållbar utveckling i och med Brundtlandsrapporten, eller ”Vår 
gemensamma framtid” som är rapportens riktiga namn. Denna rapport är skapad av FN: s 
världskommission för miljö och utveckling med den dåvarande norska stadsministern Gro 
Harlem Brundtland som ordförande. Syftet med rapporten var att komma med realistiska 
förslag för att lösa världens resurs- och miljöproblem genom att få världens länder att 
samarbeta för att nå en hållbar utveckling. Under en konferens i Rio de Janeiro 1992 
diskuterades begreppet ännu en gång och en definition lades fram: ”en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”.13 Hållbarhetsbegreppet fick tre olika dimensioner som ska 
samverka; en social, en ekonomisk och en ekologisk dimension. Brundtlandsrapporten fick 
stor genomslagskraft och där ansvaret för en bättre miljö till viss del flyttades över från 
individen till företag och näringsliv.14  

    När det handlar om hållbar utveckling finns det tre olika slag av kapital och dessa är 
naturkapital, tillverkat kapital och humankapital. Naturkapitalet består av förnyelsebara och 
icke förnyelsebara resurser. Exempel på förnyelsebara resurser är skogar, åkermark och 
ekosystemen i övrigt. Till de icke förnyelsebara resurserna hör till exempel olja, kol och 
mineraler. Tillverkat kapital är sådant som människan har tillverkat för produktion av varor 
och tjänster, exempel på detta är maskiner, byggnader och transportmedel. Humankapital är 
ett förråd av kunskap och erfarenheter som människan innehar. Hållbar utveckling definieras 
även som att välbefinnandet och naturkapitalet inte minskar över tiden, att sköta resurser på 
ett sådant sätt att en hållbar avkastning av varor och tjänster upprätthålls, att upprätthålla de 

                                                 
13 http://www.ne.se/kort/h%C3%A5llbarutveckling 2009-02-05 
14 Bohlin, M, Elbe, J, 2007 s 74 
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social-ekologiska systemens återhämtningsförmåga över tiden samt att skapa enighet och 
kunskap.15  

1.5.2 Hållbar turismutveckling 

År 1995 arbetades en handlingsplan vid namn Agenda 21 fram av FN, denna var avsedd 
enbart för turistnäringen.16 Agenda 21 innehåller mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar 
utveckling genom att bland annat undanröja hot mot miljön, men även att varje näring ska 
ansvara för miljön. Resebranschen ska försäkra sig om att bevara de natur- och 
kulturtillgångar som utgör grunden för näringen. Det ska även finnas ett samarbete mellan 
resenäringen och alla dess aktörer där ansvariga ska hjälpas åt att ansvara för miljön.17 
Exempel på detta är: kretsloppstänkande, planering av markanvändning, miljövänliga 
produktutformningar och motverkande av skadliga utsläpp från transporter. I Sverige gjorde 
före detta Turistdelegationen en definition av begreppet hållbar turismutveckling, som följde 
internationella föregångare och uppmanade företag inom turismen att arbeta efter de 
förbestämda riktlinjerna. Definitionen lyder: ” en utveckling där ekonomiska, ekologiska och 
kulturella/sociala konsekvenser vägs samman för att uppnå en hållbar turism. Områdena är 
beroende av varandra för en långsiktig hållbarhet."18 De förutsåg att turister skulle börja 
ställa krav på att företagen arbetade miljövänligt och därför behövdes en anpassning till detta 
göras.19  

1.5.3 Destination 

En destination är ett begrepp som står centralt inom turismen och betyder bestämmelseort, 
enligt Svenska Akademins ordlista. Med detta menas att något eller någon är på väg till en 
bestämd plats. När det gäller turism är destinationen starkt förknippad med ett besöksområde 
som på något sätt har någon attraktion och en struktur för att kunna ta emot besökare.20 
 
    Det finns tre olika slags destinationer och dessa är punkt-, plats- och områdesdestinationer. 
En punktdestination har en attraktion som utgör resmålet. Ett exempel är lutande tornet i Pisa, 
här är det huvudsakligen attraktionen och inte destinationen som är avgörande för val av 
resmål. När det handlar om en avgränsad och sammanhållen geografisk enhet handlar det om 
en platsdestination, det kan vara till exempel Stockholm eller Påskön. En områdesdestination 
innehåller flera punkt- och platsdestinationer och är därmed av större geografisk karaktär, det 
kan till exempel vara Norden eller Vietnam.21  

                                                 
15 Söderqvist, T, Hammer, M, Gren, I, 2004, s 97 
16 Bohlin, M, Elbe, J, 2007 s 74 
17 http://www.rutilus.se/document/MiljoarbeteISvTuristnaringDec03TD.pdf   s 7-8  2009-05-07 
18 http://www.rutilus.se/document/MiljoarbeteISvTuristnaringDec03TD.pdf  s 7  2009-05-20 
19 Bohlin, M, Elbe, J, 2007 s 77 
20 Bohlin, M, Elbe, J, 2007 s 107  
21 Elbe, J, 2002 s 10 
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1.6 Aktörer inblandade i Åres destinationsutveckling 

1.6.1 Åre kommun 

I Åre kommun bor cirka 10 000 personer på en yta av 7 263 kvadratkilometer. Åredalen och 
Åre by är de delarna som utvecklats mest och där kommunen gör allra störst investeringar. 
Turismnäringen är den dominerande näringsgrenen i kommunen, men näringslivet generellt i 
Åre är stort då antalet företagare per invånare är mycket högt.22 Åre kommun värderar sin 
miljö högt och arbetar aktivt med hållbarheten, bland annat via en miljöpolicy som omfattar 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.23  

1.6.2 SkiStar 

SkiStars historia börjar år 1975 då bröderna Mats och Erik Paulsson köpte den första 
skidanläggningen Lindvallen i Sälen. Åren därefter köpte de upp fler anläggningar i Sverige 
och Norge. År 1999 förvärvade de Åre och Vemdalen.24 SkiStar koncernen äger och driver 
alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. 
Deras kärnverksamhet är alpin skidåkning där gästens skidupplevelse står i centrum. 
Verksamheten delas in i två affärsområden; Destinationerna bestående av skidåkning, 
logiförmedling, skidskola och skiduthyrning samt Fastighet som omfattar byggnationer och 
exploatering.25 SkiStars vision är att de ska ”skapa minnesvärda vinterupplevelser som den 
ledande operatören av europeiska alpindestinationer”.26   

1.6.3 Holiday Club 

Holiday Club grundades 1986 i Finland och är i dag nationellt ledande inom spa- och 
fritidsupplevelser. Andelsboendekonceptet Ownership, som är en del av Holiday Club, finns 
på 19 semestermål runt om i Europa och de är dessutom en av Europas största 
andelsboendeoperatörer.27 

    Sedan oktober 2008 ägs företaget av Holiday Club Resorts verkställande ledning, 
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Finlands Industriinvestering AB och en grupp 
privata Finska investerare. Det finska börsbolaget Capman Plc äger hotellfastigheter på 
Holiday Clubs anläggningar i Sverige och Finland.28 

    Holiday Club Åre öppnade 2004 som den första av företagets planerade anläggningar i 
Sverige. Kärnverksamheten omfattar hotell, upplevelsebad och andelsboende och 

                                                 
22 www.are.se  2009-04-07 
23 http://www.are.se/are/leftmenu/Fakta%20om%20kommunen/miljo/2.1_a_Miljöpolicy.pdf 2009-04-07 
24 http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=63  2009-04-07 
25 http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=18   2009-04-07 
26 http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=247  2009-04-07 
27 http://www.holidayclub.se/foretaget/hc_resorts/index.html    2009-04-07   
28 http://www.holidayclub.se/foretaget/hc_resorts/index.html  2009-04-07 
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kompletterande verksamheter är konferens, spa, restauranger, aktiviteter och evenemang. 
Företaget har idag inlett samarbete med andra orter runt om i Sverige.29 

1.6.4 Åreföretagarna 

Åreföretagarna är ett aktiebolag som styrs av VD:n Lars-Börje Eriksson och består av 70 
delägare och har över 200 medlemmar. Deras arbete går ut på att erbjuda olika slags tjänster 
till de verksamma företagen i Åre, kommunen och framtida sponsorer och samarbetspartners. 
Detta ska göras genom att skapa och visa reseanledningar till Åre. Åreföretagarna är ett 
destinationsbolag som verkar inom en rad olika områden, bland annat sköter de 
marknadsföringen av Åre under sommarmånaderna. De arbetar även med event, statistik och 
analys och hantering av avtal med destinationspartners.30   

   Åreföretagarna har förändrats mycket under de senaste åren, det har gått från att ha varit en 
företagarförening där service stod i centrum, till att bli ett framgångsrikt aktiebolag med mer 
ansvar och mer resurser, där Åre som destination får störst fokus. Företaget är delägare i bland 
annat Åres turistbyrå, Mix Megapol Arena och VM-bolaget Åre 2007 AB.31 Åreföretagarna 
arbetar mot tre affärsområden: destinationsmarknadsföring, gästservice och 
destinationsutveckling.32  

    En av Åreföretagarnas uppgifter är att kartlägga de utvecklingsbehov Åres företag har där 
de tittar på företagens styrkor och svagheter och sådant som kan förbättras. Åreföretagarna 
hjälper till genom företagsutbildningar så att företagen kan höja sin kompetens inom de 
områdena de är svaga på.33 

1.7 Avgränsningar 
Hållbar utveckling består av tre olika delar; ekologiska, sociokulturella och ekonomiska 
aspekter, dessa kommer att redovisas i teorikapitlet. Denna uppsats kommer främst att beröra 
den ekologiska, men även den sociokulturella aspekten behandlas till viss del.  Anledningen 
till detta är att en begränsning behövdes då det inte fanns tillräckligt med tid att behandla 
samtliga aspekter, därmed valdes de aspekter som ansågs vara mest intressanta. Även 
marknadsföring kommer att tas upp för att få en djupare inblick i hur Åres 
destinationsutveckling är organiserad. 

                                                 
29 http://www.holidayclub.se/foretaget/hc_aare/holidayclub-are.html     2009-04-07 
30 http://www.navigatorsyd.se/upload/Regionen/YstadOsterlen/%C3%85re%201.pdf   2009-04-07 
31 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/erik-hedblad-ny-vd-i-aarefoeretagarna-ab-167570   2009-04-07 
32 Intervju med Lars-Börje Eriksson 2009-04-01 
33 Intervju med Lars-Börje Eriksson 2009-04-01 
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2 Metod 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel behandlas de metoder och tillvägagångssätt som anses vara av stor vikt för att 
kunna besvara uppsatsens syfte. Forskningsstrategin behandlas först utav en beskrivning av 
den datainsamling som har genomförts. Kapitlet avslutas med forskningsansats och kritisk 
granskning av källor.  
___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsstrategi  

2.1.1 Fallstudie 

För att lättast undersöka det valda ämnet kommer forskningsstrategin fallstudie användas där 
Åre och dess destinationsutveckling granskas. Vid en fallstudie fördjupar man sig i ett eller ett 
fåtal problem där forskningen handlar om den komplexitet och specifika natur som den valda 
studien visar.34 Det är möjligt att använda flera olika undersökningsmetoder, det är till 
exempel möjligt att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Fallstudier 
kräver att mycket material samlas in och sammanställs men även att det görs avgränsningar i 
vad som ingår i undersökningen och vad som hamnar utanför.35 Något som gör fallstudier 
annorlunda från andra studier är att fokus ligger på att belysa unika drag för det valda fallet.36 
För att på bästa sätt kunna svara på uppsatsens problemformulering valdes destinationen Åre 
som ligger beläget i västra Jämtland. År 2001 gick fyra större företag ihop för att tillsammans 
kunna utveckla Åre som en helhetsdestination. Genom denna fallstudie är det möjligt att på 
bästa sätt analysera och utvärdera hur denna utveckling har genomförts och om det har blivit 
några förändringar på destinationen sedan utvecklingsarbetet startade.  

    Det som är negativt gällande fallstudier är att det är svårt att generalisera vilket leder till att 
generaliseringsgraden därmed blir låg då endast ett fall belyses. I vissa fall kan det även vara 
svårt att få tillgång till den miljö som studeras, det kan till exempel finnas restriktioner som 
hindrar.37 Gällande denna uppsats är inte detta något större problem då vi har rest till Åre och 
bott i byn några dagar och därmed fått en bra uppfattning om hur företagen arbetar med 
destinationsutvecklingen. Genom besöket på destinationen har förståelse skapats för hur det 
ser ut i Åre idag och vad som händer där. Det blir på detta sätt lättare att jämföra det vi själva 
har iakttagit och observerat med den information som hittas i litteratur och tidigare forskning.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Respondentval  

Då uppsatsen berör destinationsutvecklingen i Åre har viktiga huvudpersoner som arbetar 
med detta intervjuats. Den grupp som arbetar med Åres utveckling är SkiStar, Holiday Club, 

                                                 
34 Bryman, A,2002, s 64-65 
35 Johannessen, A, Tufte, PA, 2002, s. 56 
36 Bryman, A, 2002,s 66 
37 Denscombe, 2000, s.53 
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Åre kommun och Åreföretagarna.  Nyckelpersoner från dessa företag valdes därför ut som vi 
trodde kunde komma med viktig och intressant information till oss gällande det vi studerar. 
Respondentvalet gjordes genom snöbollsurval som är ett slags bekvämlighetsurval. Denna 
metod går ut på att man försöker ta kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta 
för det som undersöks. Genom dessa personer försöker man få ytterligare kontakt med fler 
respondenter.38 För att få kontakt med relevanta personer kontaktades först Turistbyrån i Åre 
där fick vi tipset om att kontakta Lars-Börje Eriksson. Efter kontakt med honom fick vi 
ytterligare ett antal personer som han trodde kunde svara på våra frågor. De vi har intervjuat 
är Niclas Sjögren-Berg som är destinationschef på SkiStar, Jan Andersson som är 
näringslivschef på Åre kommun, Lars-Börje Eriksson som är VD för Åreföretagarna, Jan 
Rydén som är driftchef på SkiStar och Petri Nordström som är VD för Holiday Club. Då 
Holiday Club, Åreföretagarna, SkiStar och Åre kommun är den grupp som samarbetar för 
Åres utveckling fann vi dessa respondenter som bra intervjuobjekt för våra frågor.  

2.2.2 Primära och sekundära källor 

Vid datainsamling finns det två delar som det går att använda sig av och dessa är primärdata 
och sekundärdata.39 I denna uppsats är målsättningen att främst använda primärdata då vi 
själva samlar information i form av intervjuer. För att utöka informationen i uppsatsen 
kommer även sekundärdata att användas i form av existerande litteratur, men även hemsidor. 
När det gäller empirin som handlar om Åres destinationsutveckling idag baseras det främst på 
intervjuer, medan utvecklingen innan år 2001 baseras på litteratur. 

2.2.3 Kvalitativa metoder 

När det gäller val av metod finns det flera olika att välja mellan, men de vanligaste är 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Båda metoderna är effektiva i den bemärkelsen att de 
etablerar kunskap, men metoderna skiljer sig åt samtidigt som de kan kombineras.  

    För att lättast undersöka och få svar på problemformuleringen kommer kvalitativa metoder 
att användas. Metoden kännetecknas av bland annat djupintervjuer och samtal, här ligger 
fokus på generering av teorier. Tyngdpunkten läggs vid hur individer uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet. Den sociala verkligheten ses som en egenskap som ständigt förändras i och 
med individernas skapande och konstruerande förmåga.40 Anledningen till att kvalitativa 
metoder valdes var att vi ansåg att detta tillvägagångssätt skulle erhålla mest information 
genom djupintervjuer med berörda parter inom Åres destinationsutveckling och hållbar 
utveckling. Respondenterna fick ungefär samma frågor ställda till sig (se bilaga 1 för 
intervjufrågor) men de var anpassade för varje enskild respondent. Detta bland annat för att vi 
skulle kunna jämföra deras svar om de arbetar som en enad front eller inte.  

    Vid val av intervjuer finns det olika slags tillvägagångssätt som kan användas, några 
exempel är semi-strukturerad, standardiserad, ostrukturerad och strukturerad intervju, vilken 

                                                 
38 Bryman, A, 2002 s 115 
39 Denscombe, 2000, s. 197 
40 Bryman, A, 2002 s 35 
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av dessa som väljs bestäms av vad som ska uppnås.41 Den intervjuform som har valts i denna 
uppsats är semi-strukturerad intervju. Denna form handlar om att intervjuaren har en 
uppsättning frågor men frågornas ordningsföljd varierar. Frågorna är mer allmänt formulerade 
och det finns även utrymme för att ställa fler frågor än vad som redan hade förberetts.42 Vi 
ansåg att detta sätt skulle generera ett bättre resultat än till exempel en ostrukturerad intervju. 
Detta för att undvika utsvävande svar som inte har med uppsatsens syfte att göra. Inför de 
intervjuer som har genomförts förbereddes ett antal intervjufrågor där frågorna ställdes där de 
passade in bäst, frågor lades till och togs bort under intervjutillfällena.  

2.4 Kritisk granskning av källor  
När det gäller kvalitativa undersökningar är det viktigt att intervjuobjekten har en hög grad av 
trovärdighet och tillförlitlighet, som leder till att så korrekt information som möjligt kan 
erhållas.43 Det finns flera olika påverkansfaktorer som kan inverka på respondenterna både 
negativt och positivt, detta kallas intervjuareffekter. Sådant som kan påverka är intervjuarens 
etnicitet, kön och sociala bakgrund, detta kan påverka de svar som respondenterna anger.44 
Även val av plats kan vara en påverkansfaktor. De flesta av intervjuerna som genomfördes tog 
plats i respondenternas egna arbetsmiljöer där de antagligen kände sig bekväma och trygga 
under intervjutillfället. De kan dock även ha påverkats negativt i och med att majoriteten av 
respondenterna inte var i en oberoende miljö och kan ha påverkats av yttre faktorer. Exempel 
på detta är arbetskamrater till respondenterna som satt i närheten och kunde höra intervjun. 
Om så är fallet är det möjligt att respondenten inte valde att berätta allt som denne annars 
skulle kunna ha gjort.  

    Trovärdigheten i denna uppsats anses vara hög då flertalet intervjuer har genomförts och 
där majoriteten av respondenterna var nyckelpersoner på respektive företag. Informationen 
som gavs under intervjuerna anses ha hög trovärdighet i och med respondenternas höga 
positioner i företagen, de ska vara insatta och veta det mesta om hela företaget. En annan 
faktor som ökar trovärdigheten är att respondenterna svarade likadant på de frågor som var 
formulerade på samma sätt till samtliga. Fastän trovärdigheten bedöms vara hög är vi 
medvetna om att respondenterna kan vara partiska och ha valt att inte berätta allt eller valt att 
vinkla svaren på ett visst sätt.  

    Intervjutillfällena planerades in långt i förväg och intervjufrågorna skickades ut i förhand, 
vilket gjorde att respondenterna hade möjlighet att förbereda sig och tänka igenom sina svar. 
Då de fick lång tid på sig att planera in mötena underlättades det för att boka in intervjuerna. 
Eftersom snöbollsmetoden användes för att välja ut respondenterna valdes dessa med 
rekommendationer från dem som arbetar med det som uppsatsen syftar på. Detta höjer även 
trovärdigheten för respondenterna genom att de är kunniga inom deras område. För att öka 
trovärdigheten ytterligare hade fler intervjuer kunnat genomföras. Då vi kände när 
intervjuerna var genomförda att någon ny information inte kunde erhållas ansåg vi det dock 

                                                 
41 Bryman, A, 2002, s 127 
42 Bryman, A, 2002, s 127 
43 Johannessen, A, Tufte, PA, 2002, s.28 
44 Bryman, A, 2002, s 146 
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inte vara nödvändigt. Sammanställningen av intervjuerna genomfördes kort efter 
intervjutillfällena och de spelades även in så att vi skulle vara säkra på att få med allting som 
sades.   



 

16 

 

3 Teori 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisas de valda teorier som anses relevanta för uppsatsen. Efter varje teori 
ges en kort motivering till varför denna har valts och är relevant för uppsatsen. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 KraftProcessen 
KraftProcessen är en metod för att formulera destinationens mål och strategier samt hur 
arbetet kan och bör se ut för att dessa ska kunna förverkligas. Ambitionen är att skapa ett 
system där alla aktörer tar ett gemensamt krafttag för utvecklingen och nyckelorden inom 
KraftProcessen är därför dialog, delaktighet och samverkan. Dialog innebär att de involverade 
aktörerna öppet delar med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter samtidigt som det är 
viktigt att vara lyhörd mot andra. Delaktighet innebär att alla ska ges samma tillfälle och 
möjlighet att få vara med och påverka beslut och resultat. Vad gäller samverkan kan detta 
förklaras som en djupare form av samarbete där gruppens samlade resultat blir större än 
summan av delarna.45 Nedan följer en beskrivning av handlingsplanens olika delar:  

    Initiering, detta är det första skedet som startar med att en idé föds om hur destinationen 
skulle kunna utvecklas. Det viktigaste i denna fas är att samla in de viktigaste aktörerna inom 
destinationens näringsliv och den offentliga sektorn. Deras samarbete lägger sedan grunden 
för den fortsatta utvecklingen för destinationen. Det är av stor vikt att få alla inblandade att 
engagera sig och arbeta mot samma mål.46  

    Analys, i denna fas handlar det om att ta reda på var destinationen befinner sig i dagsläget 
och hur den uppfattas av omvärlden. Detta görs genom analyser av styrkor, svagheter, hot och 
möjligheter för destinationen. Det görs även analyser av omvärlden, konkurrenterna och 
marknaden.47  

    Strategi, efter analyser kan en vision och profil för destinationen tas fram och strategin 
handlar om hur dessa ska förverkligas. Visionen ska vara utformad så att den ligger till grund 
för allt som görs i utvecklingen. Profilen behandlar hur turister ska lockas och vad som är 
unikt med destinationen. Det tas även fram en strategiplan för hur nästa steg i handlingsplanen 
ska implementeras.48  

    Implementering, det är denna fas som är avgörande om planen kommer att bli lyckad eller 
inte. En plan kan se bra ut på papper men det är ett stort steg att gå till handling och mycket 
kan gå fel eller som man inte har tänkt sig. Det viktiga är att vision, profil och strategiska 
riktlinjer följs även i implementeringen. För att bäst nå ut till mottagarna kommer 
implementeringsfasen behandla förankring, konkretisering och operationalisering.49  

                                                 
45 Graffman, 2006, s 13 
46 Graffman, 2006, s 14 
47 Graffman, 2006, s 14-15 
48 Graffman, 2006, s 16-17 
49 Graffman, 2006, s 18-20 
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    Genomförande, i detta skede genomförs de utvecklingar som har formulerats för 
destinationen i de tidigare faserna, nu ska vision och profil förverkligas. Många projekt 
kommer att utföras under denna fas och kommer beröra alla på destinationen på ett eller annat 
sätt.50  

    Utvärdering, denna del är även mycket viktig eftersom det innebär att man analyserar, drar 
slutsatser och sammanfattar hela processen. Effekter kan vara i både kvalitativ och kvantitativ 
form där man tittar både på försäljningsstatistik och hur projekt har skötts. Genom att titta på 
vad som gick fel kan detta undvikas nästa gång.51  

Relevans och kritik: 

Denna teori har stor relevans då den behandlar hela processen i en destinationsutveckling, 
från planeringsstadiet till uppföljningsarbetet. Teorin hade stor tillämpningsgrad i samband 
med de intervjuer som har genomförts, då den bidrog till att formulera relevanta intervju- 
frågor till uppsatsen. Med KraftProcessen går det överskådligt att se hur en destination 
utvecklas och hur arbetet sker över tiden, vilket gav en ökad förståelse för Åres 
destinationsutveckling.  

    KraftProcessen är en välkänd teori som används i många sammanhang, men det kan dock 
förekomma viss kritik mot denna. Det finns tre olika områden som kritiken riktas mot, det 
första berör att det kan vara problematiskt för aktörerna på en destination att komma fram till 
rimliga målsättningar då de bara är gissningar om framtiden. Den andra berör att olika aktörer 
på destinationen inte nödvändigtvis har samma intressen och kan ha svårt att komma överens. 
Den tredje punkten handlar om att aktörerna kan tolka målen på olika sätt och på så vis arbeta 
mot olika riktningar ändå.52  

3.2 Dimensioner av turismpåverkan 
Trots att hållbar utveckling och hållbar turism har mycket gemensamt finns det en stor 
skillnad. När det gäller hållbar utveckling berör det ett brett spektrum där alla aspekter av 
mänsklig interaktion med jordens miljö påverkas.53 Något som Brundtlandsrapporten nämner 
angående hållbar utveckling är att en säker energitillförsel är en avgörande betydelse för 
denna. Vid ekonomisk tillväxt måste varje ny tidsålder vara mindre energiintensiva än 
tidigare. Framväxande teknologier för stora risker med sig så som giftiga kemikalier och 
miljöfarligt avfall. För att förhindra detta behövs det hårdare kontroller av exporten av farlig 
industri och jordbrukskemikalier men även kontrollen av dumpningen av miljöfarligt avfall.54  
Rapporten handlar även om hur företag ska ta ansvar och integrera miljöhänsyn i sin 
målsättning och verksamhet, även samarbete organisationer emellan är viktigt. Något som kan 
få företag och organisationer att börja tänka på miljöansvar är om regeringen lagstiftar 

                                                 
50 Graffman, 2006, s 20 
51 Graffman, 2006, s 20 
52 Elbe, J, 2002, s 15 
53 Hall, M, 2008, s 27-28 
54 World commission on environment and development, 1988, s 28-30 
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rörande miljön.55 Något annat som kan påverka miljöarbetet i rätt riktning är miljöavgifter, 
med detta menas att företagen kan få betala en avgift om de skadar miljön. Även subventioner 
kan anses främja miljöarbetet, med detta menas att de som har ett miljövänligt tänkande 
belönas. Det kan dock bli dyrt för statskassan att betala ut subventioner men detta kan till viss 
del betalas av de avgifter som betalas in.56  

    Den hållbara turismutvecklingen handlar om tre aspekter; sociala, miljömässiga och 
ekonomiska. Dessa kategorier är inte på något sätt isolerade från varandra utan överlappar 
varandra. De kan vara både positiva och negativa beroende på vilken synvinkel som 
används.57 C. Michael Hall har gjort en modell över dessa aspekter av turismpåverkan som 
redovisas nedan. 

 

 

   
Det är av ytterst stor vikt att tänka på de ekologiska effekterna vid utveckling av en 
destination. Både den naturliga och den kulturella miljön bör ta stor plats i den hållbara 
turismutvecklingen, annars fisk risk för överexploatering. Negativa konsekvenser av detta kan 
vara störningar i ekosystemet och förstörelse av kulturminnen. En anledning till förstörelse 
kan ofta vara beslut som fattas tas med kortsiktiga mål där man inte tänker på framtiden.58  

                                                 
55 World commission on environment and development , 1988, s 35-36 
56 Söderqvist, T, Hammer, M, Gren, I, 2004, s 203 
57 Hall, M, 2008, s 27-28 
58 Aronsson, L, 2000, s 135 
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    Turism bidrar till många olika socio-kulturella effekter på en destination och dessa är inte 
alltid av positiv karaktär. Om turismen blir för dominerande på en plats kan lokalbefolkningen 
få besvär att utföra sina vardagliga sysslor, det kan till exempel vara mycket köer i affärerna 
och överfulla parkeringsplatser. Eftersom det är viktigt att lokalbefolkningen är involverade i 
turismen är det viktigt att det tas hänsyn till dem vid planeringen av en destination.59  

    De ekonomiska effekter som uppstår vid turism är många, några exempel är bland annat fler 
arbetstillfällen, utökat serviceutbud, förbättrad infrastruktur, ökad levnadsstandard och ökade 
investeringar både från lokala och internationella företag och organisationer. Dessa aspekter 
måste tas hänsyn till och därför är det viktigt att de får vara med i den hållbara 
turismutvecklingen. Turismen är ofta säsongbetonad vilket menas att det är endast en viss 
period under året som kallas högsäsong. Resten av året kan präglas istället av arbetslöshet och 
låga beläggningar på hotell med mera.60 

Relevans: 

Då uppsatsens syfte bland annat är att undersöka Åres hållbara utveckling valdes denna teori 
då den på ett bra sätt belyser den hållbara utvecklingens olika aspekter.  

                                                 
59 Aronsson, L, 2000, s 137 
60 Aronsson, L, 2000, s 136 
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4 Empiri 
___________________________________________________________________________ 
Detta kapitel börjar med en litteraturstudie av hur Åres destinationsutveckling har sett ut förr 
i tiden. Detta för att senare i uppsatsen kunna göra en jämförelse med nutidens 
destinationsutveckling. Nästa stycke behandlar den information som erhölls genom 
intervjuerna med berörda parter angående Åres destinationsutveckling.  
_________________________________________________________________________ 

4.1 Åres destinationsutveckling över tiden 
Åre har länge varit ett populärt resmål för turister, redan på 1800-talet hade Åreskutan och 
dess omgivning en stor attraktionskraft. Intresset för Åre ökade markant i och med att 
järnvägen stod klar år 1882, vilket ledde till ökad tillgänglighet till orten.61 Svenska 
Turistföreningen etablerades år 1885 i Åre och byggde stugbyar, vandrarhem och andra 
boendemöjligheter för att underlätta för den alltmer tilltagande turismen.62 Andra aktörer som 
började visa sitt intresse i Åre redan på 1800-talet var Skid- och Friluftsfrämjandet och 
Svenska Skidförbundet som tidigt började arrangera skidresor till Åre.63 

    Åres snabba utveckling under sent 1800-tal resulterade i upprättandet av en stadsplan, som 
bland annat bestod av en bergbana som skulle gå från centrum i byn ända upp till Åreskutan.64 
Denna stod klar år 1910.65 Investerarna i Åre på denna tid var uteslutande externa aktörer, 
som byggde upp infrastrukturen för att underlätta för den ökade turismen. Arkitekten som 
skapade stadsplanen hette Carl-Olof Rahm och hans företag Åre AB var då den dominerande 
aktören inom turismen, eftersom de hade hand om bergbanan som var dåtidens liftsystem.66    

    Under de första decennierna av 1900-talet var Åres ställning som ledande turistort ohotad. 
Allteftersom började det dyka upp nya konkurrenter i fjällregionen som tog många utav Åres 
besökare. Ända fram till mellankrigstiden dominerades Åres besökare av välbärgade 
resenärer, men i och med att tillgängligheten ökade, lönerna för arbetarklassen steg och 
möjligheten till betald semester tillkom blev det en stor förändring av fjällturismens 
karaktär.67  

    Alpin skidåkning blev populärt i Sverige på 1930-talet och detta främst genom pionjärerna 
Sigge Bergman och Olle Rimfors, som höll till i bland annat Åre. Turisterna som kom till Åre 
var de första i hela Sverige som fick erbjudandet att gå i alpin skidskola. Den alpina 
skidåkningen var något helt nytt och det behövdes kraftansträngningar för att sprida 
budskapet nationellt. Detta gjordes bland annat genom att göra om många fjällbackar till 
slalombackar och bygga liftsystem. I Åre stod det första liftsystemet klart 1940 och var 
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därmed först av fjälldestinationerna i närheten att ha ett sådant. I och med det svenska 
mästerskapet 1952 och även det alpina världsmästerskapet 1954 stärktes Åres roll som 
vintersportort.68   

    Efter andra världskriget var de ledande företagarna i Åre ägarna till Åre Hotellkoncern och 
Hotell Granen, och var precis som Carl-Olof Rahm inflyttade till Åre. Åres grannby Duved 
började på 1960-talet alltmer att ta över rollen som alpint nationellt centrum, där stora 
investeringar gjorts i liftsystem, skidbackar och boendeanläggningar. Åre började därmed nå 
en stagnation i sin utveckling och inga nya investeringar gjordes under en lång tidsperiod.69 

    Befolkningen i Åre minskade med cirka 30 procent under 1950- och 1960-talen och detta 
berodde främst på att det inte fanns några arbeten. Utflyttningen pågick ända fram till mitten 
av 1970-talet då turismrelaterade arbeten började få en allt större plats. Tillväxten berodde 
främst på det så kallade Åreprojektet, som låg som en grund för en ny turistisk struktur. Det 
var staten som gick in med pengar och började utveckla vägar, vatten- och avloppssystem, 
detta var en förutsättning för den snabba expansion som låg framför dem. Ett 
kabinbaneprojekt inleddes där målet var att skapa en väl fungerande kabinbana och nya liftar 
och som allt skulle drivas av samma ägare. Detta projekt var viktigt på många sätt, men 
framför allt skapade det förutsättningar för ett väl integrerat skidområde som hade stora 
expansionsmöjligheter. Det ledde även till att Svenska Skidförbundet kunde utse Åre som 
nationellt och internationellt alpint tävlingscentrum.70 

    Hela 1980-talet präglades av stora investeringar där bäddkapaciteten mer än tredubblades 
och nya områden i Åres omgivning utvecklades, bland annat Björnen och Tegefjäll. 
Investeringarna i skidbackarna fortsatte, bland annat lades stora resurser på att utveckla en 
störtloppsbana med tillhörande liftar som hade så hög standard att den kunde användas i 
tävlingssammanhang. Kommunen upplät stora attraktiva landområden i centrala Åre där bland 
annat bostäder och affärskomplex byggdes. Utöver detta gjordes stora upprustningar av 
befintliga bostadsområden. Åre var inte den enda fjälldestinationen som präglades av 
byggboom under 1980-talet. Skillnaden mellan Åre och andra fjällorter var dock att Åre hade 
varit officiell kandidat till vinter-OS två gånger, vilket ledde till större statliga 
investeringsmedel för att bygga skidområdet.71 

    Bank- och fastighetskraschen 1992 satte djupa spår i Åres utveckling. Byggboomen avtog 
och bara ett fåtal investeringar gjordes under 1990-talet. Kraschen ledde till att de privata 
bolagen och kommunens inflytande över destinationen försvann och ersattes av det statliga 
bolaget Securum. Genom sitt dotterbolag, Åre Invest, blev Securum den ledande aktören på 
destinationen. Innan de tog över hade denna roll delats mellan kommunen och de stora 
hotellägarna. Securums första åtgärd som ledande aktör blev att läka de såren som skapats i 
och med bankkraschen. Detta gjordes genom ett omfattande rekonstruktionsarbete av 
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destinationens fastighets- och anläggningstillgångar som resulterade i att liftsystemet, olika 
nyckelanläggningar och marknadsföringen av det alpina Åre hamnade under en och samma 
aktör som kallades Åre Invest. Securums och Åre Invests syfte gick ut på att lägga fokus på 
liftkortsförsäljning och inte bäddar. På grund av detta utvecklades Åre för en alpin massturism 
där lönsamhet och kostnader alltid låg i fokus. Detta ledde till att sociala och andra mer 
destinationsövergripande frågor prioriterades bort och flyttades utanför huvudaktören 
Securums ansvarsområde.72 En konsekvens av Securums övertagande som huvudaktör var att 
invånarna och det lokala näringslivet under denna period hade lite att säga till om när det 
gällde destinationens utveckling.73 Securum övertogs under den senare delen av 1990-talet av 
investmentbolaget Bure som sedan i sin tur övertogs av SkiStar 1999.74 

    Samtliga av de mindre aktörerna som inte hade tillräckligt med resurser för att investera i 
Åre spelade även de en stor roll för Åres utveckling. De bidrog under hela 1990-talet med 
underleverantörstjänster och kompetens och fortsatte även efter detta att bidra med bland 
annat hantering av säsongsproblematiken som hade uppstått i och med att den alpina 
skidåkningen blivit så populär i Åre. I samarbete med kommunen arbetade de även med 
utbildningar för det lokala näringslivet för att bli så effektiva som möjligt.75  

    Med anledning av Securums investeringar i den alpina skidåkningen hade Åre vid år 2000 
en mycket dåligt utvecklad infrastruktur, eftersom den inte hade prioriterats. I och med 
beskedet att Åre skulle få arrangera det alpina världsmästerskapet år 2007 satte ytterligare en 
byggboom i gång, men den här gången var det infrastrukturen som fick stå i centrum. Ungefär 
tre miljarder kronor investerades i Åre mellan 2002 och 2007. En stor skillnad mellan denna 
byggboom och den på 1980-talet var att nu började internationellt intresse för Åre att väckas. 
Holiday Club och Copperhill hotell är två exempel på en sådana utländska aktörer, som 
genom att bland annat förmedla exklusiva hus och lägenhetshotell till internationella köpare 
hjälpt till att etablera Åre på helt nya marknader.76  

4.2 Åres destinationsutveckling idag 

4.2.1 Samarbete inleds 

Enligt Jan Andersson, näringslivschef på Åre kommun, fanns det innan 2000- talet endast ett 
lösryckt samarbete för Åres destinationsutveckling. Planeringen skedde varken systematiskt 
eller strategiskt. Det var vid denna tidpunkt som flertalet stora aktörer i Åre insåg att de måste 
ta tag i utvecklingen och med gemensamma krafter försöka stärka upp turismen. Anledningen 
till detta var att turismen räknades som Åres huvudnäring och hade bra sysselsättningseffekt. 
Ett grundvillkor för att en destinationsutveckling ska lyckas, enligt Andersson, är att de 
ledande aktörerna arbetar mot samma håll, sedan kommer de andra mindre aktörerna med 
ändå.77 Petri Nordström, VD för Holiday Club, instämmer med detta och anser att 
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samarbetsgruppen är ganska liten, men representerar en stor del av destinationen. Enligt 
Nordström är det bra att ha en liten grupp som samarbetar istället för flera olika grupper som 
arbetar åt olika håll.78 

    Ett mycket enkelt strategiarbete initierades som kallades vision 2011 och hade 
målsättningen på 50 procent sysselsättningsökning år 2011, jämfört med 1999 års siffror. 
Detta arbete var inte särskilt omfattande då endast fem personer var involverade och bestämde 
målen. Detta visade sig vara ett lönande samarbete då målen nästintill var uppnådda redan år 
2006. I och med detta strategiarbete gjordes inventeringar i vilka som kunde tänka sig vara 
intresserade av Åres destinationsutveckling och investera pengar i den.79  

    Niclas Sjögren-Berg, destinationschef på SkiStar, håller med Andersson om att samarbetet 
förr varken var professionellt eller systematiskt. Tidigare fanns det inga direkta riktlinjer eller 
mål att sträva mot, detta innebar att de olika aktörerna arbetade på varsitt håll och det fanns 
ingen enad front. I takt med att Åre har vuxit har alltfler blivit inblandade i processen och det 
har därmed blivit nödvändigt med strategier och fokuserade satsningsområden. Därför anser 
Sjögren-Berg att arbetet är betydligt mer professionellt idag än vad det var för bara tio år 
sedan.80  

   Innan strategiarbetet inleddes utfördes analyser av Åres styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Enligt Andersson är alpina VM kandidaturen år 2017 en stor möjlighet för Åre och dess 
utveckling. Under alpina VM 2007 var det en stor tillväxtgrad som skulle kunna upprepas på 
nytt. Generalsekreteraren för VM 2007 ansåg det vara det bästa hittills, han kallade det ”the 
Winter fairytale of Åre” vilket bevisar att Åre har stor möjlighet att arrangera VM igen.81  

    Nordström anser att Åres största hot som destination är att kommunen får slut på pengar 
och detta anser han är extra oroväckande nu när det är lågkonjunktur. Holiday Club kan hjälpa 
till med viss finansiering, men ett exempel på något som de inte kan hjälpa till med är 
infrastrukturen som är kommunens ansvar. Nordström anser även att det måste finnas resurser 
för att bygga bland annat parkeringshus och sätta upp bra och tydliga skyltar, då detta är 
viktigt för ordningen i Åre. 82 Det kan nämnas att detta knappt existerar idag. 

4.2.2 Strategiarbetet Vision 2020 

Då Vision 2011 var uppnådd år 2006 fick kommunen åter igen ta tag i strategiarbetet. De gick 
då ut och frågade ett stort antal aktörer om de ville delta i Åres framtidsprocess. Involveringen 
ökade dramatiskt från att ha varit fem personer till att 160 personer deltog mer eller mindre 
aktivt under ett år. För företagen ansågs erbjudandet vara en chans för tillväxt. I och med detta 
startades visionsgruppen 2020 som presenterades i samband med det alpina 
världsmästerskapet 2007.83 Vision 2020-gruppen består av Åre kommun, Åreföretagarna, 
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SkiStar och Holiday Club som representerar nästan 100 procent av näringslivet.84 Denna 
arbetsgrupp träffas och diskuterar destinationens framtid en gång i månaden då bland annat 
målen för visionen diskuteras.85 

   Lars-Börje Eriksson, VD för Åreföretagarna, berättar att Vision 2020 bearbetar tre olika 
delar: unika upplevelser, ansvar för miljön och ett gränslöst välkomnande. Inom varje del 
finns det ett antal mål uppsatta som det arbetas mot. Målen för de unika upplevelserna är att 
det ska finnas ett sammanbyggt liftsystem på hela destinationen och ha 100 procent fler gäster 
under barmarksperioden. Målen för miljöansvaret är att ha en klimatanpassad destination och 
prioritera miljövänligt resande. Målen för ett gränslöst välkomnande Åre består av 100 
procent fler internationella gäster, 50 000 nya bäddar och fem årligen återkommande 
internationella event.86 Ett annat mål var att öppna Mix Megapol Arena, en stor multisyftes- 
arena då det fanns ett behov av en stor konferensanläggning för att kunna locka en bredare 
marknad.87  SkiStar och Holiday Club arbetar med unika upplevelser, kommunen har ansvar 
för miljön och Åreföretagarna sköter det gränslösa välkomnandet. Tillsammans arbetades en 
gemensam vision fram som lyder: Att bli Europas mest attraktiva alpina året - runt 
destination.88  

4.2.3 Utvecklingen tar fart 

Enligt Andersson var det var tre faktorer som gjorde att det blev en positiv vändning på 
utvecklingen; VM kandidaturen 2007, Holiday Clubs etablering och Vision 2020. Kommunen 
har gjort stora investeringar, bland annat 107 miljoner i infrastruktur och direkta investeringar 
för att främja turismen. Pengarna fördelades mellan Mix Megapol Arena, VM-arenan och 
bron över till Holiday Club.89 

    Nordström berättar att Holiday Club såg stora möjligheter med att etablera sig i Åre då det 
knappt fanns något att göra efter skidliftarnas stängning. De hade sett liknande fall på många 
andra destinationer där man lyckats med att skapa något som livar upp, och detta sågs som en 
stor möjlighet även för Åre. Infrastruktur fanns redan, allt som behövdes var bara intresset att 
bygga anläggningen. Platsen som Holiday Club ligger på ansågs ha ett mycket bra läge då det 
ligger precis vid vattnet och järnvägsstationen, det är nära till allt. Förutom kommunens hjälp 
med investeringar fick de även bidrag från EU och förutsättningarna såg bra ut, det fanns 
därmed många anledningar till att följa med i utvecklingen. Holiday Club arbetar mot samma 
målsättningar som Vision 2020, men något som ligger högt på prioriteringslista är att få igång 
en året- runt verksamhet. Företaget har delvis lyckats med detta, men det är fortfarande en bit 
kvar.90 
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    En annan del av strategin som har implementerats är värdskapet, som SkiStar har hand om. 
Detta är en utbildning som alla anställda inom turismen i Åre får genomgå för att lyckas ta 
hand om sina gäster på ett bra sätt och skapa ett mer välkomnande Åre. Denna utbildning 
kostar 500 kronor och vid ett godkänt resultat erbjuds bland annat rabatt på liftkort.91   

    Några andra mål som Vision 2020 innefattar är att det ska bli 1000 fler jobb, 900 fler 
företag, 1200 fler invånare, 32 miljoner i skatteintäkter och 890 nya bostäder. År 2008 hade 
målen nåtts till ungefär hälften med 520 fler jobb, 487 fler företag, 623 fler invånare, 13 
miljoner kronor i skatteintäkter och 310 nya bostäder.92  

4.2.4 Uppföljning av strategiarbetet 

Samtliga av respondenterna berättar att en uppföljning av visionsarbetet sker två gånger om 
året i Mix Megapol Arena, där alla som är intresserade är välkomna att lyssna. Där tittar man 
på hur man närmat sig målen och om det måste läggas arbete på något annat och så vidare.93 

    En ny hemsida är under utveckling som heter are360.com, där ska utvecklingsarbetet också 
presenteras för att det ska vara möjligt att kontinuerligt kunna följa Åres utveckling. 
Kommunen gör även egna medborgarundersökningar ungefär vartannat år, för att ta reda på 
hur nöjda befolkningen är med turismen och för att få reda på vad de vill att kommunen ska 
satsa sina resurser på. I en undersökning som gjordes för fyra år sedan kom det fram att det 
var cirka 95 procent som tyckte att turismen är en viktig näring som kan leda till fortsatt 
utveckling.94  

    Utöver den gemensamma uppföljningen gör även företagen individuella utvärderingar. 
Åreföretagarna arbetar till exempel med möten, branscher, grupperingar, frukostmöten, 
branschgruppsmöten där arbetet utvärderas.95 Enligt Nordström följer Holiday Club upp 
kontinuerligt varje vecka, varje månad och så vidare. Det finns mycket fakta att analysera och 
det är möjligt att gå djupt in i undersökningarna. Några exempel på detta är hur många 
personer det är per rum, vilken ålder de har och var de kommer ifrån. Detta görs för att veta 
vad kunderna vill ha och behöver och för att bli bättre på marknadsföringen.96 

4.2.5 Marknadsföring 

Marknadsföringen av Åre är uppdelad på vinter och sommar. SkiStar marknadsför vintern, de 
har även störst resurser för marknadsföringen. Detta görs bland annat genom att göra reklam 
för Åre som resmål via olika kanaler, som till exempel webb, tv, radio, press och stortavlor. I 
utlandet är marknadsföringen anpassad för varje specifik marknad. Åreföretagarna har med 
hjälp av Holiday Club ansvaret för marknadsföringen på sommaren. Detta sker via en 
broschyr där mycket information hänvisas till hemsidan are360.com. I denna broschyr 
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använder de sig av en slogan som lyder: Under snön finns en underbar värld.97 Nordström är 
dock av en annan åsikt och anser att det är främst Holiday Club som har hand om 
marknadsföringen på sommaren, och det är då hotellet och upplevelsebadet som är de största 
dragplåstrena. Andra aktiviteter som håller på att utvecklas för sommarturismen är 
mountainbike-åkning ned för backarna där skidliftarna används för att kunna ta sig till toppen. 
Även fjällvandring, paddling, forsränning, golf och fiske är exempel på aktiviteter under 
sommarmånaderna.98  

    Åres marknadsföring är enligt Erikson baserat på tre olika ben:      

- Marknadskommunikation (broschyr, hemsida, annonser och TV).  
- Event som marknadsförs via marknadskommunikationer, eventet ska vara 

reseanledningen. På lång sikt är målsättningen att bygga upp fem stora 
återkommande event som antagligen kommer vara baserade på sportaktiviteter, 
som till exempel cykling, löpning och vandring.  

- Kultur med inslag av musik och filmfestivaler, men även andra event med 
handelsinriktning,  som till exempel marknader.99  

    Förutom detta berättar Sjögren-Berg att kontakt med journalister och PR även är viktigt. 
Detta är speciellt viktigt för marknadsföring i utlandet då det är svårare att nå ut till utländska 
kunder, det är framförallt mycket kostsammare.100 

    Holiday Club arbetar med tre övergripande segment i sin marknadsföring. Det första 
segmentet är en är andelslägenhetsförsäljning som har en helt egen marknadsföring. Sedan har 
Holiday Club hand om hela privatsektorn där marknadsföring sker genom bland annat 
hemsidor, TV, radio och press. Tredje segmentet är konferensgästerna som även de har sin 
egen marknadsföring via till exempel facktidningar. Dessa olika segment  tilltalas beroende på 
vilken säsong det är. Det är till exempel svårt att få privatpersoner att komma till Åre under 
sommaren då de ofta prioriterar andra resmål. Fokus ligger därför mest på konferensgäster, 
skolklasser och föreningar under denna tid. 101  

4.2.6 Hållbar utveckling 

Jan Rydén är driftchef på affärsområdet fastighet och logi inom SkiStar, men har även en roll 
som miljösamordnare. Rydén berättar att det finns två block när det gäller miljön. Det ena 
handlar om prioritering av miljövänligt resande och det andra om klimatanpassad destination, 
vilka är målen för miljödelen av Vision 2020. Det SkiStar gör för att prioritera det 
miljövänliga resandet är bland annat ett samarbete med SJ, då tåget som går rätt in i 
dalgången ses som en stor tillgång.102 Idag kommer 35 procent av gästerna med tåg, detta ska 
enligt Vision 2020 ökas till 55 procent. Det finns planer på att modernisera tågbanan så tågen 
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kan köra snabbare och restiden förkortas.103 Det finns även samarbete med andra 
reseoperatörer med syfte att göra en paketering av resor på ett attraktivt sätt.104     

    SkiStar är väl medvetna om att de lever av snö och kyla, vilket betyder att det är viktigt att 
det är rent och fint och att snön är vit. Eftersom SkiStar är ett börsnoterat företag måste 
hållbarheten gå hand i hand med ekonomin, de måste kunna leverera vinst till sina ägare. De 
betalar cirka en halv miljon extra för att få förnyelsebar el, så liftar och allt annat drivs med 
energi som är märkt med ”bra miljöval”. SkiStar redovisar koldioxidutsläppen varje år, där 
det är pistmaskinskörning som genererar mest koldioxidutsläpp. För att försöka göra något åt 
detta försöker de till exempel att köra så optimalt som möjligt och inte köra onödiga sträckor. 
Vad gäller frågan om arbetet är tillräckligt så tyder det mesta på att det behöver göras mer, 
men problemet är att det ska harmonera med vad marknad och ekonomi tillåter.105 

    Åreföretagarnas långsiktiga vision när det gäller miljöarbetet är att vara klimatneutrala, 
vilket innebär att turism bedrivs utan att förbruka några icke förnyelsebara resurser. I 
miljöstrategiarbetet mäter Åreföretagarna var de står för att kunna mäta var de kommer hamna 
och identifiera de problemområden som finns och kunna förbättra dem. Ett exempel på detta 
är energiförsörjningen, som är den största miljöboven. Kommunen använder el från det lokala 
kraftbolaget Jämtkraft som tillhandahåller en hög grad av förnyelsebara energikällor som 
vind- och vattenkraft. En annan viktigt del att arbeta med är transporterna. Åre har en stor 
fördel jämfört med andra orter som till exempel Sälen, då tåget finns som kan transportera 
besökare i stora volymer på ett miljövänligt sätt. Något som anses vara ett dilemma är att Åre 
ligger långt bort från övriga Europa, vilket innebär att det blir svårt att vara klimatneutral.            
Både interna och externa transporter har ett behov av att utvecklas så de blir mer miljövänliga. 
Några exempel på detta är skidbussar och taxibilar, som Eriksson gärna ser vara helt och 
hållet el- eller biogasdrivna i framtiden. Detta är dock svårt att uppnå och det finns inga 
lösningar på detta problem i dagsläget.106 För att få fler att ställa bilen ska kollektivtrafiken 
förbättras med fler avgångar och bättre förbindelser mellan de olika orterna runt omkring 
Åre.107 

    Rydén berättar att det finns fler miljösamarbeten som sker genom olika konstellationer, till 
exempel kampanjen ”Rent av roligt”. Detta var en inspirationskonstellation som i början av 
2000- talet inleddes av SkiStar, Åreföretagarna, SJ, Jämtkraft och Åre kommun. Den byggde 
på ett tiopunktsprogram, där några av punkterna var källsortering, återvinning och ett ökat 
tågresande. Projektet lades dock ner på grund av tekniska problem. Enligt Rydén uppmanar 
SkiStar sina gäster, både svenska och utländska, att källsortera, men detta arbete kan det 
läggas mer kraft på.108 

    Något som SkiStar har bidragit med för att minska koldioxidutsläppen är bland annat att de 
har skaffat videokonferensutrustning till alla deras verksamma destinationer. Detta har lett till 
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106 Lars-Börje Eriksson 2009-04-01 
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att resorna har minskat mellan destinationerna med 90 procent. Rydén anser att detta är ett 
typiskt exempel på att flera saker går hand i hand med varandra: miljö, hållbarhet, säkerhet, 
tid och pengar. Något annat som SkiStar gör för miljön är att använda ett 
energiledningssystem vid snötillverkning. Detta följs noga upp där de försöker uppfylla vissa 
krav och om dessa krav uppfylls ges en rabatt i skattesatsen, som kan ses som en morot. 
Enligt Rydén tyder mer och mer på att det ofta finns en ekonomisk vinning i att ha ett 
hållbarhetsperspektiv. SkiStar har börjat planera att införliva ett så kallat grönt kort, som går 
ut på att gästen bokar miljövänligt hela vägen. Detta innebär till exempel att besökaren åker 
tåg till Åre, åker med liftar upp till backarna som drivs av förnyelsebara energikällor, boendet 
är i grunden återvinningsbart och så vidare. Det finns även ett samarbete på gång med TAC 
som är ett teknikföretag, och detta projekt går ut på att värma hus med snö. Med det menas att 
man utnyttjar överskottsvärmen vid snöproduktion och leder den in i ett fjärrvärmenät som i 
sin tur går ut till hushållen.109 

    Samtliga respondenter är eniga om att hållbarhet är något som inte alltid har funnits med i 
destinationsutvecklingen och att det är något som måste läggas mer resurser på. Det som 
hindrar ett utvecklat miljöarbete är ekonomiska aspekter då det inte finns tillräckligt med 
pengar för detta ändamål. Däremot råder det delade meningar om när arbetet för miljön satte 
igång på riktigt. Enligt Andersson fanns inget arbete för hållbarheten i Åre före 1992, i och 
med Bruntlandskommissionen.110 Både Rydén och Andersson anser att miljöarbetet har 
genomgått stora förändringar över tiden eftersom allt fler har blivit medvetna om farorna för 
miljön i och med bland annat mediernas påverkan.111 Enligt Andersson var det först år 2007 
som arbetet började ordentligt i och med Vision 2020. Han anser även att synen på 
hållbarheten har ändrats, idag finns ett mer kommersiellt motiv med i bilden.112 Enligt 
Eriksson har SkiStar tänkt på hållbarheten under de senaste tio åren där man har försökt att 
förbättra miljön och ett hållbarhets-tänkande har funnits. Till exempel köper de endast ”grön” 
el och kör skotrar och pistmaskiner på miljöbränsle.113  

    Nordström berättar att enligt undersökningar är 70 procent av det som påverkar klimatet 
sådant som inte går att styra över. Majoriteten av turisterna anländer till Åre med egna bilar 
och detta påverkar miljön på ett negativt sätt. Något som Holiday Club kan kräva av sina 
leverantörer är att de ska använda miljövänliga transporter. Däremot när det gäller turister är 
det en helt annan sak eftersom de är betalande kunder som inte går att ställa samma krav på. 
Nordström anser att det kan vara svårt att hitta en bra balansgång mellan utveckling och 
hållbarhet eftersom när verksamheten utvecklas ökar även belastningen på miljön.114  

    SkiStar och de övriga aktörerna arbetar med miljön på olika sätt, men det finns även en 
gemensam tanke. I dagsläget arbetas ett gemensamt projekt fram som ska lanseras i slutet av 
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juli 2009 som heter ”Fjällkraft”. Denna bygger på att ta fram en miljöstrategi för hela Åre som 
destination.115 

    Idag finns det inga direkta mål för den hållbara utvecklingen hävdar Rydén. Det som finns 
är en miljöpolicy som handlar om att bevara natur- och skönhetsvärden, göra upphandlingar 
för att minimera påverkan på miljön, öka kompetensen bland medarbetare och att relativt sett 
minska energiförbrukningen.116  

    Holiday Club har en intern miljöpolicy som de försöker jobba efter. För cirka ett och ett 
halvt år sedan hade de en klimatdag med inblandade aktörer i Åre, där det diskuterades 
miljöfrågor, men inga konkreta beslut togs. Då bestämde Holiday Club själva att de skulle 
göra något åt saken, eftersom de fått krav från sina kunder på mer miljövänlighet. Holiday 
Club ville bli Svanen-certifierade och lyckades i oktober 2008 att uppfylla alla de tuffa kraven 
efter något års arbete. De såg bland annat över vatten- och värmeförbrukningen och såg till att 
den minskade per gäst. Sopsortering och lågenergilampor var andra saker som infördes för att 
förbättra miljön. Detta är dock bara några av sakerna som gjordes, listan på krav för Svanen-
certifikatet innehåller över 200 punkter. Företaget vill kunna visa sina gäster att det ger ett 
mätbart resultat att de till exempel källsorterar. Detta tror Nordström motiverar besökarna att 
själva källsortera. Han anser även att det är bra både för Holiday Club och för hela 
destinationen att ta med miljövänligheten i marknadsföringen, då detta kan locka fler 
besökare.117 

    Det är kommunens uppgift att bevaka att företag tänker klimatsmart. Åre är ensam i 
Sverige om att ha en stipendiefond för nyföretagare, där företag kan få ett stipendium om de 
har en bra affärsidé. Detta ges speciellt till de som har förstått poängen med hållbar 
utveckling.118     

    De definitioner av hållbar utveckling som gavs under intervjutillfällena skiljer sig inte 
märkbart från den allmänna definitionen som nämnts tidigare. En av definititionerna som gavs 
handlar om att man inte ska förstöra möjligheterna för framtidens generationer. Det ska vara 
möjligt att verka och vistas i miljön idag, imorgon och i framtiden och det ska inte vara en 
större miljöpåverkan än nödvändigt. Vid planering och genomförande av projekt ska miljön 
alltid finnas med i tanken.119 

    Vid frågan om några stora förändringar i djur- och naturliv har iakttagits de senaste 20-30 
åren svarar samtliga respondenter att det inte går att se några större förändringar. Rydén 
berättar att det har skett mindre förändringar, bland annat i och med att trädgränsen har 
klättrat uppåt. SkiStar gjorde en inventering av växtlivet uppe på Åreskutan år 2006 med hjälp 
av en biolog, i och med kampanjen ”Rent av roligt”. Slutsatsen var att växtligheten inte var 
särskilt påverkad av turism, utan mer av renar. Det finns planer i framtiden att genomföra 
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ännu en inventering och på detta sätt ta reda på om växtlivet på kort sikt förändras.120 
Andersson har även sett en viss förändring på floran, till exempel har det skapats nya arter i 
backarna som inte fanns på platsen innan. Något annat som också har förändrats är 
nederbörden som har ökat de senaste åren, det är därmed mer snö idag än innan vilket leder 
till en lite längre skidsäsong.121 Nordström är av annan åsikt och tror att natursnön istället för 
att öka kommer att minska med ett resultat av ett varmare klimat. Han ser dock inga problem 
med detta då det finns konstsnö som idag klarar av höga temperaturer. Nordström tror även att 
ett varmare klimat är något positivt för Åres del, i alla fall på sommarsäsongen, eftersom kyla 
inte längre skulle avskräcka turisterna.122 

    Samtliga respondenter överensstämmer om att invånarna i Åre är företagsamma och många 
är nära förknippade med turismindustrin. Sjögren-Berg berättar att medborgarna är 
involverade i hela visionsprocessen. Han tror, som resten av respondenterna, att de flesta 
invånarna är positivt inställda till turismen. Som alltid finns det de som tycker att turismen 
inte är positiv och ogillar förändringar.123 Något som kan få invånarna att vilja flytta från byn 
är ökade bostadspriser. En bostadsrätt på 70 kvadrat kostade på 1990-talet 175 000 kronor och 
kostar idag 1,2 miljoner kronor.124 Vidare anser Sjögren-Berg att Åre inte hade varit där det är 
idag om det inte varit för den turistiska utvecklingen. Enligt honom är det den som har legat 
till grund för den stora utveckling som har skett i Åre.125  
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5 Analys  
___________________________________________________________________________ 
Analyskapitlet kommer att knyta ihop teorin med empirin. Stycket inleds med analys av 
destinationsutvecklingen där KraftProcessens olika stadier tillämpas. Sedan följer en analys 
av den hållbara utvecklingen med hjälp av teorin Dimensioner av turismpåverkan.  
___________________________________________________________________________ 

5.1 Destinationsutveckling 
Nyckelorden i KraftProcessen är dialog, delaktighet och samverkan och efter att ha studerat 
Åres destinationsutveckling går det att se att detta inte enbart tillämpas i teorin utan även i 
praktiken. Det pågår ett stort strategiarbete som kallas Vision 2020 där fyra större företag med 
gemensamma krafter planerar och genomför stora förändringar i Åre. Samarbete har även 
funnits med utomstående parter, som till exempel projektet ”Rent av roligt”. Där gjordes 
satsningar inom både miljö och utveckling av transportmöjligheter och fler externa aktörer var 
involverade. Detta projekt lades dock ner, men de samarbeten som initierades fortsätter än 
idag, till exempel samarbete med SJ och Jämtkraft. 

    Att samtliga inblandade aktörer i en destinationsutveckling måste känna sig delaktiga är av 
stor vikt för ett lyckat arbete. Alla måste ges samma chans att få säga sin åsikt och bidra med 
sina kunskaper och erfarenheter. Efter genomförda intervjuer är uppfattningen att samtliga 
respondenter är medvetna om detta och att de anser att majoriteten av Åres invånare och andra 
inblandade aktörer känner sig engagerade och involverade i utvecklingsarbetet. För ett lyckat 
samarbete krävs även dialog mellan de olika aktörerna, vilket fungerar mycket bra i fallet Åre 
då de inblandade träffas och diskuterar läget kontinuerligt. 

Initiering 

Något som var avgörande för Åres utveckling var när insikten kom om att det fanns ett behov 
av att samla gemensamma krafter för att utvecka destinationen. På 1990-talet, innan denna 
insikt nåddes, var det ledande företaget Securum ensam huvudaktör. Det fanns inga direkta 
samarbeten mellan olika aktörer och invånare och andra resurssvaga hade ingenting att säga 
till om när det gällde Åres utveckling. Det som konkret genomfördes var att initera arbetet 
Vision 2011. Detta samarbete var av liten karaktär då de endast var fem personer involverade, 
men stora förändringar skedde. Exempel på förändringar var att fler hotell började byggas för 
att kunna ta emot den ökade turistströmmen, ett av dessa var Holiday Club.  

   För att en destination ska kunna utvecklas är det i detta stadium, som KraftProcessen visar, 
av stor vikt att samla in de viktigaste aktörerna som på något sätt är anknytna till 
destinationen. Detta gjordes i Åre i och med att Vision 2011 redan år 2006 var uppnådd. En 
inventering inleddes av vilka aktörer som skulle kunna tänka sig att delta i ett fortsatt 
utvecklingsarbete. Detta gjordes främst för att skapa en gemensam strävan, men även för att 
samla kapital för att kunna genomföra ett utvecklingsarbete. Resultatet var positivt och 
majoriteten av alla tillfrågade såg det som en demokratisk möjlighet att vara involverade i 
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Åres framtid och accepterade samarbetet. Då det tidigare inte fanns något samarbete var 
denna del inte heller möjligt att genomföra, 

Analys 

För att ta reda på var en destination befinner sig i dagsläget krävs att analyser genomförs av 
bland annat styrkor, svagheter, möjligheter och hot, men även av omvärlden och 
konkurrenterna. Detta genomfördes även i Åre inför arbetet med Vision 2020 och detta 
underlättade för implementeringen och genomförandet av strategierna. En möjlighet som 
identifierades var bland annat VM-kandidaturen för år 2017, som skulle kunna innebära stora 
fördelar för Åre. Då det innan 2001 inte fanns något samarbete på destinationen fanns inte 
heller något analysarbete. Utan analyser av var destinationen befinner i dagsläget är det svårt 
att veta vad som kan göras annorlunda och vad som kan förbättras. Detta innebär att en 
eventuell utveckling blir svår att genomföra.  

Strategi 

När analyserna är genomförda är nästa steg i processen att arbeta fram en vision att arbeta 
mot. Gemensamt har de stora aktörerna tagit fram visionen som lyder: Att bli Europas mest 
attraktiva alpina året - runt destination. Denna vision siktar högt såsom en vision är menad 
att göra. Helst ska den vara nästintill ouppnåelig och ska fungera som en motivation att 
fortsätta anstränga sig för att nå målen. Åre har inte alltid haft en vision att sträva efter utan är 
ett relativt nytt fenomen på destinationen. Tidigare då ett samarbete inte fanns mellan 
aktörerna fanns det inte heller en gemensam vision att sträva efter. Detta kan vara ännu en 
anledning till att utvecklingen inte gick framåt i samma takt som den gör idag. 

    De målen som sattes upp i strategiarbetet för Vision 2020 var bland annat att förlänga 
säsongen och få fler att besöka Åre under sommarmånaderna. Detta har de lyckats relativt bra 
med i och med att Holiday Club öppnades och erbjöd aktiviteter utöver skidåkning, som innan 
var den huvudsakliga reseorsaken till Åre. Sommarturismen var inget prioriterat innan 
strategiarbetet startade, utan det som stod i centrum var då att göra utbyggnader och 
förbättringar för vintersäsongen.  

    Ett annat mål som sattes upp i strategiplanen var att fördubbla antalet internationella 
besökare till Åre. För att kunna locka detta stora antal utländska turister och förverkliga 
visionen att bli attraktivast i Europa kan det tänkas att det krävs större insatser än vad som 
finns i dagsläget. Detta innebär att det förmodligen krävs mer än broschyrer och vanlig reklam 
i tunnelbanan för att nå ut till de internationella besökarna 

Implementering 

Det viktigaste i implementeringen av strategierna är att visionen och riktlinjerna alltid 
efterföljs. I Åres fall är alltid målen och visionen det centrala i utvecklingsarbetet och det som 
diskuteras vid de möten som kontinuerligt hålls. Detta har lett till att riktlinjerna för dessa har 
följts och implementerats på ett fördelaktigt sätt. I denna fas sker uppdelning av ansvar för att 
nå de uppsatta målen. Åre har tre målsättningar som lyder: unika upplevelser året runt, ansvar 
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för miljön och ett gränslöst välkomnande Åre. De stora aktörerna insåg att ansvaret måste 
fördelas ut och att det inte var möjligt för samtliga aktörer att göra allt. Utefter passande 
kompetens och lämplighet delades de tre ansvarsområdena upp mellan SkiStar och Holiday 
Club, Åre kommun och Åreföretagarna. Detta betyder inte att de olika aktörerna är oförstådda 
med vad de andra gör, utan det sker ständigt dialoger mellan dem så att inga oklarheter ska 
uppstå. 

Genomförande 

Arbetet i Åre är i full gång för att nå de uppsatta målen för Vision 2020, där vissa projekt nu 
börjar genomföras och andra är fortfarande bara på planeringsnivå. Holiday Club är ett 
exempel på ett lyckat projekt som idag står klart. Arbetet med förbättringar är dock ständigt 
pågående och det finns alltid nya mål och utmaningar att sträva efter. Fem årligen 
återkommande internationella event är ett mål som har satts upp och ska inom kort tid 
implementeras och genomföras.  

   Att målen för Vision 2020, redan år 2008 var uppnådda till ungefär hälften visar att de är 
rimliga och inte siktar för högt. År 2008 var det tolv år kvar att uppfylla målen och med den 
hastighet som utvecklingen sker tyder mycket på att de kommer vara nådda innan utsatt tid, 
precis som i Vision 2011 som nåddes redan år 2006. 

    Åre har alltid, med undantag från bankkraschen på 1990- talet, präglats av utveckling och 
förbättring. Det har ständigt byggts nytt och förbättringar har genomförts på fastigheter och 
annat. Det har däremot aldrig varit i samma utsträckning och lika framgångsrikt som det är 
idag, i och med visionsarbetet. Anledningen till detta kan vara att det samarbete som har 
inletts har underlättat för utveckling och förändring. Vid ett samarbete blir det lättare att dra 
nytta av varandras erfarenheter, men även mer kapital kan bli tillgängligt om alla bidrar med 
något.  

Utvärdering 

De utvärderingar som genomförs gällande Vision 2020 sker dels kontinuerligt med mindre 
inofficiella möten och dels två större möten på Mix Megapol Arena. Inför dessa möten 
analyseras hur långt man har kommit med att nå de uppsatta målen. Det som undersöks är 
bland annat är hur stor ökning av antal gästnätter som har skett, hur stora investeringar som 
har gjorts i Åre, hur många fler jobb som har skapats och hur mycket skatteintäkterna har 
ökat. Sådant som har gått mindre bra måste först analyseras varför det inte gick bra och sedan 
hur en förbättring ska kunna ske. För en fortsatt positiv utveckling är det av stor vikt att 
utvärderingen sker så ingående som möjligt, på detta sätt lämnas så lite som möjligt åt 
slumpen. Att detta genomförs i Åre kan vara en av anledningarna till varför orten har blivit så 
framgångsrik och vuxit så pass mycket. 

5.2 Hållbar utveckling 
Då miljön är ett stort samtalsämne idag är det viktigt att destinationer tänker på detta och 
försöker anpassa sig för att följa de lagar och regler som finns. Detta synsätt har dock inte 
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alltid funnits och miljön har inte alltid varit lika prioriterad som den är idag. Detta kan bero på 
en ökad medvetenhet med hjälp av till exempel media och utbildningar. Tidigare var 
antagligen inte, till exempel, källsortering lika självklart som det är för många idag. Samtidigt 
fanns det inte lika mycket bilar som det gör idag, som i dagsläget är den största miljöboven. 
Förr i tiden var det vanligaste sättet att ta sig till Åre med tåget, något som man vill uppnå 
idag. 

I och med denna medvetenhet har även gästerna börjat ställa högre krav på miljövänlighet på 
resmålet som de besöker. För att kunna tillgodose besökarnas krav har Åre fått anpassa sig 
efter detta och har inlett ett arbete för just detta ändamål. Det kan tilläggas att Åre alltid har 
varit ett populärt turistmål, men i och med att populariteten har ökat har även antalet turister 
ökat, vilket i sin tur leder till en ökad belastning på miljön.  

    Åre arbetar på olika sätt för hållbar utveckling och en bättre miljö. Miljöarbete är en stor 
del av de målsättningar som har framtagits i och med Vision 2020. Åre har en hög miljövision 
och siktar mot att bli en klimatneutral destination som inte använder sig av några icke- 
förnyelsebara energikällor.  Arbetet med detta har dock bara börjat och det finns fortfarande 
mycket kvar att åtgärda, till exempel att få fler att ta tåget genom att förbättra tågrälsen till 
byn.  

Ekologiska effekter 

Åre är en populär destination att resa till och det innebär att många människor under 
högsäsong befinner sig på en relativt liten yta samtidigt. Detta leder till en belastning på den 
naturliga miljön som kan leda till slitage och förstörelse. Djur- och naturliv kan påverkas 
genom att byggnationer genomförs som gör att de får en allt mindre plats att leva på. I Åre 
anses detta ännu inte vara ett problem då hänsyn tas till både djur och natur vid planering av 
utveckling.  

    En naturlig händelse vid nybyggnationer är ofta att gamla hus och annat som inte passar in i 
den nya stilen rivs eller byggs om. Detta började ske i Åre redan under 1960- talet och sker än 
idag fast i en större utsträckning. Fastän det byggs mycket nytt i Åre försöker man bevara det 
gamla och genuina så gott som det går. Ett exempel på detta är Åre bergbana som stod klar år 
1910, som används än idag fast med annat syfte. Idag används den som turistattraktion och 
tidigare var denna det enklaste sättet att ta sig upp till fjället.  

    Något som Åre gör för att förbättra miljön är att källsortera i stor utsträckning. Detta sätt 
kan vara effektivt förutsatt att turisterna källsorterar hemma. Om detta inte görs hemma är det 
svårt att få dem att göra det på semestern. Det är därmed viktigt att de olika boendeformerna 
har ett lättillgängligt och lättanvänt källsorteringssystem, vilket inte är fallet i Åre idag. 
Försök har gjorts men intresset för detta har varit lågt och utvecklingen har inte gått framåt 
nämnvärt.  

    Det vanligaste sättet att ta sig till Åre, men även att ta sig fram på orten, är via bil. Detta 
leder till stora utsläpp av miljöfarliga avgaser och trängsel på vägar och parkeringsplatser. Åre 
är känt för sin rena luft, men det kan bli svårt att bevara denna om man vill fortsätta att öka 



 

35 

 

turistantalet. Av denna anledning är samarbetet med SJ positivt då de försöker få så många 
som möjligt att ta tåget som är ett mer miljövänligt alternativ.  

   Ett annat steg mot en hållbar destination är ökad användning av miljövänligt bränsle som 
Åre redan har börjat använda mer av. Bränslet i pistmaskiner och skotrar har redan bytts ut 
och nästa steg skulle kunna vara att byta ut bränslet i bussar och taxibilar mot mer 
miljövänliga alternativ.  

Socio- kulturella effekter 

Något som är positivt med Åres utveckling även för lokalbefolkningen är den förbättrade 
infrastrukturen där bland annat vägar och bussförbindelser har blivit bättre. Fler turister har 
även lett till att fler jobb har skapats på destinationen. Detta har i sin tur lett till att fler kan 
stanna kvar och inte behöver flytta från orten för att få arbete. På 1950- och 1960-talen skedde 
just detta då många flyttade från Åre för att det inte fanns några jobb. Fler invånare leder till 
ökade skatteintäkter som är positivt för både destinationsutvecklingen och lokalbefolkningen.  

    Det finns även negativa konsekvenser av en ökad turism i Åre. Till exempel har 
bostadspriserna ökat avsevärt, men även matpriserna har stigit i butikerna. De ökade 
bostadspriserna innebär att det kan bli svårare för ungdomar och låginkomsttagare att köpa en 
bostad. Andra negativa effekter av turismen kan vara stor trängsel på vägar och i matbutiker 
under vissa perioder då många turister befinner sig i byn, som till exempel under påskhelgen. 
Detta kan leda till irritation hos invånarna då de kan tvingas köa i matbutiken och på så sätt 
förhindras att leva sitt normala vardagliga liv.   
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6 Resultat och slutsatser 
___________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt redovisas de slutsatser som vi har kommit fram till. Kapitlet inleds med att 
repetera uppsatsens problemformulering och syfte, detta underlättar för läsaren att 
överskådligt kunna se hur vi har besvarat dessa.  
___________________________________________________________________________ 

Problemformulering: Vad är viktigt att tänka på vid utveckling av en destination? Är ett 
samarbete viktigt mellan olika aktörer på en destination för en lyckad utveckling? Tas det 
hänsyn till en hållbar utveckling vid planering av destinationer och på vilket sätt i sådant fall?   

    Syfte: Syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse av Åres destinationsutveckling förr i 
tiden och idag samt att undersöka hur olika aktörer arbetar idag med hållbar utveckling.  

    Slutsatsen efter att ha gjort en fallstudie på Åres destinationsutveckling, där vi även har 
tittat på hållbarheten, är att ett samarbete är av stor vikt för att destinationen ska kunna 
utvecklas och locka fler turister. Detta går extra tydligt att se i fallet Åre, men vi är dock 
medvetna om att det är svårt att generalisera då endast en destination är undersökt. Genom de 
jämförelser som har genomförts mellan Åre förr och idag är det tydligt att det var först när ett 
samarbete mellan aktörerna inleddes som destinationsutvecklingen började ta fart. Det 
framgår även tydligt att det är viktigt att ha ett gemensamt mål att arbeta mot då detta både 
engagerar och motiverar alla involverade. I inledningsfasen av Vision 2011 då endast fem 
personer ledde utvecklingsarbetet kan det uppfattas som något odemokratiskt då invånarna 
och andra aktörer inte hade så mycket att säga till om. Detta förändrades dock inför arbetet 
med Vision 2020 då alla aktörer som ville vara involverade fick möjligheten till detta.  

    Något annat som är viktigt är att alla inblandade parter är involverade i arbetet och insatta i 
vad andra aktörer gör. Då intervjuerna genomfördes märkte vi på en gång att de olika parterna 
var insatta i vad de andra arbetar med, alla har sina tydliga roller men där de arbetar som en 
enad front. De fyra huvudaktörerna har varsitt ansvarsområde som är uppdelade efter 
visionens mål. Vi anser detta vara mycket effektivt då det inte råder några som helst tvivel om 
vem som ska göra vad.  

    Införandet av visionen ledde till många stora förändringar för Åres destinationsutveckling. 
Innan denna kom till fanns inga direkta mål eller riktlinjer hur destinationen skulle fortsätta 
sin utveckling. Utan en vision är det svårt att inse behovet av utveckling och förbättring och 
därmed blir det svårt att göra några förändringar. Åres vision kan anses vara en aning för högt 
uppsatt. Att bli Europas attraktivaste året- runt destination är mycket svårt att uppnå då hela 
alpområdet finns att tillgå och som dessutom ligger mer centralt i Europa. Vårt förslag på en 
annan vision är att begränsa sig till att istället bli Nordeuropas attraktivaste året- runt 
destination. Denna vision är fortfarande hög men mer rimlig då den förhoppningsvis kan nås 
en dag. Målen kan dock istället anses vara för lågt satta eftersom Vision 2011 redan 
uppnåddes år 2006 och målen för Vision 2020 har redan nåtts till ungefär hälften och det är 
mer än tio år kvar. 
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    Något som vi anser behöver förbättras är marknadsföringen för sommarsäsongen. Förr i 
tiden fanns inte insikten om hur stor potential Åre har för att bedriva en året- runt turism. Idag 
finns denna insikt men de behöver bli bättre på att marknadsföra sig själva och visa varför 
man ska välja Åre framför andra destinationer. I dagsläget finns enbart en broschyr och en 
hemsida om sommarturismen i Åre. Detta innebär att om man inte besöker en resebyrå och får 
vetskap om broschyren och Åres sommarsäsong är chansen stor att man missar att Åre har 
flertalet turistiska aktiviteter även på sommaren. Detsamma gäller för hemsidan, känner man 
inte till att Åre har en sommarsäsong är sannolikheten liten att man söker efter detta på 
Internet. En annan slutsats som dragits gällande marknadsföringen är att samtliga 
respondenter berättar om detta enbart i form av reklam. Marknadsföring består av mer än 
reklam och den slutsats vi drar är att de möjligen inte var tillräckligt insatta i ämnet eller att de 
vinklade sina svar. Respondenterna var högt uppsatta chefer och för att få ett mer ingående 
svar skulle vi ha behövt intervjua Åres marknadsförare istället. 

    Hållbar utveckling genomsyrar hela Åres destinationsutveckling. Det har framkommit 
genom intervjuerna att detta är en viktig del i utvecklingsarbetet. Hållbarheten är av så stor 
vikt att den finns med som en del utav de mål som har satts för Vision 2020 och är något som 
det ständigt aktivt arbetas med. Vi anser dock att det finns vissa områden som behöver 
utvecklas ytterligare och bör prioriteras mer. Källsortering är en av dessa punkter, som 
respondenterna hävdar är bra utvecklat i Åre. Under vår vistelse i byn såg vi dock inga 
källsorteringsstationer och i närheten av den stuga som vi bodde i fanns det inga sådana 
möjligheter alls. En annan del som bör utvecklas ytterligare är infrastrukturen och främst i 
form av vägar och trottoarer. De vägar som inte är i centrala byn är ofta av grus och i dåligt 
skick. Något som noterades under vårt besök i Åre var att när snön smälte skapades det stora 
fåror i vägarna vilket försvårade framkomligheten avsevärt. De trottoarer som finns är 
placerade mitt i byn, utöver dessa upplevde vi att det var svårt och farligt att ta sig fram till 
fots då det inte fanns några trottoarer eller annan plats för fotgängare. Detta kan vi anse vara 
lite motsägelsefullt då de vill att man ska ställa bilen och ta sig fram på annat sätt, för att det 
ska vara möjligt krävs ett bra utvecklat system för fotgängare. Vi anser att samarbetet med SJ 
är positivt då tåget är det miljövänligaste resealternativet. Samarbetet kan förhoppningsvis 
leda till en förbättrad tågräls in till byn genom att Åres aktörer kan investera pengar i detta. På 
så sätt kan tågen åka fortare och restiden blir därmed kortare. Detta kan i sin tur leda till att 
fler väljer att resa med tåget. I dagsläget tar det ungefär lika lång tid att resa med bil som det 
tar med tåget, vilket kan leda till att fler väljer bilen då det är ett bekvämare alternativ.  
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7 Kritisk granskning 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi att göra en kritisk granskning av uppsatsarbetet. Med detta menas 
vad som hade kunnat göras annorlunda och möjligtvis på ett bättre och mer utförligare sätt. 
___________________________________________________________________________ 

Det är viktigt att alla tre aspekter av hållbarhetsbegreppet tas hänsyn till vid en hållbar 
utveckling för att den ska bli så effektfull som möjligt. Då det funnits en tidspress för 
uppsatsskrivandet fanns inte möjligheten att behandla samtliga delar lika mycket. Att 
behandla samtliga aspekter hade möjligtvis gett mer kraft till uppsatsen och underlättat för 
jämförelser och analyser. 

    För att göra en mer ingående jämförelse mellan Åre förr i tiden och idag hade det varit 
önskvärt att hitta en respondent som kunde berätta om hur det var i Åre tidigare. Denna 
persons synpunkter och uppfattningar om Åres destinationsutveckling innan 2000-talet hade 
varit intressanta och relevanta att inkludera i uppsatsen. Istället har vi enbart använt oss av 
tryckta källor för detta ändamål, vilket kan tyckas vara något ensidigt. 

    För att få mer djup och en större bredd på empirin hade fler personer insatta i Åres 
destinationsutveckling behövt intervjuats. Till exempel hade det varit bra att intervjua en 
person som är ansvarig för Åres marknadsföring, för att få mer ingående svar på den punkten. 
De chefer som har intervjuats har bred kunskap om mycket i sina företag, men möjligtvis är 
denna kunskap endast ytlig.  
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8 Förslag till vidare studier 
___________________________________________________________________________ 
Detta stycke behandlar andra frågor som har dykt upp under arbetets gång och som kan vara 
intressant att göra fortsatta studier om.  
___________________________________________________________________________ 

För fortsatta studier skulle det vara intressant att jämföra Åres destinationsutveckling med 
andra större skidorter i Sverige, till exempel Sälen och Idre. En jämförelse skulle kunna leda 
till många nya intressanta insikter. Genom en jämförelse med andra destinationer är det lättare 
att sätta in Åres utvecklingsarbete i ett sammanhang. Man får på så sätt reda på hur pass bra 
Åre ligger till i sin destinationsutveckling och om det finns andra orter som Åre kan lära sig 
av och förbättra sig ytterligare.  

    Något annat intressant som skulle vara möjligt att undersöka är hur Åres invånare förhåller 
sig till den utveckling som har skett. Respondenterna har ansett att majoriteten av invånarna är 
positivt inställda eftersom de flesta är egna företagare och gynnas av turismen. För att få en 
annan synvinkel vore det intressant att intervjua de bosatta i Åre idag, men även de som har 
flyttat därifrån. En intressant aspekt som skulle kunna tas med i undersökningen är 
bostadspriserna som har höjts kraftigt i och med de förändringar som skett i Åre. Det har 
tidigare varit en debatt om att en stor andel av Åres invånare har flyttat från byn på grund av 
denna anledning. Vi skulle därför tycka det vore intressant att undersöka detta.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Destinationsutveckling 

1. Berätta om vad du och ditt företag arbetar med när det gäller destinationsutveckling? 
2. Vilka inblandade aktörer, som arbetar med destinationsutveckling, finns det i Åre? 

- Hur ser samarbetet ut mellan dessa olika aktörer? 
3. Finns det någon gemensam destinationsutvecklingsplan som inblandade aktörer följer 

eller sker arbetet separat? 
- Om ja, följs denna plan? 

4. Kan du berätta om Åres vision 2020? 
5. Hur har arbetet med destinationsutvecklingen sett ut över tiden i Åre, har den 

förändrats, varit lyckad eller mindre lyckad?  
6. Vad har ni för mål med destinationsutvecklingen? 
7. Finns det något uppföljningsarbete, vad som gick bra respektive dåligt?  
8. Hur marknadsförs Åre? 

- Ser marknadsföringen annorlunda ut i Sverige mot vad den gör i utlandet? 
9. Vad är invånarnas syn på Åres destinationsutveckling tror du?  
10. Hur har arbetet med destinationsutvecklingen sett ut över tiden i Åre, har den 

förändrats? 

Hållbar utveckling 

11. Berätta vad du arbetar med när det gäller hållbar utveckling i Åre, på vilket sätt är du 
involverad? 

12. Hur skulle du definiera hållbar utveckling? 
13. Hur stora resurser läggs på hållbarheten? 

- Är arbetet tillräckligt eller behövs det mer? 
14. Finns det något samarbete med andra företag och organisationer i Åre? 
15. Hur länge har arbetet med hållbar utveckling funnits? 

- När och varför började man arbeta med detta? 
- Har sättet man tittar på hållbarhet, och sättet man arbetar på förändrats över tiden? 

16. Kan du se att djur och naturliv har förändrats de senaste 20-30 åren i Åre? 
- Om ja, på vilket sätt? 

17. Finns det något mål och vision i dagsläget angående hållbar utveckling? 


