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Förord 

Det har varit intressant, givande och lärorikt att skriva denna kandidatuppsats då vi läser 

Service Management med turisminriktning samt har ett stort personligt intresse vad gäller 

skidåkning. Vi vill därför tacka alla personer som varit med och gjort denna uppsats möjlig. 

Vi vill främst tacka våra intervjupersoner i Åre; Åre kommun, Åreföretagarna samt SkiStar 

Åre. Vi vill även tacka våra handledare Stefan Gössling och Jan-Henrik Nilsson för goda råd 

och konstruktiv kritik längs vägen. 

 

Tack! 

Emma Audelius, Malin Hansson och Sophie Odin 
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Sammanfattning 
Titel: Gröna backar  

Nivå: Kandidatuppsats 

Författare: Emma Audelius, Malin Hansson och Sophie Odin 

Utbildning: Service Management Institutionen, Campus Helsingborg, Lunds Universitet 

Handledare: Stefan Gössling och Jan-Henrik Nilsson 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur klimatförändringar påverkar skidturismen i Sverige. Vi 

vill belysa den problematik ett förändrat klimat innebär för en skiddestination samt hur detta 

hanteras utifrån ett managementperspektiv. 

Frågeställning: Hur kommer klimatförändringar att påverka turismnäringen i svenska 

fjällen? Vilka utmaningar leder detta till för management inom skidturism? Vilka 

anpassningsstrategier kan tillämpas? 

Metod: Vi har valt en kvalitativ metod för den empiriska undersökningen. Vårt 

empiriska material har hämtats från fem intervjuer, med personer från management i 

Åre. 

Slutsats: Den främsta slutsatsen av denna uppsats är att den visar hur komplext och 

oförutsägbart det är att leda en destination till ekonomisk framgång kombinerat med 

ekologiskt bevarande och med hänsyn till sociokulturella aspekter. Turismbranschen är 

underordnad en rad externa faktorer för att kunna bedriva en attraktiv verksamhet och 

vi står inför en framtid där dessa faktorer, som klimatförändringar, kommer att försvåra 

beslutsfattande och leda till nya utmaningar. Med klimatets ökade påverkan kommer 

det att bli svårare att planera verksamheten, samarbeten kommer att ställas på sin spets, 

ekonomiska intressen kommer att kollidera med ekologiska, krav kommer att ställas på 

turismprodukter som är oberoende av klimat och väder och det kommer krävas 

ekonomisk lönsamhet året runt, och inte enbart under vintermånaderna. För att som 

manager tackla och hantera denna problematik krävs kunskap och anpassningsstrategier 

då de kommer att ställas inför utmaningar som är svårhanterliga i sig, men som nu är än 

mer komplexa eftersom de grundar sig på framtida prognoser och spekulationer. 

Nyckelord: Skidturism, Destinationsutveckling, Klimatförändringar, Samarbete, 

Anpassningar, Hållbarhet, Åre. 
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1. Inledning 
Idén till denna uppsats föddes under 

vintersäsongen 2007, vilket var en snöfattig 

säsong för hela Alperna. Vi bodde och arbetade 

som destinationschefer och skidguider i 

Österrike och såg i och med detta de 

konsekvenser ”gröna backar” har för hela 

turismnäringen och alla dess aktörer. Vi började 

därmed intressera oss för fenomenet 

klimatförändringar och turism, hur gör managers 

för att hantera detta, vilka möjliga förändringar 

står de inför samt vilka anpassningar måste 

göras? Dessa frågeställningar kändes 

högaktuella och viktiga att belysa, och har på så 

vis format grunden till denna uppsats.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Vi står inför en tid där klimatförändringar har kommit att bli en del av vår vardag och ställer 

därmed nya krav på framtida beslutsfattande. Det finns en hel del tidigare forskning om ämnet 

att hämta från Alperna och Nord-Amerika, där klimatförhållanden i relation till turism och 

hållbar utveckling i bergsregioner länge varit i fokus. Vi ser dock en forskningslucka vad 

gäller den svenska fjällturismen, hur påverkas den av förändrade klimatförhållanden, samt hur 

kan managers bedriva en hållbar destinationsutveckling? Undersökningar visar att det råder 

brist på konsekvensanalyser, planerade och vidtagna åtgärder, anpassningsbehov och 

sårbarhetsanalyser som avser klimatförändringarnas effekter på en svensk naturbaserad 

turism.1  

Vårt syfte är att undersöka hur klimatförändringar påverkar skidturismen i Sverige. Vi vill 

belysa den problematik ett förändrat klimat innebär för en skiddestination samt hur detta 

hanteras utifrån ett managementperspektiv. Mer specifikt, vilka konsekvenser de kommer att 

                                             

1 Bodén (2007:21) Naturbaserad turism och klimatförändring, European Tourism Research Institute (ETOUR). 

Saalbach, Österrike, vintern 2007
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föra med sig, samt hur managers planerar, resonerar och arbetar för att anpassa sig till rådande 

och kommande förutsättningar. Vi har i denna studie valt att fokusera på den svenska 

skiddestinationen Åre. Anledningen till att vårt val föll på just Åre grundar sig på ortens 

egenskap som Sveriges största och främsta vinterdestination.  Då Åre årligen lockar tusentals 

turister och vars huvudsakliga verksamhet bygger på naturliga resurser och förutsättningar, 

såsom topografi och väderförhållanden, blir orten direkt påverkad av ett förändrat klimat. 

Destinationen utgör i och med denna starka korrelation mellan turism och natur en god 

fallstudie i fråga om vårt uppsatsämne. Vår frågeställning lyder därför:  

• Hur kommer klimatförändringar att påverka turismnäringen i svenska fjällen? 

• Vilka utmaningar leder detta till för management inom skidturism? 

• Vilka anpassningsstrategier kan tillämpas?  

Hur klimatförändringarna kommer att påverka de svenska fjällen och dess turismnäring 

anser vi vara en nödvändig första fråga för att kunna besvara vilka utmaningar denna 

klimatpåverkan leder till. Denna kommer därför ses och behandlas som en 

underliggande frågeställning till vår huvudfråga gällande utmaningar och krav på 

anpassning för management i Åre. Vårt övergripande forskningsfält är 

destinationsutveckling och för att tydliggöra vårt resonemang har vi valt att dela in 

uppsatsen i tre genomgående teman; klimatförändringar och turism, samarbeten och 

anpassningar. Även hållbarhet berörs då denna aspekt har kommit att bli en allt 

viktigare faktor i fråga om en långsiktig destinationsutveckling. 
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2. Bakgrund  
 

För att förstå vår undersökning vill vi inleda med att ge en bakgrundsbeskrivning av 

fenomenet klimatförändringar och turism. Därför följer en beskrivning av vad tidigare 

forskning kommit fram till inom ämnet. Upplägget kan liknas vid en V-form där vi först 

redogör för klimatförändringar på global nivå för att sedan ta ned fenomenet till en 

geografisk regional och lokal nivå. Fokus landar därmed på de svenska fjällen och Åre. 

Vidare kommer vi att presentera begreppet hållbar utveckling då vi anser det vara högst 

relevant i fråga om destinationsutveckling. 

 

2.1 Klimatförändringar 
Turismindustrin står tillsammans med resten av världen inför ett stort hot i form av ett 

förändrat klimat. Global uppvärmning är ett väl debatterat ämne. Enligt International Panel of 

Climate Change (IPCC) har växthusgaserna mellan 1970 och 2004 ökat med 70 % i 

atmosfären på grund av mänsklig aktivitet. Av växthusgaserna är det framförallt koldioxid 

som ökat.2 Detta bidrar till en global uppvärmning av jorden och ger konsekvenser i olika 

bemärkelser för olika områden på jorden. Alla påverkas på något sätt, denna uppsats är dock 

begränsad till klimatets påverkan på bergsområden och de svenska fjällen. 

Klimatförändringar och skidturism  

Bergsområden täcker ungefär en fjärdedel av jordens landyta och innehåller även de 

känsligaste ekosystemen. Det är just landskapet som gör bergsregioner attraktiva, efter 

kustlandskap och öar är berg den viktigaste destinationen för global turism och omsätter 15-

20 % av den totala globala turismindustrin.3 Turism har en stor ekonomisk betydelse för 

många bergsbyar och är en snabbt växande ekonomisk sektor för bergsregioner runt om i 

världen. Vinterturismen är beroende av naturliga resurser för att attrahera turister och 
                                             

2 IPCC (2007:3) Climate Change 2007 – Mitigation of Climate Change. Working Group 3, 4th Assesment 
Report. New York: Cambridge University Press. 
3 Scott (2006:54-55) Global environmental change and mountain tourism. I : Gössling & Hall (red.). Tourism & 
Global environmental change - Ecological, social, economic and political interrelationships. New York: 
Routledge. 
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bergsregioner löper större risk att påverkas av de globala förändringarna än många andra 

turistdestinationer som inte är lika beroende av den fysiska miljön.4 

Rapporter visar att stora klimatförändringar i bergsområden redan börjat inträffa, samt att än 

mer omfattande förändringar är att vänta i framtiden. De senaste 50 åren har karakteriserats av 

skiftande och förskjutna säsonger med rikliga snömängder ena säsongen, kontra brist på snö 

under nästa säsong. Säsongerna har blivit allt kortare, samtidigt som snömängden minskat 

avsevärt. Till 2050 spår forskare att temperaturen på jorden ska ha ökat med 0,5-1,5 grader 

vintertid. De tror vidare att nederbörden vid seklets slut ska ha ökat med 15-45 % samt att 

ökade vindstyrkor är att förvänta under vintersäsong. Klimatrapporter visar även att den 

naturbaserade turismen kommer drabbas i form av förändringar i det fysiska landskapet.5 

Därmed kommer även destinationernas attraktivitet att påverkas vilket i sin tur kan komma att 

få inverkan på turismproduktens kvalitet samt de lokala ekonomierna. Ur vinterturismens 

perspektiv är det framförallt snöförhållanden som är nyckelfaktorn till skidortens framgång. 

En undersökning utförd på skidåkare visar att 49 % av respondenterna under en snöfattig 

säsong skulle byta till en mer snösäker skidort och att 32 % skulle åka skidor mer sällan6. 

Destinationens snötillgång påverkar därmed hur konsumenterna väljer semesterort och 

snötillgången blir en del av ortens image7. Till exempel är vissa destinationer kända för att 

vara mer snösäkra än andra och vissa skidorter går in för att marknadsföra sin förmåga att 

framställa konstgjord snö med hjälp av snökanoner. Saalbach i Österrike marknadsför till 

exempel att de har ”snow unlimited” eftersom 90 % av deras skidsystem täcks av 

snökanoner8.  

Klimatförändringarnas påverkan på svenska fjällen  

Som alltid vid prognoser för framtiden finns det en osäkerhetsmarginal som inte går att 

undvika. Forskare har dock genom omfattande undersökningar och mätningar kunnat 

fastställa klimatscenarios för olika områden. En ökning av medeltemperaturen med fyra 

                                             

4 Fransesco Fedi, President COST. Global Change and Sustainable Development in mountain Regions, COST 
konferensen (2008-04-07). 
5 Becken & Hay (2007:36-37) Tourism and Climate Change- Risk and Opportunities. Clevedon: Channel View 
Publications. 
6 Buerki et al (2003:39) I: Becken & Hay (2007). 
7 Scott (2006:56) I: Gössling & Hall. 
8 Saalbachs hemsida, Snow Unlimited tillgänglig: www.saalbach.com, (läst 2008-04-28). 
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grader inom hundra år innebär att förutsättningarna för Sverige som turistdestination 

successivt förändras.9 Tänkbara effekter av ett varmare klimat skulle kunna vara en 

förskjutning av årstidsbaserad turism samt förflyttade turismströmmar10. För södra Norrlands 

inland, där Åre ingår, förutspås en ökad medeltemperatur med 4 grader fram till 2100. Ökade 

temperaturer bidrar till att den sista frosten på våren inträffar omkring tjugo dagar tidigare vid 

seklets slut.11 Klimatförändringarna anses innebära en ökad nederbörd i form av regn, samt att 

mängden kommer variera från år till år. Ytterligare en effekt av ett varmare klimat är att 

antalet ”slaskdagar” kommer att öka, för södra Norrland beräknas ökningen ske från 15-21 

dagar år 1969-90 till 27-30 dagar 2041.12 Förutom detta riskerar de svenska fjällen att förlora 

en del av sin dragningskraft om de till följd av uppvärmningen kommer att beskogas. 

Fjällområden och vandringsleder blir inte av den karaktär som de en gång varit, utan 

fjällvandringar kommer snarare att ge en känsla av en skogspromenad. De befarade 

förändringarna i fjällandskapet ger också anledning till oro för rennäringen och den 

traditionella samiska kulturens framtid. I Sverige kommer åkbara snötäcken och bärande isar 

efterhand att lysa med sin frånvaro. Likt Alperna, kommer säsongerna att bli drabbade, det 

kommer med största sannolikhet att ske säsongsförändringar. Högsäsongsveckorna vid jul och 

nyår samt påsk kommer då i ökad utsträckning vara gröna.13 

Minskat snötäcke och gröna backar  

Enligt Swedish Regional Climate Modelling Programmes (SweClim) analyser av möjliga 

klimatpåverkningar inom hundra år kan snöperiodens genomsnittliga längd minska med 1-3 

månader i större delen av landet.14 Redan i dag som en följd av den allmänna uppvärmningen 

har snötäckets utbredning på det norra halvklotet minskat med tio procent sedan mitten av 

1960-talet. Framförallt är det under vår och försommar som snön nu täcker betydligt mindre 

landområden, jämfört med några decennier tillbaka i tiden. I de flesta av jordens bergtrakter, 

däribland även de svenska fjällkedjorna, har glaciärerna minskat markant i storlek sedan 

                                             

9 Bodén (2007:25) Naturbaserad Turism och klimatförändring. ETOUR, Mittuniversitetet, Östersund. 
10 Bernes (2003:128) En varmare värld, Växthuseffekten och klimatets förändringar. Ödeshög: AB Danagårds 
Grafiska.  
11 SMHI, Sveriges framtida klimat, Södra Norrlands Fjälltrakter, tillgänglig: 
http://www.smhi.se/sgn0106/leveranser/sverigeanalysen/index.php (läst 2008-04-22). 
12 Bodén (2007:22). 
13 Ibid.:24 
14 Bernes (2003:99). 
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1800-talet. En intressant iakttagelse är dock att de skandinaviska glaciärerna under de senaste 

decennierna avviket från den globala trenden i fråga om förändringar i storlek och tjocklek. 

Som exempel ges storglaciären i Kebnekaisefjällen som under 1900-talet minskade kraftigt i 

omfång, men där nu tillbakagången tillfälligt hejdats under se senaste decennierna. En 

förklaring till detta fenomen är en ökad nederbörd i denna region, då temperatur såväl som 

mängd nederbörd har betydelse för glaciärernas omfattning.15 

Kalfjällen beskogas 
Högfjäll kan bli skogspromenad 

Det finns flera ekosystem som löper risk för att påverkas, förändras eller rent av att försvinna 

på grund av klimatförändringarna. Beskogning av kalfjäll kan ses som en tydlig indikator på 

klimatförändringar16. Påverkan grundar sig främst på en temperaturhöjning samt en ökad 

nederbörd. Ett av de mest hotade ekosystemen i Sverige är kalfjällsområdena, som idag utgör 

närmare tio procent av landets areal. Kalfjällsområdenas arealer har redan under 1900-talet 

börjat minska drastiskt. Som ett resultat av en temperaturökning på 0,8 grader har trädgränsen 

i fjällen sedan slutet av 1800-talet förskjutits uppåt med ett hundratal meter. I de sydligaste 

fjällen, som Sälen och Idre, står de högst belägna träden för närvarande på cirka 1100 meters 

höjd, och längst i norr finner vi dem på cirka 700 meters höjd. En fortsatt uppvärmning kan 

därför väntas medföra en ytterliggare höjning av trädgränsen med näst intill 150 meter per 

grad. Exempelvis en temperaturhöjning på 3-4 grader skulle kunna leda till att skogen 

avancerar uppåt 500 meter mot fjälltopparna, detta skulle föra med sig att samtliga Dalafjäll 

och majoriteten av Härjedals-, Jämtlands- och Västerbottensfjäll skulle vara skogbevuxna. 

Nutida alpina centra som Åre och Sälen skulle i ett sådant scenario få många mil till närmsta 

trädlösa fjäll.17 Ett allt vanligare begrepp som ofta kommer på agendan i samband med 

klimatförändringar är hur bedriva en hållbar utveckling. Vi har därför valt att kortfattat 

redogöra för hållbar utveckling då det är relevant för att långsiktigt arbeta med 

destinationsutveckling.   

2.2 Hållbar utveckling 

                                             

15 Bernes (2003:42-43). 
16 Christian Körner, Basels Universitet.  Alpine Biota in a warmer, Co2-Rich World, COST konferensen (2008-
04-07). 
17 Bernes (2003:116-117). 
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För att främja en långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling på en destination krävs ett 

hållbarhetstänk, där hänsyn tas till samtliga hållbarhetsfaktorer sett ur ett ekonomiskt, 

ekologiskt samt sociokulturellt perspektiv. Det finns flera olika definitioner för vad som 

menas med en hållbar utveckling, men oftast lyder definitionen; en hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov 18. (författarnas översättning). Tidigare kretsade 

begreppet hållbar utveckling nästan enbart kring ekonomisk tillväxt. I dag är begreppet 

betydligt mer komplext, och tar som nämnt ovan även hänsyn till ekologiska och 

sociokulturella aspekter.19 Ekologiska aspekter innebär hur utveckling kan bedrivas med 

hänsyn till den ekologiska bärkraften, det vill säga utan för stor belastning på miljö och natur. 

Den sociokulturella aspekten handlar om hur bedriva en utveckling med hänsyn till 

lokalbefolkningen och dess kultur. Vilka påfrestningar i form av turism och turismströmmar 

som samhället kan ta emot, utan att i en för stor utsträckning börja påverkas eller ändra 

grundform. Hur många turister tål lokalbefolkningen- som individer, kultur och socialt 

system?20  

Många naturområden har fått en kraftigt ökande tillströmning av turister. Kommuner och 

näringsliv ser hur dessa naturområden lockar både folk och pengar om de är opåverkade, men 

ju större turismvolymen blir, desto större är risken för att turismen förstör just dessa värden 

som lockar dem dit. Det vill säga att samtliga parter har nytta, inte minst ekonomiskt, av att 

dessa naturresurser förvaltas på ett genomtänkt och hållbart sätt. Utnyttjandet får inte 

överskrida den brytpunkt där naturen börjar ta skada.21 

Vidare är det viktigt att en destination inte endast bedriver en hållbar utveckling i linje med 

ovan nämnda resonemang. Det är viktigt att en lokal destination inte står och faller med en 

näring, som exempelvis turismnäringen.22 Att vara helt beroende av en näring är inte hållbart, 

                                             

18 Hall (2000:4) Tourism planning – Policies, Processes and Relationships. Harlow:Prentice Hall 
19 Telfer (2005) Managing tourism for development. I: Pender & Sharpley. (red.). The Management of Tourism. 
Lund: Studentlitteratur. 
20 Hanneberg (1996:32-33) Ekoturism eller Ekoterrorism. Söderköping: Bra Miljö AB. 
21 Ibid. 
22 Sharpley (2005:269) Tourism and the environment. I: Pender & Sharpley. (red.). The Management of Tourism. 
Lund: Studentlitteratur 
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då plötsliga svängningar kan skapa förutsättningar som gör det svårt eller rent av omöjligt för 

en destination att bedriva sin traditionella verksamhet.    

 

3. Metod 
 

I detta avsnitt vill vi beskriva vår väg till målet, vårt tillvägagångssätt och de metoder vi använt oss av 

för att komma fram till resultatet i denna uppsats. Att skriva uppsats innebär så mycket mer än bara 

det som blir nedskrivet, svart på vitt. Det nedskrivna är egentligen bara en liten del av hela den 

process som ligger bakom. Vi inleder med en presentation av vår förberedande observation, 

konferensen i Innsbruck. Därefter följer en historisk tillbakablick för Åres turismutveckling. Vi 

presenterar vidare de aktörer vi valt att intervjua och redogör mer ingående för vårt tillvägagångssätt 

samt val av metod. 

 

3.1 Förberedande observation  
COST Strategic Workshop – konferens i Innsbruck 

Som en förberedande observation åkte vi till Innsbruck för att medverka i en tredagars 

konferens med fokus på Global Change and Sustainable Development in Mountain Regions. 

Konferensen var en COST Strategic Workshop som identifierade implikationer och 

utmaningar för klimat och socioekonomiska förändringar för framtida utveckling i 

bergsregioner. Konferensens mål var att förmedla rationella riktlinjer för att sätta agenda för 

framtida forskning, målet var även att ge ett underlag för olika stiftelseorganisationer som 

verkar inom bergsregioner.23 Konferensen var strukturerad med tre teman; naturvetenskap, 

näringsliv och politik. Forskare, näringsidkare och politiker från respektive område 

presenterade sina ståndpunkter. Under konferensen deltog vi även i olika workshops. Dessa 

bestod av ett antal forskare från olika discipliner och andra personer som på något sätt 

arbetade i anknytning till bergsregioner. De flesta bergsregioner från hela världen var 

representerade. Detta gav oss ett unikt tillfälle att observera och interagera med forskare och 

                                             

23 Informationsmaterial från COST Strategic Workshop.( 2008-04-07/09). 



                Kandidatuppsats: Gröna backar                                                                                                   SMT302 
                Emma Audelius, Malin Hansson och Sophie Odin                                                                       Vt 2008 
                                                                                            
__________________________________________________________________________________________                  
 
 

 14

andra aktörer med fokus på vårt ämne, vi genomförde dock inga strukturerade intervjuer utan 

informantintervjuer24. 

 På detta sätt genomförde vi observationer där vi både var deltagande och passiva. Vi är dock 

medvetna om att detta inte är en observation av vår fallstudie Åre utan ska snarare ses som en 

förberedande observation om fenomenet klimatförändringar och turism i ett större perspektiv 

på global nivå. Vårt syfte med konferensen var att få inspiration och samla material. Eftersom 

många bergsregioner runt om i världen var representerade hade vi även en förhoppning att 

kunna se hur andra bergsregioner arbetade med klimatförändringar och turism och sen 

jämföra detta med Sverige. I samband med konferensen samlade vi på oss en hel del material i 

form av broschyrer och informationsblad, detta material har vi sedan till viss del använt för 

empiri och analys. Konferensen har styrt arbetets gång och uppsatsens inriktning då den legat 

till grund för val av teori och intervjupersoner.  

3.2 Turismutveckling i Åre 
Syftet med denna uppsats är undersöka hur management på en skiddestination hanterar den 

problematik som uppstår då turismnäringen drabbas av klimatförändringar. Vi har valt att 

lägga fokus på Åre som representant för de svenska fjällen. För att ge en bakgrund till vår 

fallstudie vill vi först redogöra för Åres turismutveckling. 

Åre har ständigt utvecklats som turistort, allt från det att järnvägen kom till Åredalen 1882 till 

att idag vara en internationell skidort som lockar skidentusiaster från hela världen. Åre är 

Sveriges främsta vintersportort, en internationell tävlingsarena samt ett välkänt turistmål. De 

första skidturisterna kom till Åre redan under mitten av 1800-talet. Det fanns då inga liftar 

och tempot var betydligt lägre än idag. Det är Åreskutan och dess vertikala sluttningar som 

legat till grund för Åres turismutveckling. ”För utan Åreskutan inget Åre, inte ett 

massturismens Åre i vart fall; Åreskutan är den resliga grundförutsättningen för byns 

framgångar” 25. I och med invigningen av järnvägen 1882, blev Åreskutan landets i särklass 

mest lättillgängliga fjäll. De utmärkta kommunikationerna förde med sig att 

turismströmmarna ökade. Efter 1950 gick Åre in i en tid av stagnation, till viss del beroende 

på en ökad konkurrens. I samband med jetflygets introduktion 1957, och charterturismens 

stora genombrott under 1960- och 1970 talet förhöjdes konkurrensen ytterligare. Åres 
                                             

24 Kvale (1997:197-199) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
25 Vikström (2006:28) Bilder av Åre. Jamtli förlag, Jämtlands Läns Museum. 
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stagnation resulterade i att den svenska staten, Åre kommun och näringslivet i Åre investerade 

stora summor pengar på att utveckla Åre som turistort. Investeringen resulterade bland annat i 

kabinbanan och ett antal andra liftar. Under samma tid blev även Ingemar Stenmark 

nationalhjälte. ”Stenmarkeffekten” innebar att utförsåkningen blev en folksport, backarna 

fylldes, och tack vare nya anläggningar kunde Åre återta sin plats som landets främsta alpina 

centrum och turistort. Vinterturismen kom att blomstra igen under 1980-talets högkonjunktur. 

Början av 1990-talet kännetecknades av fastighetskrisen, samtidigt drabbades Åre av två 

milda och snöfattiga vintrar, vilket resulterade i att satsningar började göras på snöproduktion. 

I slutet av 1990-talet fick Åre återigen ett uppsving genom expansionen av ytterligare tre 

skidområden. År 2004 inleder turismnäringen i Åre stora satsningar på att göra Åre till en 

attraktiv destination året runt, devisen Åre Året Runt lanseras. Åres turismutveckling har 

därefter innefattat skidsäsonger, arrangemang av alpina världsmästerskap, värd för stora 

internationella konferenser samt en allt större satsning på sommarturism och tillhörande 

aktiviteter. Åre som turistort erbjuder idag ett allt bredare produktutbud och växer ständigt 

som turismdestination.26  

3.3 Kvalitativ forskningsintervju  
Telefonintervjuer med aktörer i Åre 

För att ur ett managementperspektiv få en övergripande bild av hur Åre som destination 

arbetar med frågor relaterade till klimatförändringar valde vi att genomföra kvalitativa 

forskningsintervjuer. Vi valde att genomföra fem intervjuer med personer inom både Åres 

kommun och näringsliv. Forskningsprocessen karakteriseras av att resultatet växer fram i 

ständig växelverkan mellan teori och empiri, samt mellan forskare och 

undersökningspersoner. Eftersom vi ville förstå den situation som svenska managers står inför 

på skiddestinationer kände vi att en kvalitativ metod var det rätta tillvägagångssättet, då syftet 

med dessa undersökningar är att komma individer, grupper eller organisationer inpå livet.27 

Urval och presentation av valda intervjuobjekt 
För att få en helhetsbild av Åres destinationsmanagement, både ur ett politiskt, ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt perspektiv kontaktade vi tre viktiga byggstenar för destinationen; Åre 

kommun, Åreföretagarna och SkiStar. Utifrån givna ramar känner vi att vi därmed täckt in tre 

                                             

26 Vikström (2006).  
27 Kvale (1997:92-98). 
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stora aktörer som utgör turismmanagement i Åre och som på daglig basis arbetar med den typ 

av problematik som ligger till grund för denna uppsats. Då en stor del av vår teori bygger på 

samarbete ville vi undersöka vilka samarbetsformer som finns i Åre samt hur dessa fungerar 

och interagerar med varandra. För att belysa detta ansåg vi det viktigt att intervjua de tre 

största aktörerna inom Åres destinationsutveckling och fråga om deras syn på samarbete. Vi 

ville se om teorierna om samarbete stämde överens med deras syn på samarbete, om de såg 

samarbete som en strategi för att hantera klimatförändringarnas påverkan på turismen. 

På grund av avståndet fick vi välja att genomföra intervjuerna per telefon och på grund av 

tidsramen fick vi begränsa antalet intervjupersoner till fem. Vi gjorde här en medveten 

avgränsning som vi kände var nödvändig. Fortsättningsvis har vi valt att endast benämna 

intervjupersonerna vid titel och funktion istället för vid namn då vi inte anser personens namn 

ha någon större relevans för uppsatsen.    

Åre kommun 
Åre kommun är belägen i Jämtlands län, bildades 1974 och har idag drygt 10 000 invånare.28 

Som politisk aktör har kommunen en central roll i fråga om regionens utveckling. Ur 

turismsynpunkt är kommunens huvudsakliga syfte att skapa goda grundläggande 

förutsättningar för att locka invånare, besökare och investerare till regionen, exempelvis 

genom att tillhandahålla och vidareutveckla service, infrastruktur, renhållningsarbete och 

säkerhet. Vidare understödjer kommunen näringslivet samt arbetar för att stärka Åre som 

varumärke.29 Kommunen hanterar turismfrågor genom destinationsbolaget Åreföretagarna, 

vilka hanterar alla turismfrågor som rör Åre specifikt, medan övriga frågor som berör 

turismen i hela kommunen beslutas av näringslivschefen. För att välja ut de personer som vi 

intervjuat på kommunen har vi sett till deras position och ansvarsområde. Vi valde att 

intervjua en miljöstrateg för att täcka in ekologiska och miljömässiga aspekter. Syftet var att 

få in ett miljöperspektiv som vi kunde relatera till de klimatförändringar som förutspås. Vi 

valde även att intervjua näringslivschefen för frågor kring ekonomiska drivkrafter och Åres 

näringslivsutveckling. Vi intervjuade slutligen kommunchefen för att få en övergripande bild. 

                                             

28 Åre kommuns hemsida, tillgänglig: 
http://www.are.se/are/leftmenu/Fakta%20om%20kommunen/pdf/Kommunfakta_07_mini.pdf. (läst 2008-05-13). 
29 Ibid. 
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Åreföretagarna                                                                                        
För Åreföretagarna intervjuade vi VD:n för bolaget då han är ansvarig för vår-, sommar- och 

höstturismen i Åre samt har en sammanlänkande funktion vad gäller företagarna i Åre.  

Åreföretagarna är ett destinationsutvecklingsbolag med det huvudsakliga syftet att utveckla 

Åre genom att öka antalet gäster och reseanledningar till destinationen. Bolaget har 71 olika 

ägare, där SkiStar är den största med 49 %. Sammanlagt 200 företag är enligt avtal anslutna 

till Åreföretagarna. Destinationsbolagets roll kan delas in i 

fyra verksamhetsområden; att vara support till företagen 

inom destinationen, att driva gemensamma funktioner åt företag och kommun, att skapa och 

marknadsföra reseanledningar till Åre samt att utveckla destinationen. Åreföretagarna blir på 

så vis en plattform för samverkan mellan företagen och andra aktörer i hela Åredalen.30  

SkiStar 
För SkiStar intervjuade vi destinationschefen för Åre, då han är ytterst ansvarig på 

destinationen. Han är bland annat huvudansvarig för skidåkning, liftsystem, skiduthyrning, 

skidskola, logi, marknadsföring samt försäljning.  SkiStar verkar på fem destinationer; Åre, 

Sälen, Vemdalen, Trysil och Hemsedal.31 Företaget är störst i Åre och tillsammans med Åre 

kommun och Åreföretagarna driver de turismutvecklingen i Åre. SkiStar har den överlägset 

viktigaste reseanledningen till Åre under vintersäsongen och har huvudansvaret för 

destinationsmarknadsföringen under vintern.32 SkiStars mål och vision är att på lång sikt 

utveckla lönsamma och strategiska verksamheter inom lift- och utförsåkning, skidskola och 

skiduthyrning. Detta såväl inom den egna organisationen som på respektive destination.33  

Genomförande och systematisering  
Vi planerade hur vi skulle lägga upp telefonintervjuerna på bästa sätt, och kom fram till att en 

högtalartelefon där vi alla tre kunde höra svaren och därmed föra egna anteckningar, skulle 

minska risken för feltolkningar samt höja tillförlitligheten. Vi använde en semistrukturerad 

intervjuform där frågorna bestod av olika teman med underfrågor (se bilaga 1-5). Vi började 

med inledande frågor och hade därefter uppföljningsfrågor på respektive tema34. Syftet var att 

                                             

30 Åreföretagarna AB. Affärsplan 2008-2010. 
31SkiStars hemsida, tillgänglig: www.skistar.com (läst 2008-05-13). 
32 Åreföretagarna AB. Affärsplan 2008-2010.  
33SkiStars hemsida, tillgänglig: http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx (läst 2008-05-13). 
34 Kvale (1997:123-126). 



                Kandidatuppsats: Gröna backar                                                                                                   SMT302 
                Emma Audelius, Malin Hansson och Sophie Odin                                                                       Vt 2008 
                                                                                            
__________________________________________________________________________________________                  
 
 

 18

få reda på vilket sätt aktörer i Åre arbetar med frågor rörande turism och klimatförändringar, 

hur de ser på klimatförändringar i stort, investeringar, samt vikten av samarbete och hållbar 

utveckling. Generellt fick vi givande intervjuer. Eftersom vi noga tillsammans hade gått 

igenom vad vi ville få ut från intervjuerna kände vi oss trygga med att intervjua, och efterhand 

intog intervjun en mer öppen form35. Vi är medvetna om att vi på detta sätt styrt intervjuerna 

efter egna initiativ och gått utanför frågeformulären.  

Eftersom vi var tre personer som lyssnade, antecknade och sammanställde intervjuerna till 

skriftlig form ökar vår reliabilitet, dock kvarstår faktum att vi kan ha hört eller tolkat olika. 

Hade vi bandat intervjuerna hade vi minskat denna otillförlitlighet, då vi kunnat gå tillbaka 

och lyssnat på svaren igen. Vad vi gjorde för att öka reliabiliteten för vår undersökning var att 

skicka tillbaka de sammanställda intervjuerna i skriftlig form till våra intervjupersoner för ett 

godkännande. På det sättet minimerade vi risken att sammanställningarna innehöll något som 

intervjupersonerna inte stod bakom. Samtliga godkände sammanställningarna, antingen 

genom att tillföra fler kommentarer eller genom att acceptera dem som de var. Vår giltighet 

och validitet hos intervjupersonerna bör anses god eftersom vi intervjuat högt uppsatta 

personer inom alla områden. Validiteten styrks även av att vi täcker in de tre största och 

viktigaste aktörerna inom turismbranschen i Åre och de representerar både den politiska 

arenan och näringslivet.  

Reflektioner samt självkritik kring intervjuerna 
Det metodiska dilemmat är att en kvalitativ undersökning ger högre giltighet och lägre 

pålitlighet medan kvantitativa undersökningar ger högre pålitlighet och lägre giltighet.36 Vi är 

därmed medvetna om att vår pålitlighet inte är så hög eftersom vi bara intervjuat ett fåtal 

personer och deras svar kan inte betraktas som allmängiltiga eller generella.   

Vi fick ut varierande mängd information från de olika intervjuerna vilket gjort att 

fördelningen mellan de fem intervjupersonerna inte är helt jämnt fördelad. Vi har till exempel 

mer information från kommunens näringslivschef än från kommunchefen. Detta beror bland 

annat på att näringslivschefen hade mer tid samt att frågorna var mer lämpade till hans 

verksamhetsområde. Att vissa intervjuer varit mer givande än andra blir givetvis avspeglat i 
                                             

35 Kvale (1997:119). 
36 Holme & Solvang (1997:83) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur.  
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uppsatsen, vilket påverkar resultatet. Självklart har även vi som intervjuare påverkat 

intervjuerna. Vi har delat upp intervjuerna så alla har gjort minst en intervju (se bilaga 1-5), 

det har påverkat vår undersökning då frågarna inte har blivit framförda på samma sätt. Vi har 

alla tre ett eget sätt att genomföra intervjuerna på. Hur frågor ställs påverkar även hur 

respondenten svarar. Detta kan dock ses som både positivt och negativt. Det har tillfört 

undersökningen större bredd men kanske skulle intervjuerna blivit mer enhetliga om endast en 

person genomfört dem. Vi har dock försökt minimera denna risk då vi alla lyssnat på 

intervjuerna och sammanställt dem tillsammans.  

En annan självkritik till vår metod är att vi med telefonintervjuer inte kunnat tolka 

ansiktsuttryck och minspel eftersom vi inte träffat intervjupersonerna. Det ska även påpekas 

att den bild vi fått av Åres management till viss del kan ha gett en förskönad bild då 

intervjupersonerna inte är objektiva i sin framställning av Åre. De har en marknadsförande 

roll eftersom de är en del av Åre som varumärke. Den gemensamma framställningen stärks 

dock av att alla intervjuade är relativt enade bakom hur management bedrivs i Åre.   

Transkribering, tolkning och sammanställning 
Efter intervjuerna var vi noga med att snabbt överföra svaren från anteckningar till skrift.37 Vi 

märkte då fördelen med att vi var tre som antecknade eftersom våra anteckningar 

kompletterade varandra och vi kunde täcka in en större del av intervjun jämfört med om 

endast en person hade lyssnat och antecknat. Med denna metod kunde vi även tillsammans 

tolka svaren. Vid transkriberingen av forskningsintervjun kunde vi inte ordagrant skriva ner 

svaren eftersom vi inte spelade in samtalen. Kvale poängterar att ordagranna intervjuutskrifter 

skapar hybrider38, vår transkribering visar därför en generell sammanställning av frågor och 

svar av samtalets mest relevanta information och inte en exakt återgivelse. Stilen på 

utskrifterna beror på vad utskriften ska användas till och om den ska ge ett allmänt intryck av 

intervjupersonens åsikter kan det vara på sin plats med omformulering och koncentrering av 

uttalandena39. Eftersom detta var syftet med intervjuerna är våra sammanställningar en 

blandning av meningskoncentrering och ad-hoc metoden.  Meningskoncentrering användes 

för att korta ner långa utlägg till att belysa det som var relevant för sammanhanget. Vi 

                                             

37 Kvale (1997:144). 
38 Ibid.:153. 
39 Ibid.:156. 
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använde oss i stor utsträckning av ad-hoc metoden för att analysera vårt intervjumaterial. 

Taktiken bygger på att intervjun vid en första anblick inte ger någon samlad innebörd utan det 

är först genom att finna förbindelser och strukturer som intervjuerna får betydelse för 

forskningsprojektet.40 Det var genom att jämföra och finna intressanta samband mellan 

intervjuerna som vi fick fram värdefull information som bidrog till att föra vår analys framåt.  

Reflektioner och självkritik kring vår teori 

Vi ställer oss även självkritiska till vårt begränsade val av teori gällande klimatförändringar, 

då vi valt att anta den forskning som menar att klimatförändringar faktiskt sker, som sanning. 

Vi har helt förlitat oss på IPCC:s samt likvärdig forskning gällande klimatförändringar, utan 

att ställa oss kritiska i någon större utsträckning. Anledningen till detta är att vi anser denna 

del av forskarkåren, vara starkt övervägande i förhållande till den grupp som motsätter sig att 

mänsklig aktivitet skulle vara orsaken till global uppvärmning.   

                                             

40 Kvale (1997:184-185). 
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4. Teori  
 

Vi kommer nu att presentera vår teoretiska ram och de teorier vi valt att använda. Ett 

genomgående tema under COST konferensen var samarbeten och nätverk, mellan såväl 

interna som externa aktörer. Vidare diskuterades vikten av gränsöverskridande samarbeten 

över olika sektoriella, geografiska och transnationella nivåer. Vi valde därav att fokusera vår 

teori kring aspekter gällande samarbete. Vi har även valt att redogöra för olika 

anpassningsstrategier. Vi anser att valda teoretiska utgångspunkter tillsammans med vår 

bakgrundsbeskrivning täcker in mycket av det arbete en skiddestination bör uppmärksamma i 

fråga om destinationsutveckling och klimatförändringar.  
 

4.1 Samarbete 
Klimatförändringar ökar behovet av samarbete för att uppnå gemensamma mål, som IPCC 

beskriver;  

The more that climate change issues are mainstreamed as part of the 

planning perspective at the appropriate level of implementation, and the 

more all these relevant parties are involved in the decision-making 

process in a meaningful way, the more likely are they to achieve the 

desired goals.41  

I de flesta sektorer har organisationer numera insett värdet av att samarbeta för att uppnå sina 

målsättningar. I takt med teknisk utveckling och globalisering har traditionella och fientliga 

förhållningssätt mellan verksamheter ersatts av varaktiga kollaborativa överenskommelser.42 

Samarbetstanken grundar i att aktörer, enheter eller organisationer tillsammans, genom 

samverkan, kan åstadkomma mer än vad var och en kan åstadkomma på egen hand43. Denna 

trend är särskilt påtaglig inom turismsektorn då näringen till sin natur är mycket 

fragmenterad, mångsektoriell och där verksamheter i hög grad är beroende av varandra44. 

                                             

41 IPCC (2007:82).  
42 Fyall & Garrod (2005:3) Tourism marketing – A Collaborative Approach. Clevedon: Channel Wiev 
Publication   
43 Ibid.:132.   
44 Ibid.:3.  
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Ingen enskild organisation har kontroll över hela turismprodukten utan är beroende av alla 

dess delar. En grundläggande anledning till det ökade intresset av samarbeten inom 

turismnäringen är att organisationer och destinationer kan skapa konkurrensfördelar gentemot 

konkurrerande verksamheter genom att samla och dela sin kombinerade kunskap, expertis, 

kapital och övriga resurser.45 Scott betonar vikten av ett ökat samarbete mellan forskarfälten 

för klimatförändringar och turism samt mellan statligt och privat. Detta blir högst avgörande 

för en ökad förståelse av vad globala klimatförändringar i turismberoende ekonomier, som 

samhällen i bergsområden, innebär.46 Samarbete i dess många och olika former och skepnader 

blir inte bara nödvändigt i management av turism utan blir även den allra viktigaste aspekten 

för management inom turismnäringen att ta hänsyn till. Hur managers lyckas koordinera 

aktörer och skapa samt bibehålla effektiva relationer dem emellan kan komma att bli 

avgörande för exempelvis en destinations framgång eller misslyckande.47 

Lokal turismutveckling 

Turismindustrin anses ofta vara en attraktiv bransch med god utvecklingspotential. Sett till 

den specifika destinationen är det kombinationen av givna resurser som tillsammans med 

inblandade aktörer styr utvecklingen. Såväl resurser som inblandade aktörer varierar mycket 

beroende på vilken destination som diskuteras. Det som alla destinationer dock har 

gemensamt är aktörernas sätt att tillhandahålla resurser. Detta driver den lokala utvecklingen 

oavsett om det rör sig om lokalbefolkning, styrande politiska organ eller turismindustrin i 

stort. Viktiga aspekter rör även samarbeten samt specifika lokala förutsättningar i form av 

intresse, kunskap och ekonomiska förutsättningar. Även externa faktorer som multi- och 

transnationella företag, konkurrens, globalisering och andra omvärldsfaktorer kan ha 

betydelse för turismutveckling på den lokala orten.48 

 

 

 

                                             

45 Kotler & Bowen & Makens (2006) Marketing for Hospitality and Tourism. 2nd Edition. Harlow: Prentice Hall. 
46 Scott (2006:72) I: Gössling & Hall.  
47 Fyall & Garrod (2005:5).  
48 Telfer (2005:188-189) I: Pender & Sharpley. 
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Figur 4.1 Managing tourism for development.  
 

Telfer har valt att illustrera en 

destinations utvecklingspotential med 

hjälp av denna figur. Triangelns olika 

hörn representerar destinationens 

resurser (Destination Environment) 

och aktörer i form av den offentliga 

sektorn (Government) och 

turismindustrin (Tourism Industry).          

Telfer menar att det är denna 

interaktion, tillsammans med externa 

aktörer och påverkningar (External 

Linkages) som styr den 

socioekonomiska utvecklingen på orten.  Mer specifikt hur beslut på managementnivå, 

gällande turismnäringen, kan bidra antingen positivt eller negativt till en destinations 

utveckling. En annan faktor som inte finns med i figuren, men som ändå spelar roll är 

lokalbefolkningen och deras attityder gentemot en ökad turism, samt i vilken utsträckning de 

har en möjlighet att delta i utvecklingsprocessen. Telfer menar att de orter där invånarna står 

bakom satsningar på turism har en större utsikt att lyckas.49 

Även Capone föreslår ett liknande sätt att analysera en turistdestination och dess aktörer. Han 

antar likaså en mångsektorisk ansats för att främja en länk mellan det lokala samhället och de 

aktörer som verkar inom samhällets ramar. Ett underlag ges för att analysera den lokala 

industrin. På så vis kan komplexiteten hos turistdestinationer tydas och genom turismens 

lokala system tydliggörs även lokal utveckling. Två delar utgör basen för lokal 

turismutveckling; det kulturella, artistiska och miljömässiga arvet samt det kluster av aktörer 

som utgör platsen. Samverkan mellan dessa, hur företagsamhet i ett lokalt samhälle lyfter 

fram sina resurser resulterar ofta i tillväxt på en destination. Teorin om lokala turismsystem 
                                             

49 Telfer (2005:190-192) I: Pender & Sharpley.  

Källa: Telfer (2005) I: Pender & Sharpley. 
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Universitet och 
forskning 

Företag  Samhället och 
politik 

 

 
Innovation 
stimuleras

Källa: Författarnas tolkning  

Figur 4.2 Triple helix

vilar alltså på att en plats har olika resurser vilka blir förhöjda och marknadsförda av 

ekonomiska, icke-ekonomiska samt institutionella aktörer. Lazzeretti har vidareutvecklat 

Capones teori och menar att dessa resurser inte enbart utgörs av de konkreta och påtagliga 

resurser en plats har. De innefattar även mer opåtagliga resurser såsom tillhörighetskänsla och 

platsens atmosfär. Resurserna blir plattformen för en konkurrenskraftig turistattraktion vilka 

rätt förhöjda och marknadsförda av aktörerna i nätverket på platsen kan bli till en hållbar 

konkurrensfördel. Något som i sin tur leder till utveckling av det lokala samhället.50  

Aktörerna kan vidare delas in i två grupper, dels den produktiva miljön (företagen) och dels 

den lokala socioinstitutionella miljön (sociala samhället). Företag är länkade med varandra i 

kedjan av ekonomiska aktörer på destinationen och kan på så vis genom samarbete dra 

exempelvis skalfördelar. Inom det lokala systemet verkar konkurrens mellan de olika 

företagen då varje aktör strävar efter att erbjuda den bästa produkten eller servicen samtidigt 

som de samarbetar genom att endast tillsammans kunna erbjuda ett samlat utbud av turistiska 

produkter och services. Endast den ekonomiska delen aktörer kommer enligt lokala 

turismsystem inte leda till lokal utveckling över tid utan att involvera den lokala sociala 

miljön. Det inbegriper även vikten av det homogena system av gemensamma och ömsesidiga 

sociala värderingar som människor boende inom ett territoriellt område under årtal skapar och 

delar. När dessa två faktorer samspelar möjliggör lokala turismsystemet en självupprepande, 

ständig modell för lokal utveckling.51   

Plattformer för samarbete 

Interaktionen och samarbetet mellan offentligt styrande  

organ, näringsliv och utbildningsväsen tydliggörs i den 

så kallade Triple helix modellen. Denna beskriver 

samspelet och innovationssystemet mellan aktörer av 

olika karaktär. Syftet med modellen är att öka 

innovationsförmågan och ge större avkastning på 

aktörernas respektive satsningar. Enligt modellen ska 

                                             

50 Capone (2006:16-18) Systemic Approaches for the Analysis of Tourism Destination: Towards the Tourist 
Local System. I: Lazzeretti & Petrillo (red.). Tourism Local Systems and Networking. Amsterdam: Elsevier. 
51 Ibid.:17-18.  
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detta ske genom en gemensam vision och samordning av regionens utvecklingsresurser.52 Ett 

exempel på Triple helix modellen konkretiserad i verkligheten är COST konferensen i 

Innsbruck. Syftet med konferensen var just att skapa en sådan plattform för integration mellan 

forskare, näringsliv och politiker.53 

 

Risker med samarbete 

Det finns många fördelar med att aktörer på en destination samarbetar för att skapa 

konkurrensfördelar och för att öka attraktiviteten, men managers bör även vara medvetna om 

de risker som olika typer av samarbete kan innebära. Vid samarbete går aktörerna in i en 

situation där självständigheten minskar. Beroende på samarbetsform kan denna 

osjälvständighet variera, men den påverkas alltid eftersom parterna vid samarbete i någon 

utsträckning kommer att interagera med varandra. Inflytandet över att fatta egna beslut 

reduceras. En annan risk med samarbete är att kontrollen över den totala värdekedjan 

minskar.54 Det blir svårare för den enskilda aktören att kontrollera hur andra aktörer inom 

samarbetet agerar. Vidare har maktbalansen mellan samarbetsparterna betydelse. 

Framgångsrika samarbeten har oftast en jämn maktbalans. Består samarbetet av en svag 

respektive stark part är risken stor att den svaga parten utnyttjas eftersom 

beroendeförhållandet är ojämnt. Problem kan även uppstå om samarbetet saknar ett 

gemensamt mål, de olika parterna går då in i samarbetet med olika mål vilket gör att nyttan 

med samarbetet går förlorat.55 

Som nämnt ovan är samarbete en betydande del, men för att bedriva en framgångsrik 

destinationsutveckling är det även viktigt att managers kan utveckla anpassningsstrategier 

med hänsyn till rådande förhållanden. Vår andra teoretiska utgångspunkt är därför fokuserad 

på de anpassningar som kan och behöver genomföras för att hantera klimatförändringarnas 

påverkan på destinationen. Nedan redogör vi för några av de teorier som finns på området. 

 

                                             

52 Nutek, Triple Helix modellen. 
Tillgänglig:http://www.nutek.se/content/1/c4/27/80/TripleHelixmodellen_definition.pdf. (läst: 2008-05-13). 
53 COST hemsida: tillgänglig via http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web (läst 2008-05-14). 
54 Fyall & Garrod (2005:287-291) Tourism marketing – A Collaborative Approach. 
55 Ibid.  
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4.2 Anpassningstrategier 
Tekniska och beteendemässiga  

För att hantera klimatförändringar och turism anser Agrawala att det behövs 

anpassningsstrategier. Dessa kan i sin tur delas in i tekniska och beteendemässiga åtgärder. 

Tekniska anpassningar är till exempel avverkning av skog, att pisterna omdesignas 

exempelvis läggs i norrläge eller på högre höjd. Snötillverkning med hjälp av snökanoner är 

en stor och viktig teknisk anpassningsåtgärd. Den är en betydelsefull strategi för att bemöta en 

minskad mängd naturlig snö. Tekniska åtgärder kan dock förfula landskapet då det kräver 

stora ingrepp i naturen. De kan också öka risken för erosion samt minska biodiversiteten.56 

 

De beteendemässiga anpassningarna består av finansiella instrument, finansiell support från 

statliga organ, nya affärsmodeller, samarbetsstrategier, året runt turism samt fatalism.57 Med 

finansiell support menas anpassningsstrategier där staten finner nationella intressen i att 

bevara lokala skidområden, och därmed ger ekonomiska subventioner i form av bidrag. Den 

finansiella supportern från kommun och stat kommer troligen att behöva utökas i takt med 

klimatförändringarnas ökade påverkan. Redan idag anser allt fler skidsystemsoperatörer att 

snökanonsystem är en offentlig service, och att kostnaden bör fördelas mellan det lokala 

samhällets aktörer och inte enbart tillfalla operatörerna för skidområdet. För utan 

snökanonerna faller även andra verksamheter och destinationens attraktivitet som helhet.58 Av 

de beteendemässiga anpassningarna nämner Agrawala även vikten av samarbete eftersom det 

minskar sårbarheten vid ekonomiska förluster. En snöfattig vinter med låga intäkter slås då ut 

på alla aktörer inom samarbetet och drabbar inte den enskilda aktören lika hårt. Året Runt 

turism är en annan anpassningsåtgärd för att minska sårbarheten hos destinationer. Vilket 

inkluderar sommarturism men även klimat och väderoberoende erbjudande som kongresser, 

konferenser och hälsoturism. Denna strategi backar upp verksamheten och reducerar 

snöbehovet hos en destination.59 Följande figur visar en samlad bild av de 

anpassningsåtgärder management på en skiddestination kan vidta. Den visar även den sista 

utvägen, fatalism, då anpassningen blir att helt lägga ner verksamheten.  
                                             

56 Agrawala (2007:37-50), Climate Change in the European Alps, adapting winter tourism and natural hazards 
management. OECD Publishing. 
57 Buerki et.al. (2003) I: Becken & Hay (2007:40). 
58 Agrawala (2007:37-50). 
59 Ibid.:50-58. 
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Figur 4.3: Anpassningsstrategier för skiddestinationer 

                  
Källa: Buerke et.al. (2003) I: Becken & Hay (2007:40)  

Möjligheten till anpassningar är väldigt beroende av destinationens förutsättningar, 

topografiska, ekonomiska och sociokulturella. Anpassningsåtgärder tenderar därför att bli 

väldigt kontextspecifika. Vinterdestinationer har alltid varit utsatta för naturliga hot. För att 

hantera dessa fenomen har managers använt en variation av ekonomiska och tekniska verktyg 

för att minimera riskerna.60 Dessa naturliga hot ser ut att öka i omfattning vilket kommer att 

ställa högre krav på både åtgärder som förebygger och åtgärder som anpassar till naturliga 

förhållanden. Hur managers på olika nivåer strategisk hanterar dessa åtgärder kommer därför 

att bli avgörande. Förmågan att både förebygga och anpassa kommer att utmärka vilka 

destinationer som lyckas hålla den ekonomiska, ekologiska och sociokulturella bärkraften 

trots klimatförändringar.  

 

Problematiken ligger i att ta hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociokulturella 

faktorer, samt att tillgodose aktörernas egenintressen. Det finns en stor risk att 

intressekonflikter uppstår mellan dessa aktörer, eftersom verksamheternas syfte skiljer sig åt. 

Nedan belyses denna problematik. 
 

4.3 Intressekonflikter 
                                             

60 Agrawala (2007:60-69). 
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Krav på samstämmighet, medvetenhet och proaktivitet 

Gyimóthy nämner ett problem i att säkra lokal sysselsättning och främja regional utveckling 

och att samtidigt skydda känsliga miljöer. Ett resultat av denna problematik är så kallade 

klimatsäkra projekt där turismprodukten anpassas till de nya förutsättningarna 

klimatförändringen ger. I Tyrolen i Österrike uttrycks detta genom skapandet av andra 

generationens skidort, vilken ligger ovanför den förhöjda alpina snögränsen. Gyimóthy kallar 

denna kortsiktiga lösning för att endast ge den regionala ekonomin konstgjord andning när de 

sista resurserna i området pumpas ur så mycket det bara är möjligt för ekonomisk vinnings 

skull. Resultatet av dessa projekt går även de, precis som sina föregångare, i massturismens 

tecken och är därmed grundläggande för att ge monokultur, ohållbarhet samt att regionens 

välfärd står och faller med förändrade efterfrågemönster.61  Detta blir en svår kompromiss 

som politiker och andra beslutsfattare ställs inför. Hall menar att ett lokalt politiskt styre 

fyller sju olika funktioner: koordination, planering, lagstiftning och regelverk, 

entreprenörskap, tillhandahåller stimulans, social turism samtidigt som de har en skyddande 

funktion som ska bevara lokala intressen. Det finns en problematik i att å ena sidan se till 

regionens invånare, skapa arbetstillfällen och främja lokal ekonomisk utveckling samtidigt 

som värnande om naturområden och miljöer.62 När turismindustrins roll diskuteras i termer 

av destinationsutveckling menar Bianchi att hänsyn även måste tas till externa aktörer i form 

av trans- och multinationella företag. Han menar att dessa fått ökad dominans och haft stora 

effekter på enskilda destinationer. Problematiken med sådana ofta världsomspännande 

företag är att de fattar beslut som på det stora hela gynnar företaget snarare än den enskilda 

destinationen, vilket därmed försvårar destinationsutvecklingsprocessen för de lokala 

aktörerna.63 

Beslutsfattare måste inse storleken av klimatförändringens räckvidd. Kortsiktiga lösningar på 

lokala problem får globala effekter. Vid beslutsfattande måste hela det globala turismsystemet 

tas hänsyn till, såväl den region som genererar turister som den som tar emot dem.64 

                                             

61 Gyimóthy (2006:251-260). Restructuring the tourist industry – New marketing perspectives for global 
environmental change. I: Gössling & Hall (red.). Tourism & global environmental change – ecological, social, 
economic and political interrelationship. New York: Routledge. 
62 Hall (2005:220-221) The role of government in the management of tourism: the public sector and tourism 
policies. I: Pender & Sharpley (2005) The Management of Tourism. London: Sage Publications. 
63 Telfer (2005:198-200) I: Pender & Sharpley. 
64 Gyimóthy (2006:252-253) I: Gössling & Hall.   
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Turismplanering, utveckling och genomförande ska vara integrerad och överensstämmande i 

såväl nationella som lokala hållbarhetsstrategier65. Bortsett från försöken att minska utsläppen 

av växthusgaser har det varit få gemensamma ansträngningar som praktiskt genomförts. 

Initiativ av samordning över nationella, organisatoriska och sektoriella gränser förknippas 

med komplexitet och begränsningar av olika slag. Olika framtidsscenarier debatteras av 

klimatforskare, politiker och industriexperter vilka alla antar utmaningarna utifrån sina 

olikartade intressen. Till denna problematik hör också turismindustrin karakteristiska som 

mycket fragmenterad och nyliberal vilket gör institutionaliseringen av ansvarsfullt och 

miljövänligt praktiskt arbete än mer komplext. Även om många av turismsystemets aktörer 

påvisar ökat reflekterande och ökad medvetenhet samtidigt som ett antal politiska riktlinjer 

och operationella verktyg finns, är det fortfarande lång väg kvar. Bland annat genom att 

förändra beteendet hos den stora majoriteten från att vara reaktiva och ekonomiskt drivna mot 

att agera proaktivt och söka strategiska åtgärder. Den tydliga utmaningen blir alltså att 

permanent förändra attityderna inom turismbranschen, hos såväl ägare och samtliga aktörer 

som konsumenter.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Empiri – fallstudie Åre 
 

                                             

65 Sharpley (2005:269) I: Pender & Sharpley.  
66 Gyimóthy (2006:252-253) I: Gössling & Hall.   
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Då vår undersökning i huvudsak bygger på fem stycken kvalitativa intervjuer presenterar vi 

nedan en sammanfattning av de viktigaste delarna av dessa. Vi ställer dem även i relation till 

varandra. Vi har valt att redovisa vårt empiriska material utifrån både av oss medvetna 

intervjuteman samt utifrån de ämnen som under de genomförda intervjuerna visat sig vara 

centrala.
 

5.1 Redovisning av intervjuer 

Synen på klimatförändringar och turism 

På frågan hur Åre kommer påverkas av ett förändrat klimat svarar miljöstrategen att de 

kommer påverkas och att Åre antagligen bara sett början. Han är osäker på i vilken 

omfattning och på vilket sätt. Om han ska tro Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer det 

inte finnas några fjäll kvar i framtiden, vilket oroar honom då han poängterar att Åre lever av 

turismen. Turismen är den största näringen och generar sysselsättning för en stor del av 

arbetskraften i kommunen. Näringslivschefen är medveten om att klimatförändringarna 

kommer ge konsekvenser, i form av kortare vintersäsonger och säsongsförskjutningar. 

Kommunchefen tror inte att gröna backar kommer bli aktuellt förrän om 40-50 år. Även VD:n  

för Åreföretagarna är säker på att Åre kommer påverkas, men törs inte säga hur. 

Destinationschefen för SkiStar menar att förändringarna inte kommer ske över en natt, utan 

att vi pratar om 50-100 år fram i tiden. Säsongen kommer att bli mer kompakt, fler besökare 

under en kortare period. Han relaterar till forskningen då han säger att det troligtvis kommer 

att försvinna två veckor i början, och två veckor i slutet av säsongen. Dessa fyra veckor utgör 

dock endast mellan 1-2 % av den totala omsättningen. Destinationschefen tror även på en 

ökad nederbörd, vilket vid minusgrader skulle leda till ökat snöfall. Han menar vidare att Åre 

har en stor potential att anpassa sig till och bemöta de förändringar som sker, bland annat 

genom visionen att Åre ska vara en alpin destination året runt. Det kommer ges nya 

förutsättningar vad gäller teknik och utrustning, exempelvis snöproduktion.  

Destinationschefen för Åre fick även en fråga gällande punkten för break-even, det vill säga 

hur många dagar med snötäcke, antal turister, köpta liftkort och så vidare som de beräknar 

behöva i fråga för att gå runt. Han svarar att det utan några anpassningar skulle behövas runt 

60-70 dagar med snö, för att nå break-even, och kunna snurra runt verksamheten. Detta ser 
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han i dagsläget inte som något problem, då han menar på att det under en bra säsong är 190 

dagar ned snö, jämfört med 160 dagar under en normal säsong. Han tydliggör detta med att 

säga att det alltså räcker med en 1/3 av dagarna och 1/3 av gästerna för att nå break-even.   

Åre som en hållbar destination  

På frågan om de tillämpar ett hållbarhetstänk svarar näringslivschefen att hela deras arbete 

utgår från hållbarhetsprincipen. Deras handlingsplan för framtiden bygger på Vision 2020 (se 

bilaga 6) och där genomsyrar tankar om hållbarhet. Miljöstrategen tror på integrering av olika 

hållbarhetsaspekter, samt principen att främja ett hållbart samhälle snarare än en nationalpark. 

VD:n för Åreföretagarna anser liksom de andra att de tillämpar ett hållbarhetstänk genom ett 

miljövänligt resande och en klimatanpassad destination. Förbättrad lokaltrafik gör att 

besökare blir mindre beroende av egen bil. Även destinationschefen för Åre menar att de har 

ett väl utvecklat hållbarhetstänk inom organisationen. Han nämner bland annat att SkiStar 

använder sig av förnyelsebara energikällor, grön el, från vind- och vattenkraft, att de har en 

el-revision där de vill minska sin elförbrukning och därmed sina elkostnader, samt att SkiStar 

använder sig av moderna snökanonssystem som producerar större mängder snö på en kortare 

tid, som dessutom drar mindre energi. Det var en kostsam investering på kort sikt, men 

nödvändig och lönsam på lång sikt. Han fortlöper sitt resonemang om SkiStar och deras 

hållbarhetstänk och berättar att de även använder sig av miljöbränsle till skotrarna. De 

använder vidare främst fjärr- och bergsvärme. Han berättar att de valt att inte starta vissa liftar 

förrän kl. 9.15-9.30 då inga åkare kommer att kunna ta sig dit innan dess. I framtiden kan det 

bli så att de stänger vissa liftar, eller öppnar vissa senare, när det inte finns något folk. Han 

menar att det är onödigt att det bara går tomma lifta, men att det är något som de får överväga 

mer noggrant i framtiden.  

På frågan om invånarna i Åre kommun står bakom kommunens satsningar på turism svarar 

miljöstrategen att de allra flesta förstår och står bakom dessa. Nyligen gjordes en 

undersökning där 90-95 % av invånarna svarade att de skulle rekommendera Åre till en nära 

vän. Detta ger en indikation att invånarna står bakom kommunens vision, det ska dock inte ses 

som ett faktum.  
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Samarbeten och nätverk 

Vi frågade hur samarbeten fungerar mellan olika aktörer i Åre, alla tillfrågade förklarar att det 

finns ett starkt samarbete mellan SkiStar, Åreföretagarna och Åre Kommun. Vision 2020 är 

den övergripande gemensamma handlingsplanen och det är utifrån den de arbetar. En gång i 

månaden träffas ledningen från dessa aktörer och går igenom visioner och strategier. 

Åreföretagarna säger att syftet med detta framförallt är att utveckla destinationen Åre och 

göra den attraktiv att bo och leva på. Han tror att nyckeln för att lyckas är att samla så många 

aktörer som möjligt bakom en gemensam idé och vision. Detta eftersom turism inte går att 

styra utan kräver samverkan. Miljöstrategen utvecklar resonemanget och säger att vad gäller 

turismutveckling och planering står kommunen ofta för ägandet medan den operativa delen 

sköts av Åreföretagarna. Destinationschefen ser samarbetet mellan ovan nämnda aktörer som 

en av de främsta framgångsfaktorerna i Åre, och han lägger en stor tyngd vid den 

gemensamma visionen 2020. Han tror vidare att det är viktigt att kommunen och näringslivet 

arbetar tillsammans, då det är detta samarbete som banar väg framåt. 

Miljöstrategen berättar vidare att det förutom samarbete inom Åre, finns externa samarbeten. 

Kommunen samarbetar över gränserna med företag inom transport och energi, till exempel SJ 

och Jämkraft. SkiStar har likt kommunen och Åreföretagarna, samarbeten med externa aktörer 

som; Visit Sweden, Jämtlands- och Härjedalens turism samt Luftfartsverket. Inom temat 

samarbete frågade vi även huruvida de använder sig av nutida forskning som beslutsunderlag. 

Näringslivschefen förklarar att de främst samarbetar med ETOUR, Mittuniversitetet i 

Östersund. För att utvecklas tittar de mycket på hur andra gör, till exempel hur andra gjort för 

att utveckla året runt kapacitet. Därmed utnyttjar de forskningen för att utveckla destinationen 

och för att hela tiden vara uppdaterade. Miljöstrategen har dock en mer negativ syn på 

interaktionen och kommunikationen mellan politiker och forskare, då forskning ofta har en för 

hög teoretisk nivå och därmed kan vara svår att omsätta i praktiken. Det är viktigt att forskare 

och politiker förstår varandra och att de tillsammans kommer fram till hållbara lösningar. 

Åreföretagarna beskriver närmare att det finns en styrgrupp bestående av kommunen, SkiStar, 

Åreföretagarna, forskare på ETOUR och intressenter från rese- och energiindustrin, som 

träffas regelbundet och vidareutvecklar Vision 2020. Han benämner denna samverkan mellan 

kommun, näringsliv och forskare som Triple helix, en allians mellan näring, det offentliga och 

akademin.  
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Investeringar  

På frågan vilken typ av investerare som attraheras till Åre svarar kommunchefen att det 

framförallt är företag inom turismnäringen som investerar, eftersom det är där den största 

tillväxten finns. Åre är inne i en expansiv fas och att han tror att investeringsintresset för Åre 

kommer att öka. Även Åreföretagarna tror på en positiv utveckling i fråga om att attrahera 

investerare, då det finns ett intresse för stora planer och projekt. Han menar dock att 

Åreföretagarna inte aktivt arbetar med att attrahera investerare, men att alltfler utländska 

investerare börjar märkas av. På frågan om det är riskfyllt att investera i Åre med tanke på 

kommande klimatförändringar anser destinationschefen att varken turismbranschen eller Åre 

specifikt, är en riskfylld investering i dagsläget. Däremot kan det komma att bli mer riskfyllt i 

framtiden, om 50-70 år, om man ska lyssna till vad forskarna säger. Han menar att folk vill 

vara lediga och ha semester, folk kommer alltid vilja resa, deras vintervecka är helig. 

Samtidigt menar han att det gäller att anpassa sig och vara lyhörd exempelvis vad gäller nya 

trender i samhället. Idag räcker det inte att bara erbjuda bra skidåkning utan även ett 

helhetskoncept som kompletterar kärnprodukten.   

Åres anpassningsåtgärder  

På frågan vad de har för anpassningsstrategier för eventuella förändrade klimatförhållanden 

svarar kommunchefen att de anpassar sig i form av fler aktiviteter. Miljöstrategen tror på 

samarbeten och projektskapande, han menar att det är viktigt att fokusera på framtagande av 

nya transportlösningar med lägre koldioxidutsläpp. Näringslivschefen går i linje med 

kommunchefen och menar att anpassning sker med alternativa attraktioner och aktiviteter. 

Näringslivschefen betonar att näringen är väldigt dynamisk och efterfrågestyrd vilket de 

måste anpassa sig efter. Han berättar att de för tillfället bygger en skatepark samt att de 

tidigare byggt ett upplevelsebad och ett kongresscenter. Exempel på andra året runt 

attraktioner är; operan, hiking, mountainbike, forsränning, flugfiske, ridning, kanot, klättring, 

hundsläde med hjul, golf och Zipline. Alltså aktiviteter som inte är lika väderberoende som 

skidåkning. Åreföretagarnas VD menar att det handlar om att tillhandahålla ett brett 

produktutbud och attrahera olika segment samt att anpassning bör ske genom ett större fokus 

på barmarksperioden och året runt turism. Visionen är att bli en alpin året runt destination. 

Destinationschefen menar att SkiStar är ett vinterbolag som sysslar med skidturism och inte 

sommarturism. Det är därför svårt för dem att erbjuda alternativa verksamheter. Idag erbjuder 



                Kandidatuppsats: Gröna backar                                                                                                   SMT302 
                Emma Audelius, Malin Hansson och Sophie Odin                                                                       Vt 2008 
                                                                                            
__________________________________________________________________________________________                  
 
 

 34

de en cykelprodukt under sommarsäsongen, men denna verksamhet kan inte jämföras med 

vintersäsongen. Det finns inte några exakta anpassningsstrategier i dagsläget utan han menar 

att det kommer finnas gott om tid att utveckla sådana i framtiden. Ett sätt kan vara att se över 

sin personal. Det vill säga att ha fler timanställda och inte enbart säsongs- och 

heltidsanställda. Ett annat sätt kan vara att begränsa och anpassa snöproduktionen. 

Ökade turismströmmar 

Vi frågade om de tror på en ökad turistström från Europa då klimatet i Alperna kommer bli 

varmare. Näringslivschefen och destinationschefen tror på ökade strömmar och målet är att 

fördubbla antalet utländska turister. Främst på Östersjöregionen med Baltikum, Ryssland och 

Polen, där det finns en växande marknad och där fler får det allt bättre ställt. Han tror däremot 

inte på ökade turistströmmar från Alpregionerna. Miljöstrategen hänvisar till Klimat- och 

sårbarhetsutredningen att Sverige kommer ta fler marknadsandelar av Europas skidturism. På 

kort sikt kommer turismströmmarna öka men i ett längre perspektiv kommer transportfrågan 

att bli ett hinder. Transporten kommer att bli både en ekonomisk och en moralisk fråga med 

tanke på olja och koldioxid. Miljöstrategen intar en mer pessimistisk inställning till ökade 

turistströmmar än näringslivschefen, då han menar att intresset på sikt kommer minska i takt 

med försämrade snöförhållanden. Miljöstrategen och Åreföretagarna är här eniga, på lång sikt 

kommer klimatförändringar att ge konsekvenser på företeelsen vintersport överhuvudtaget. 

Vi frågade om det finns strategier för att bemöta en eventuell turismökning till Åre. 

Näringslivschefen och kommunchefen menar att de har en hög kapacitet och väl utbyggd 

infrastruktur för att klara ökade turismströmmar. Då de har en kapacitet att ta emot en stor 

mängd turister under högsäsong kommer de även klara av liknande turismströmmar året runt.  

Åreföretagarna berättar att de planerar för en kraftig tillväxt med satsningar på infrastruktur, 

främst tåget. Åre kan växa ytterligare innan den kritiska nivån för service och standard 

påverkas. Destinationschefens tillägger att Åre i dagsläget under en vanlig högsäsong tar emot 

cirka 20 000- 25 000 besökare per dag, men har kapacitet att ta emot betydligt fler. På frågan 

om vilken inverkan en eventuell turismökning kan komma att få på miljön, svarar han att en 

turismökning inte behöver innebära ett ökat slitage på naturen, om verksamheten bedrivs på 

rätt sätt och följer de lagar och restriktioner som finns. Han anser detta vara i synnerhet viktigt 
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i Åres fall, då där finns stora naturresurser. Åre ingår i kategorin Natura 2000, det vill säga 

ligger precis under benämningen för att ses som en nationalpark. 
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I analysen ställer vi empiri mot teori och verklighet mot litteratur. Analysen utgår från Åres 

destinationsutveckling och våra tre centrala teman; klimatförändringar och turism, 

samarbeten och anpassningar. Syftet är att ge svar på frågeställningen; Hur kommer 

klimatförändringar att påverka svenska fjällen och dess turismnäring? Vilka utmaningar 

leder detta till för management inom skidturism? Vilka anpassningsstrategier tillämpas? Vi 

har valt att väva samman frågorna i analysen. Vi utgår från tekniska och beteendemässiga 

anpassningsstrategier för att konkretisera utmaningarna för management inom skidturism. 

______________________________________________________________________________
___ 

6.1 Utmaningar 
En av de främsta utmaningarna för management inom skidturism är den stora osäkerheten 

gällande klimatförändringar och dess möjliga påverkan. Trots forskning är det svårt att veta 

exakt vilka effekter en temperaturhöjning på jorden kommer att resultera i. Svårigheten ligger 

även i när dessa förändringar kommer att ske, samt i vilken utsträckning. Det är därför svårt 

för management att veta vilka åtgärder som bör tas redan i dagsläget då kommande 

framtidsscenarios aldrig kan betraktas som sanningar.  

Vi tror att beslutsfattare och managers inom turism bör ta dessa prognoser och 

framtidscenarios i beaktning vid beslutsfattande gällande destinationsutveckling. Att enbart 

invänta hur något ska ske innebär att man står kvar på noll då situationen väl uppstår. Den 

forskning som finns tyder på att klimatet kommer att förändras. Prognoser för de svenska 

fjällen förutspår varmare vintrar, förskjutna och kortare säsonger, ökad nederbörd, beskogning 

av kalfjäll, ett ökat antal ”slaskdagar” samt ett minskat snötäcke. Turismnäringen är extra 

utsatt och löper därför större risk att drabbas av klimatförändringarna än andra näringar 

eftersom denna är mer beroende av naturliga resurser och den fysiska miljön för att attrahera 

turister.  

Vår undersökning visar att management i Åre är väl insatta i aktuell forskning samt redan 

börjat utveckla anpassningsstrategier i fråga om att bemöta dessa förändringar. 

Anpassningsstrategier kan som vi nämnt tidigare i teoridelen delas in i tekniska och 

beteendemässiga åtgärder.  
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Tekniska anpassningsstrategier  
Vi ser en generell stark tilltro bland de intervjuade till teknik och utveckling, för Åres del sker 

den tekniska anpassningen främst med hjälp av snökanoner. En utmaning för management i 

Åre är att de, till skillnad från Alperna, inte har möjlighet att vidta tekniska 

anpassningsåtgärder som att lägga om pister till högre altituder, då högsta höjden Åreskutan, 

redan är exploaterad. Däremot skulle de kunna utveckla den norra sidan av berget ytterligare, 

då majoriteten av nedfarterna idag ligger på sydsluttningar. Att bygga ut norrsidan betyder 

mer snösäkra pistområden. Vidare ser vi säkerhetsaspekter som en framtida utmaning, till 

följd av oregelbundenhet gällande snöförhållanden, ökad lavinrisk och ett blåsigare klimat. 

Fler säkerhetsåtgärder, i form av vallar, lavinskydd och bättre utrustning kommer att behövas 

för att säkerställa skidområdet.  

Överlag finns en tendens hos managers att tona ner klimathotet samt att den tekniska 

utvecklingen kan lösa den problematik som uppstår. De ser vidare klimatförändringarna 

främst som ett långsiktigt hot och menar att det finns gott om tid att utforma 

anpassningsstrategier, då förändringarna inte kommer att ske över en natt. I dagsläget kräver 

dock snökanoner mycket energi och vatten, vilka är två bristvaror på jorden. Därmed 

medverkar snökanonerna till en dubbelmoral, de används för att snön sviker men bidrar på 

samma gång till att utarma naturens resurser ytterligare och späder på så vis på den globala 

uppvärmningen.  

Beteendemässiga anpassningsstrategier  
Eftersom denna uppsats bygger på ett managementperspektiv har vi valt att fokusera på de 

beteendemässiga åtgärderna. Dessa inkluderar bland annat samarbete, verksamhetsplanering, 

året runt turism och investeringar. Följande utmaningar och åtgärder för management inom 

skidturism anser vi är de främsta:  

Att samarbeta 
Samarbetsteorier betonar vikten av samverkan mellan en destinations olikartade aktörer. Hur 

väl managers lyckas koordinera aktörer, det vill säga skapa samt bibehålla samarbeten 

kommer att bli avgörande för en destinations framgång eller misslyckande. Destinationens 

tillväxt påverkas av hur väl samverkan fungerar i att förhöja och marknadsföra resurser. Vi 

anser att Åres samverkan mellan de lokala aktörerna, utifrån vår undersökning, utgör ett 

utmärkt exempel på detta. Det finns ett tydligt samarbete mellan de tre största aktörerna, 
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kommunen, Åreföretagarna och SkiStar där Åreföretagarna dessutom är ett nätverk bestående 

av cirka 200 av Åres lokala företagare. Samtliga managers svarar, oberoende av varandra, 

samstämmigt på frågor rörande samarbete. De arbetar mot en flexibel organisation som snabbt 

kan anpassa sig efter nya förhållanden. Utformandet av en sådan flexibel organisation som 

likt en kameleont kan anpassa sig efter förändrade förhållanden har vi valt att benämna en 

kameleontorganisation. Hur bra en destination kan anpassa sig, det vill säga i hur effektiva 

kameleontorganisation är, blir avgörande för dess framgång.  

Att samarbeta internt  
Det interna samarbetet inom destinationen Åre karakteriseras av tre relativt olika och 

självgående aktörer från olika sektorer. Det vill säga de bedriver var och en sin egen 

verksamhet och samarbetar med syftet att tillsammans göra Åre till en attraktivare plats att 

besöka och bo på. Deras samarbete går även över de sektoriella gränserna då de representerar 

både det offentliga och privata samt vinst- och icke vinstdrivande verksamheter. Det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan parterna eftersom deras verksamheter är integrerade med 

varandra. SkiStar kan exempelvis inte bedriva sin verksamhet utan de infrastrukturella 

basfunktioner som kommunen ansvarar för. Kommunens attraktivitet ökar tillika av SkiStars 

satsningar på vinterturismen och Åreföretagarna stimulerar, sammanlänkar och bedriver den 

huvudsakliga destinationsutvecklingen. Deras samverkan blir ett sammanflätat system, där de 

alla har en viktig roll och bidrar till Åres utveckling på sitt sätt. Detta samarbete anser vi vara 

en viktig konkurrensfördel och en strategi som blivit nyckeln till framgång. Utmaningen blir 

att bibehålla och utveckla detta samarbete. Klimatförändringarna kommer troligen att 

innebära en ny typ av utmaningar som kommer att anstränga samarbetet, då högre krav 

kommer att ställas på förebyggande och anpassande åtgärder. Hur skulle till exempel 

kommunen ställa sig om SkiStar på grund av kraftigt förhöjda energikostnader för 

snöproduktion, började propagera för snökanonsystemet som en offentlig service? Eftersom 

hela destinationen är beroende av snötillgång vintertid blir således alla aktörer drabbade, men 

det är enbart SkiStar som får stå för kostnaden. Vi ser här en problematik vad gäller 

ansvarsfördelning, vem ansvarar för vad och vem ska betala om ovanstående scenario skulle 

inträffa? En beteendemässig anpassningsstrategi är tillhandahållande av finansiell support från 

nationellt politiskt styrande organ. 
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Att hantera intressekonflikter för hållbar utveckling 
En annan problematik som managers kommer att ställas inför är utmaningen att balansera 

ekonomiska intressen med ekologiska och sociokulturella intressen i fråga om att främja en 

hållbar utveckling. Turismens dilemma är just att destinationer utnyttjar de resurser de bygger 

på till den grad att den ursprungliga reseanledningen utarmas. Det finns därför en långsiktig 

utmaning för Åre att skydda och bevara de attribut som är deras attraktionskraft; storslagen 

natur, vildmark och vinterlandskap med god snötillgång, samtidigt som bedriva ekonomisk 

vinning. Att tillgodose samtliga hållbarhetsaspekter är för politiska styren och organ en svår 

utmaning, vilket vi menar kan innebära omfattande interna intressekonflikter. Detta eftersom 

kommunen har olika och motsättande funktioner. En funktion är att kommunen ska stimulera 

entreprenörskap och innovation samt verka för ekonomisk regional utveckling, samtidigt som 

de har att skydda och bevara lokala intressen och resurser i den lokala miljön. Åre kommun 

uppmuntrar entreprenörskap i Vision 2020 där det finns en önskan om att utöka den totala 

turismen året runt. Vi ser därmed att Åre riskerar att hamna i dilemmat där ekonomisk 

kommersialisering kolliderar med ekologiska värden. Dilemmat tydliggörs i kommunens 

miljöpolicy där det står att; om konflikt uppstår mellan ekonomiska och ekologiska intressen 

ska miljön ges företräde under förutsättning att det är ekonomiskt rimligt. Vi finner här en 

tydlig intressekonflikt som både är svår att tolka samt svår att värdera. Exempelvis hur ska 

”ekonomiskt rimligt” tolkas och vad är ekologiska intressen värda? Vår undersökning visar att 

det på kommunnivå finns meningsskiljaktigheter mellan våra intervjupersoner, främst mellan 

miljö- och näringslivsintressen, vilket stödjer vårt ovanstående resonemang.  

Vad gäller ökade ekonomiska intäkter i form av ökade turismströmmar är det möjligt att 

ekologiska intressen inte kommer att påverkas negativ. Dock ser vi att en ökad turism, 

framförallt i form av utländska besökare (100 % fler internationella gäster enligt Vision 

2020), innebär ekologiska fotavtryck. Den lokala påverkan kanske inte blir avsevärt större, 

men vi anser att ett ökat internationellt resande till Åre kommer att öka den globala påverkan. 

Vilket i sin tur bidrar till ökad global uppvärmning.  

Beträffande den lokala påverkan menar management i Åre att den tillgängliga kapaciteten vad 

gäller infrastruktur ska försöka utnyttjas så mycket som möjligt året runt. Även om Åre har 

kapacitet att ta emot fler besökare än idag så finns det alltid en risk då antalet besökare ökar. 

Risken är att det vid ökade turistströmmar förutom ett ekologiskt fotavtryck även kan 
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innebära en sämre upplevelse. Kommer allt för många turister på samma gång finns det risk 

för mindre personlig uppmärksamhet och högre belastning på miljön. När en destination blir 

alltför kommersialiserad och överexploaterad av turism förlorar den också sin charm och 

autenticitet. Turister söker sig då ofta bort från dessa destinationer och finner andra 

alternativ.67 Vi anser att management i Åre bör vara mer uppmärksamma på denna 

problematik, både utifrån risken att förlora besökare och risken att belasta naturen ytterligare. 

Kommunen anser sig ha en hållbarhetsvision som genomsyrar hela deras verksamhet men vi 

ser en dubbelmoral mellan en önskan om att samtidigt öka antalet turister och bevara 

biologisk mångfald, upplevelsevärden och kulturmiljö. Ekonomiska och ekologiska intressen 

kolliderar och utmaningen blir att skapa en balans där den ekonomiska vinningen inte belastar 

den ekologiska miljön. Det finns även risk för att de ekonomiska och ekologiska intressena 

kolliderar med de sociokulturella, det vill säga hur exempelvis lokalbefolkningen ställer sig 

antingen positiv eller negativ till turismsatsningar. Vi ser en risk i att lokalbefolkningen i Åre 

kommer att ställa sig negativ till en alltför omfattande exploatering och utbyggnad av 

destinationen. SkiStar ser redan i dagsläget stora expansionsmöjligheter, vilket var en av 

huvudanledningarna till att SkiStar valde att investera i Åre från första början. Utmaningen 

för management blir således att väga in sociokulturella aspekter i beslutsprocessen. 

Att samarbeta externt - krav på kommunikation  
Teorin påtalar även hur externa aktörer påverkar destinationsutvecklingen på en ort. Vi ser en 

framtida utvecklingspotential för management i Åre i att mer aktivt samarbeta med externa 

företag och organisationer som till exempel Visit Sweden. SkiStar har redan idag ett 

samarbete med Visit Sweden för att utveckla den internationella turismen. En annan extern 

aktör utgörs av forsknings- och utbildningsväsendet. De återkommande möten mellan 

kommun, näringsliv och forskare från Mittuniversitetet och ETOUR, som sker är ett bra 

exempel på denna interaktion och samarbetsform. Som management i Åre själv påtalar finns 

det en klar utmaning i kommunikationen politiker och forskare emellan. Svårigheten ligger i 

att omsätta teoretiska forsningsresultat till praktiska handlingsplaner samt att öka det generellt 

bristande intresset mellan blocken. Detta blev för oss väldigt tydligt under COST 

konferensen, vilken syftade till att fungera som en plattform där politiker, forskare och 

                                             

67 Grönroos (2002:245-246) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats. Malmö: Liber 
Ekonomi. 
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näringsliv fick möjlighet att interagera under såväl formella som mer lättsamma former. 

Resultatet blev dock att när forskare presenterat sina resultat och näringslivet sina 

verksamheter och det var dags för politikerna att presentera sitt bidrag, hade flertalet forskare 

redan lämnat konferensen. Utmaningen för beslutsfattare, både inom det offentliga, privata 

och forskningen blir så tillika att förbättra kommunikationen, skapa tydligare bryggor mellan 

teori och praktik samt visa ökat intresse för varandras verksamhetsområden. Av de 

undersökningar vi gjort är det tydligt att forskningen behöver bli mer praktisk lagd. De är 

först när aktuell klimatforskning kan förenas med den politiska arenan som helheten 

synliggörs. Vi menar att sådan gränsöverskridande kommunikation ökar sannolikheten för att 

managers ska kunna utforma välgrundade strategier, det vill säga se helheten, fatta beslut och 

genomföra dem praktiskt.  

Att planera verksamheten – över och underkapacitet 
För turismnäringen kan en utmaning bli att planera verksamheten. Dilemmat med över och 

underkapacitet kommer att bli alltmer påtagligt. Det kommer att uppstå fler perioder då 

tillgång och efterfrågan inte är i balans. Problematiken för en aktör som SkiStar är att utbudet 

är relativt oelastiskt eftersom det krävs en viss kapacitet, både vad gäller personal, liftar och 

energi för att hålla skidsystemet öppet. Det finns en hög andel fasta kostnader som finns 

oberoende hur många människor som nyttjar systemet. Klimatförändringarna kommer 

troligen att bidra till att det blir svårare att parera kostnader vid plötsliga upp- och nedgångar i 

efterfrågan. Samtidigt som efterfrågan kommer att variera och göra det svårt för managers att 

förutse och planera, så visar prognoser att även tillgången kommer att skifta. Snörika och 

snöfattiga vintrar kommer att växla, en snöfattig vinter kan följas av tre snörika vintrar eller 

tvärtom. Utmaningen för managers vars verksamhet berörs av svängningarna är således att 

vidta anpassningsåtgärder, inte bara efter rådande efterfrågan utan även efter de naturliga 

tillgångarna. På detta sätt måste managers utforma både generella och säsongsspecifika 

anpassningsåtgärder, långsiktigt som kortsiktigt. Managers kan försöka styra efterfrågan med 

lägre priser under lågsäsong, vilket kan hjälpa skiddestinationer en del, men trots låga priser 

kommer det bli svårt att locka skidturism till gröna backar. Minskad efterfrågan kan med 

klimatförändringarnas påverkan komma plötsligt, till exempel om våren kommer redan under 

sportloven och snön smälter när den planerade efterfrågan är som högst. Tillgång och 

efterfrågan är inte i balans. Utmaningen uppstår alltså då efterfrågan och tillgång inte följer 

den struktur som erfarenhetsmässigt gått att förutse.  Risken är att skidorter som redan är 
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beroende av yttre externa faktorer utanför destinationens kontroll kommer bli än mer utsatta 

för förändringar i klimatet, vilket ytterligare försvårar planeringsarbetet. SkiStar ser en 

lösning i att se över sin personal och utöka antalet timanställda, det minskar risken för 

finansiella förluster eftersom personaltillgången blir mer flexibel. Snöproduktionen kan 

anpassas efter rådande efterfrågan för att undvika onödig förbrukning. Vidare har de som 

förslag att det vid plötslig minskad efterfrågan skulle vara möjligt att stänga vissa liftar och på 

så sätt anpassa utbudet av öppna liftar efter rådande tillgång och efterfrågan. Vi ställer oss 

dock frågande till huruvida sådan anpassning skulle godtas av de skidåkare som åkt till Åre 

men som endast får tillgång till halva systemet och halva snöproduktionen? 

Att utveckla året runt turism – barmarksturism 
En av de främsta utmaningarna är att anpassa verksamheten till nya klimatförhållanden. En 

beteendemässig anpassningsåtgärd är att anpassa produktutbudet och utveckla året runt 

destinationer. Näringslivschefen menar att de kortsiktigt kan klara av minskat snötäcke och 

variationer i klimatet med snökanoner. Långsiktigt krävs dock planering och strategier av 

aktiviteter och attraktioner som inte är lika beroende av naturliga förhållanden. Management i 

Åre är medvetna om detta och det finns stora planer för Åre och stora summor investeras i 

året runt attraktioner. De menar att det som krävs för att kunna möta varierade säsonger är att 

destinationen måste fyllas med en bredd av upplevelser och alltid ha något att erbjuda. Vår 

undersökning visar att Åre antagit utmaningen att bli en attraktiv året runt destination genom 

en tydlig ansvarsfördelning. Åreföretagarnas huvudsakliga uppgift är att utveckla vår-, 

sommar-, och höstsäsongen det vill säga barmarksperioden, medan SkiStars huvuduppgift är 

att utveckla och internationalisera vintersäsongen. På så sätt täcks hela året in och alla 

perioder får en utvecklingsplan, vilket vi anser är en förutsättning för att utveckla en 

framgångsrik året runt destination. Om vi ska tro de klimatprognoser som finns bör 

barmarksturismen vara så pass utvecklad och ekonomiskt lönsam att den kan ersätta en 

snöfattig vintersäsong. 

För SkiStar specifikt är det svårt att anpassa sig till året runt turism då de deras 

kärnverksamhet är skidåkning, vilket kan jämföras med kommunens och Åreföretagarnas 

verksamhet som inte bygger på samma säsongsbetoning. SkiStar är den aktör som har minst 

utvecklade anpassningsstrategier. Detta tror vi beror på att aktörerna och den verksamhet de 

bedriver är så pass olika, grundförutsättningarna varierar. Kommunen har mer än ett 
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ekonomiskt intresse eftersom de har en kommunal funktion med allt vad de innebär. I ett 

scenario där gröna backar är ett faktum kan SkiStar, exempelvis välja att lägga ner sin 

verksamhet i Åre, fatalism, eller investera på annan ort. Kommunen och Åreföretagarna 

däremot har en helt annan platsbundenhet. En destination ligger där den ligger och måste 

därför hantera och bemöta de förändringar som klimatet ger, för kommunen och 

Åreföretagarna finns inga andra utvägar än att anta utmaningen. En ytterligare anledning till 

SkiStars syn på anpassning tror vi bottnar i det faktum att de kan bedriva sin verksamhet med 

endast en tredjedel antal snödagar samt en tredjedel antal gäster av en bra säsong för att nå 

break-even.  

Att investera – en utmaning på sikt 
En intressant företeelse som vi identifierat under vår empiriska undersökning är 

investeringsintresset. Vi antog att det skulle bli en utmaning för management i Åre att 

attrahera investerare i takt med ett alltmer oförutsägbart klimat. Vi grundade resonemanget på 

att turismen som näring generellt sätt är en osäker och riskfylld bransch att investera i då den 

är känslig för konjunktursvängar samt andra oförutsägbara omvärldsfaktorer. Utöver denna 

generella osäkerhet för branschen trodde vi att vinterturismen skulle vara än mer utsatt på 

grund av beroendet av externa faktorer som klimat och snötillgång. Vår studie visar dock på 

motsatsen, det finns stora planer för Åre och det finns inga tecken på att investeringsintresset 

skulle svalna den närmsta tiden. Intervjupersonerna intygar att i princip alla investeringar som 

sker i Åre är inom turismbranschen eftersom det är där tillväxten finns. Vad gäller 

konjunktursvängningar visar SkiStar ingen större oro utan poängterar att människor alltid 

kommer att resa och att deras vintervecka är helig. Teori och empiri går skilda vägar, vilket vi 

främst tror beror på tidsaspekten och en tendens att tona ner klimathotet. Prognoserna för vad 

som kommer att hända med klimatet är för osäkra och effekterna ligger långt fram i tiden 

vilket innebär att investeringen har möjlighet att ge avkastning ändå. Vi ser däremot att 

investeringsintresset kan bli en utmaning på lång sikt.   

Vi anser att ovan nämnda utmaningar är de främsta för management i Åre att anta, med 

klimatförändringarnas påverkan på skidturismen. Vi tror att på vilket sätt samt i vilken 

utsträckning management i Åre lyckas bemöta dessa utmaningar samt utveckla goda 

anpassningsstrategier kommer att vara avgörande för hur destinationsutvecklingen kommer att 

se ut. I grund och botten är klimatförändringarna dock ett världsproblem och för att lyckas på 
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sikt krävs det givetvis ett världsomspännande förebyggande arbete för att minska människans 

negativa påverkan. I ett långsiktigt perspektiv är det heller inte hållbart att enbart anpassa till 

de konsekvenser klimatförändringarna ger utan även förebyggande åtgärder måste vidtas.  
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7. Sammanfattande slutsatser 
 

Vi kommer nedan att summera och presentera de slutsatser vi kommit fram till efter att ha 

genomfört denna studie. Vi presenterar först våra generella slutsatser för vårt fenomen 

klimatförändringar och turism i ett bredare sammanhang. Därefter har vi valt att illustrera 

management i Åre och dess främsta utmaningar och anpassningsstrategier i en 

sammanställande figur.  

 

Den främsta slutsatsen av denna uppsats är att den visar hur komplext och oförutsägbart det är 

att leda en destination till ekonomisk framgång kombinerat med ekologiskt bevarande och 

med hänsyn till sociokulturella aspekter. Turismbranschen är underordnad en rad externa 

faktorer för att kunna bedriva en attraktiv verksamhet och vi står inför en framtid där dessa 

faktorer, som klimatförändringar, kommer att försvåra beslutsfattande och leda till nya 

utmaningar. Med klimatets ökade påverkan kommer det bli svårare att planera verksamheten, 

samarbeten kommer att ställas på sin spets, ekonomiska intressen kommer att kollidera med 

ekologiska, krav kommer att ställas på turismprodukter som är oberoende av klimat och väder 

och det kommer krävas ekonomisk lönsamhet året runt, och inte enbart under 

vintermånaderna. För att som manager tackla och hantera denna problematik krävs ny 

kunskap då de kommer att ställas inför utmaningar som är svårhanterliga i sig, men som nu är 

än mer komplexa eftersom de grundar sig på framtida prognoser och spekulationer. Krav 

kommer att öka på medvetenhet, samarbeten och utformande av flexibla 

kameleontorganisationer, vilka med beteendemässiga anpassningar snabbt kan ställa om efter 

rådande förhållanden. Hur bra en destination kan anpassa sig, blir avgörande för dess 

framgång. En ytterligare slutsats är att det inte är hållbart att enbart reaktivt anpassa till 

klimatförändringar utan det krävs även ett proaktivt förebyggande arbete.  I grund och botten 

är klimatförändringarna ett världsproblem som måste förebyggas. Vi ser en risk i att 

kortsiktiga lösningar på lokala problem får globala effekter, det vill säga att aktuella problem 

löses utan någon större hänsyn till varken framtida eller globala konsekvenser. De 

anpassningsstrategier som utvecklas på en lokal nivå, måste vara i samstämmighet med 

globala riktlinjer. 
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Figur 3: Utmaningar och anpassningsstrategier för management i Åre 
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8. Sammanfattande diskussion 
 

I denna del kommer vi att diskutera Åres styrkor och svagheter för en hållbar 

destinationsutveckling. Vi kommer även att resonera kring våra slutsatser i ett vidare 

sammanhang där vi lyfter konkreta utmaningar och anpassningar för management till en 

abstrakt och mer komplex nivå. Denna diskussion öppnar även dörrar till framtida 

forskningsområden.  

 

8.1 Styrkor och svagheter för destinationen Åre 

Utifrån den sammanfattande figur vi presenterat som slutsats för vår undersökning kan vi 

konstatera att management i Åre har goda förutsättningar att bemöta, hantera och anpassa sig 

till de utmaningar klimatförändringarna troligen kommer att leda till. Deras främsta styrka 

ligger i ett välfungerande samarbete, där ett flertal olika aktörer från skilda sektorer står 

bakom varandra i en gemensam vision. Undersökningen visar även på en hög medvetenhet 

om klimathotet och dess eventuella påverkan och konsekvenser för turismnäringen i Åre. De 

har även påbörjat anpassningsåtgärder vilket visar på en angelägenhet att bemöta 

morgondagens krav på turism. Utifrån vår teoretiska bakgrund kan vi se att de faktiskt följer 

de riktlinjer och resonemang som finns i aktuell forskning. Vi ser en svaghet i att management 

i Åre trots en hög medvetenhet om klimatförändringar och dess möjliga påverkan ändå 

tenderar att tona ner klimathotet. Dessutom ser de konsekvenser som gröna backar ligga långt 

fram i tiden och det finns en stark tilltro att den tekniska utvecklingen ska lösa 

klimatförändringarnas effekter.  

8.2 Att tilldela värde   
En stor problematik för hållbar management och handlingsarbete ligger i att rättvist tilldela ett 

objekt ett visst värde. Olika intressenter värderar objekt olika. Vi vill därför avsluta denna 

uppsats med ett illustrerande och tankeväckande exempel som beskriver komplexiteten med 

att bedriva utveckling och tillgodose ALLAS behov. 

Hugo Romero på geografiska institutionen vid Chiles Universitet lyfter denna svårighet när 

han talar om hållbar utveckling i Anderna. Bergsregionen tillhör en av världens idag mest 



                Kandidatuppsats: Gröna backar                                                                                                   SMT302 
                Emma Audelius, Malin Hansson och Sophie Odin                                                                       Vt 2008 
                                                                                            
__________________________________________________________________________________________                  
 
 

 48

orörda med värdefulla naturresurser. I landet har det senaste decenniet skett en stark 

utveckling av hur utländska företag expanderar och tar del av dessa tillgångar. Detta är 

naturligtvis en aspekt som ur ett ekonomiskt perspektiv främjas av landets beslutsfattare. 

Vägar och annan infrastruktur byggs ut och den ökade välfärden genererar därmed även social 

utveckling. Uppe i bergen lever människor sedan tusentals år tillbaka i symbios med dessa 

åtråvärda tillgångar. Han exemplifierar med en vattendepå som under bara några decennier 

minskat långt över gränsen för vad som skulle kallas för drastiskt. Depån är inte enbart 

värdefull på grund av dess rena vatten utan är även hem för ett rikt djurliv. En dag mottar 

Romero i egenskap av att vara forskare och expert på den geografiska omgivningen ett 

telefonsamtal från en av landets största politiker. Denne har fått erbjudande om att sälja 

vattendepån och området däromkring till en betydande utländskt investerare. En affär som 

skulle betyda stora pengar för regionen. Politikern känner sig ändå lite osäker inför affären 

och dess framtida konsekvenser och bestämmer sig för att rådfråga Romero. Efter lång 

övervägan svarar han att han inte vet. Ingen vet.68  

Två aspekter blir här tydliga. För det första den problematik som berörts ovan i att tilldela ett 

objekt ett värde. Vad är naturen egentligen värd? För vem? För aktörer med ekonomiskt 

intresse i regionen? För ekosystemets välmående? Eller för lokalbefolkningen som i tusentals 

år levt i nära symbios med naturen och vars identitet har en stark koppling till naturens 

symboler? Och hur fattar du som manager ett beslut som i någon utsträckning kommer att 

innebära en rankning av vilka av dessa olika gruppers värdetillskrivning av något som väger 

tyngst? I strävan att tillgodose både ekonomiska och ekologiska, såväl som sociokulturella 

aspekter, gäller det att se till olika gruppers upplevda och förstådda värde av någonting. En 

andra tanke som väcks och blir synlig genom Romeros exempel är hur managers tvingas till 

beslutsfattande baserat på en tydlig osäkerhet och därmed utan den tillräckliga information 

som krävs för att kunna göra goda sådana. När inte ens forskare och experter kan svara om 

framtidens konsekvenser som beslutsgrundande, vem vet då?   

Sådan värderingsproblematik och krav på beslutsfattare och managers att utan tillräcklig 

information och kunskap om framtida konsekvenser till följd av ett handlande är inte på något 

                                             

68Hugo Iván Romero, Forskare Geografiska Institutionen Universitetet i Chile. Global Change and Sustainable 
Development in the Andes. COST konferensen (2008-04-08). 



                Kandidatuppsats: Gröna backar                                                                                                   SMT302 
                Emma Audelius, Malin Hansson och Sophie Odin                                                                       Vt 2008 
                                                                                            
__________________________________________________________________________________________                  
 
 

 49

sätt unikt för Chile och Anderna. Den finns överallt. Och den blir alltmer tydlig i fråga om 

hållbar utveckling och hållbar destinationsutveckling. Långt innan turismen blev en viktig 

näring för Åre och fram tills för bara något decennium sedan, var Åreskutans kalfjäll och 

skogsområden renbetesland. Så sent som under mitten av 1990-talet var renar en vanligt 

förekommande syn i dessa områden. I dag ser man sällan några renar uppe vid Åreskutan. En 

rimlig slutsats är att det är turismen som trängt undan denna urgamla näring, vars exotism 

sedan 1880-talet medverkat till att bygga upp Åres identitet och varumärke.69 Samma frågor 

som i Romeros exempel blir tydliga. Vad är egentligen värdet av en ren? För vem? För 

aktörer med ekonomiskt intresse i regionen som turisminvesterare och turismentreprenörer? 

Vad anser dessa om renskötseln borttynande i Åre? Eller rennäringens värde för de lokala 

invånarna vars farföräldrar i generationer livnärt sig på och levt nära inpå djuret? 

I ett vidare perspektiv blir faktorer, förutom de aspekter denna uppsats berört, som 

värdetillskrivning, etik och moral, hänsynstagande till identiteter och kulturarv samt nyttjande 

och utnyttjande av ekosystem svåra utmaningar för managers att väga in vid beslutsfattande. 

Och hur fattar management, på ett rättvist sätt, korrekta beslut baserade på en påtaglig 

osäkerhet och därmed utan tillräcklig information och kunskap om morgondagens 

konsekvenser för beslutets följder? När ingen faktiskt vet.  

 

 

 
 

 

 

 

                                             

69 Vikström (2006:52-53). 
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Bilaga 1: Intervjuguide för Jan Andersson 
Näringslivschef, Åre Kommun 

2008-04-28 

Intervjuare: Emma Audelius 

Inledande  

1. Hur stor del av Ert näringsliv i Åre är baserat på turism? (Antal besökare, intäkter, 

omsättning) 

2. Hur hanteras turismfrågor i kommunen?  

3. Vad är Era satsningar på turism i framtiden? Hur ser planerna ut? 

Samarbeten 

4. Samarbetar Ni med Skistar och Åreföretagarna? Om ja, på vilket sätt? Hur fungerar 

samarbetet? 

5. Främjar Ni samarbeten mellan lokala aktörer, exempelvis genom nätverk, forum?  

Klimatförändringar och turism 

6. Tror Du Åre Kommun kommer påverkas av ett förändrat klimat? Om ja, i så fall på 

vilket sätt? 

7. Ser Du/Ni klimatförändringen som ett hot? (Eller rent av en möjlighet?) 

8. Hur bemöter kommunen problematiken med eventuella framtida varierade 

vintersäsonger?  

9. Tror Du på en ökad turistström från Europa då klimatet i Alperna kommer bli 

varmare?  

10. Finns det strategier för att klara en eventuell betydande turismökning till Åre? Med 

hänsyn till ökad belastning på infrastruktur och slitage på naturen? 

Hållbar utveckling 

11. Har Ni ett hållbarhetstänk i kommunen? En långsiktig strategi för hur Ni ska 

använda Era resurser? Finns nedskrivna handlingsplaner? 

Slutligen 

12. Använder Ni er av nutida forskningen som beslutsunderlag (både vad gäller 

klimatforskning och turismforskning)? Hur fungerar processen? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för Benckt Aspman 
Miljöstrateg, Åre kommun  

2008-04-28 

Intervjuare: Malin Hansson 

Inledande  

1. Hur stor del av Ert näringsliv i Åre är baserat på turism? Antal besökare, intäkter, 

omsättning (siffror, procent). 

Samarbeten 

2. Samarbetar Ni med Skistar? Om ja, på vilket sätt? Hur fungerar samarbetet? 

3. Samarbetar Ni med Åreföretagarna? Om ja, på vilket sätt? Hur fungerar samarbetet? 

4. Främjar Ni samarbeten mellan lokala aktörer, exempelvis genom nätverk, forum?  

Klimatförändringar och turism 

5. Tror Du Åre Kommun kommer påverkas av ett förändrat klimat? Om ja, i så fall på 

vilket sätt? 

6. Ser Du/Ni klimatförändringen som ett hot? (Eller rent av en möjlighet?) 

7. Hur bemöter kommunen problematiken med eventuella framtida varierade 

vintersäsonger?  

8. Har Ni några anpassningsstrategier för eventuella förändrade klimatförhållanden? Om 

ja, hur ser dessa ut? 

9. Tror Du på en ökad turistström från Europa då klimatet i Alperna kommer bli 

varmare?  

10. Finns det strategier för att klara en eventuell betydande turismökning till Åre? Med 

hänsyn till ökad belastning på infrastruktur och slitage på naturen? 

Hållbar utveckling 

11. Har Ni ett hållbarhetstänk i kommunen? En långsiktig strategi för hur Ni ska 

använda Era resurser? Finns nedskrivna handlingsplaner? 

12. Tillhandahåller Ni från kommunens sida någon form av utbildning avseende 

klimatmedvetenhet och hållbarhetstänk för kommunanställda som arbetar med 

turismfrågor? Eller kanske rent av för alla kommunanställda på ledningsnivå?  

13. Står invånarna i Åre kommun bakom kommunens satsningar på turism?  

14. Vad finns det för lagstiftning och regleringar gällande turism, miljö och hållbarhet? 

15. Er miljöpolicy på Er hemsida är från 2003, vad har hänt sedan dess? 

Slutligen 
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16. Använder Ni er av nutida forskningen som beslutsunderlag (både vad gäller 

klimatforskning och turismforskning)? 

17. Hur fungerar den processen? Läggs den från forskarhåll fram för Er eller får Ni själv 

söka upp relevant forskning? Kommunikationen politiker – forskare emellan? 
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Bilaga 3: Intervjuguide för Gunnar Hedberg 
Kommunchef, Åre kommun  

 2008-05-02  

Intervjuare: Emma Audelius 

 

Klimatförändringar och turism 

1. Har Ni några anpassningsstrategier för eventuella förändrade klimatförhållanden? Om 

ja, hur ser dessa ut? 

2. Finns det strategier för att klara en eventuell turismökning till Åre? Med hänsyn till 

ökad belastning på infrastruktur och slitage på naturen? 

Investerare 

3. Vilken typ av investerare lockas till Åre? Vilka investerare försöker Ni från kommunens 

sida att attrahera? 

4. Hur tror Du det framtida investeringsintresset i Åre ser ut? (ökat/minskat/oförändrat?)  

Samarbeten 

5. Främjar Ni samarbeten mellan lokala aktörer, exempelvis genom nätverk, forum?  

6. Anser Du att samarbeten mellan olika discipliner, sektorer, industrier, instanser i 

samhället är viktiga för en hållbar utveckling?  

7. Anser Du att något av dessa områden väger tyngre än övriga? (ekonomiskt, socialt, 

ekologiskt) 

Slutligen 

8. Vad är Era satsningar på turism i framtiden? Hur ser planerna ut? 
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Bilaga 4: Intervjuguide för Erik Hedblad 
VD, Åreföretagarna 

2008-04-30 

Intervjuare: Malin Hansson 

Inledande  

1. Hur fungerar Er organisation? Syfte? Er funktion i Åre? Ansvarsområden?  

2. Vad är Era satsningar på turism i framtiden? Hur ser planerna ut? 

Samarbeten 

3. Är Er turismplanering integrerad och överensstämmande med nationella strategier. 

Möts lokala och nationella intressena? 

4. Vad är Ert huvudsakliga syfte och Er målsättning med vision 2011 och 2020? 

Klimatförändringar och turism 

5. Tror Du Åre kommer påverkas av ett förändrat klimat? Om ja, i så fall på vilket sätt? 

6. Ser Du/Ni klimatförändringen som ett hot? (Eller rent av en möjlighet?) 

7. Hur bemöter Ni problematiken med eventuella framtida varierade vintersäsonger? 

8. Tror Du på en ökad turistström från Europa då klimatet i Alperna kommer bli 

varmare?  

9. Finns det strategier för att klara en eventuell betydande turismökning till Åre? Med 

hänsyn till ökad belastning på infrastruktur och slitage på naturen? 

Investerare 

10. Vilken typ av investerare lockas till Åre? Vilka investerare försöker Ni attrahera? 

11. Hur tror Du det framtida investeringsintresset i Åre ser ut? (ökat/minskat/oförändrat?)  

Hållbar utveckling 

12. Har Ni ett hållbarhetstänk? En långsiktig strategi för hur Ni ska använda Er potential 

som en stor organisation med många aktörer? Finns nedskrivna handlingsplaner? 

Slutligen 

13. Använder Ni er av nutida forskningen som beslutsunderlag (både vad gäller 

klimatforskning och turismforskning)? 

14. Hur fungerar den processen? Läggs den från forskarhåll fram för Er eller får Ni själv 

söka upp relevant forskning? Kommunikationen politiker – forskare emellan?  
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Bilaga 5: Intervjuguide för Niclas Sjögren 
Destinationschef Åre, SkiStar 

2008-05-15 

Intervjuare: Sophie Odin 

Inledande  

1. Vilken är Din position samt funktion på SkiStar? 

Samarbeten 

2. Ni samarbetar både med Åre Kommun och Åreföretagarna, hur fungerar Ert 

samarbete? Hur viktigt är det med ett fungerande samarbete? 

Klimatförändringar och turism 

3. Hur tror Du Åre som turistdestination kommer att påverkas av ett förändrat klimat?  

4. Vad tror Du om snötillgången och behovet av snökanoner i framtiden? 

5. Ser Du/Ni klimatförändringen som ett hot? (Eller rent av en möjlighet?) 

6. Har Ni märkt att bokningsmönstret idag skiljer sig från tidigare år, bokar folk senare på 

grund av osäkerhet med snö och klimat? 

7. Hur kan Ni parera kostnader vid plötsliga upp och nedgångar i efterfrågan? 

8. Har Ni alternativa aktiviteter om de naturliga förhållandena gör att kärnprodukten, 

skidturism inte går att genomföra? 

9. Tror Du på en ökad turistström från Europa då klimatet i Alperna kommer bli 

varmare? Andra möjliga turistströmmar? 

10. Hur marknadsför Ni er till dessa i så fall, vilket budskap vill Ni förmedla, bara snö och 

skidåkning? 

11. Finns det strategier för att klara en eventuell betydande turismökning till Åre? Med 

hänsyn till ökad belastning på infrastruktur och slitage på naturen? 

12. Hur många dagar med snötäcke, antal turister, köpta liftkort etc. (per dag/på hela 

säsongen) beräknar Ni behöva i fråga om att gå runt eller rent av bedriva en lönsam 

verksamhet?  (jämfört med t ex de franska alperna som behöver minst ett 100 dagars 

snötäcke) 

Investeringar 

13. Varför valde Ni att investera i Åre? 

14. Hur ser investeringsförhållandet ut mellan Era destinationer? Någon Ni satsar 

mer/mindre på? 
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15. Hur jobbar Ni med investeringar i Åre? Tillämpar Ni exempelvis några speciella 

investeringskalkyleringar?  

16. Ser Ni denna som en riskfylld investering med tanke på kommande klimatförändringar? 

Andra riskmoment med investeringen? 

Hållbar utveckling 

17. Har Ni ett hållbarhetstänk inom SkiStar? En långsiktig strategi för hur Ni ska använda 

Era resurser? Finns nedskrivna handlingsplaner? 

17. Vilken typ av internutbildning avseende klimatmedvetenhet och hållbarhetstänk 

erbjuder Ni managers och anställda?  

Slutligen 

18. Använder Ni er av nutida forskning som beslutsunderlag (både vad gäller 

klimatforskning och turismforskning)?  

19. Bedriver Ni från SkiStars sida någon typ av egen forskning? (FoU) 
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Bilaga 6: Åre Vision 2020 
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