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Abstract 

Purpose of this thesis is to identify ÅRE Destination AB and its work to develop the summer 

season in ÅRE and the collaboration and support process of the members in the Destination 

Management Organisation (DMO) that characterized this work. 

 

To find answers to the essay questions and purpose, the authors chose theoretical points in the 

organizational structure and network theory, which together with the empirical data collection 

have been analyzed. Nine local stakeholders and representatives of ÅRE’s trade and industry 

was selected for the interview, where they answered questions concerning the DMO's work, 

how to liaison and how the internal communication functions and questions about the summer 

season product and its development potential in ÅRE. 

 

The result shows that respondents believe that the DMO has an important role as a 

collaboration platform, but there are deficiencies in the interaction structure and internal 

communication. The respondents have strong beliefs for the future of ÅRE becoming a 

sustainable year-round destination, but they also emphasize that there is work to be in 

consideration before ÅRE gets there. The authors have investigated ÅREs internal strengths 

and weaknesses to develop a sustainable summer season. Based on interviews, it is clear that 

strategic issues are related to its efforts in three aspects in order to achieve Vision 2020's goal 

of a competitive summer product. These three aspects are finance, collaboration and 

legitimacy and the DMO should consider these aspects in their efforts to develop ÅRE’s 

summer product. 

 

Keywords: Destination Management Organization, Seasonal issues, Summer season, 

Collaboration, Legitimacy, Strategic planning.  



 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att kartlägga ÅRE Destination AB och arbetet i utvecklandet av 

barmarkssäsongen i ÅRE samt den samverkans- och förankringsprocess bland 

destinationsbolagets medlemmar som har kännetecknat detta arbete. 

 

För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar valdes teoretiska utgångspunkter inom 

organisationsstruktur och nätverksteori, som tillsammans med den empiriska insamlingen har 

analyserats. Nio lokala aktörer och representanter inom ÅREs näringsliv valdes ut för 

intervju, där de har svarat på frågor som berör destinationsbolagets arbete, hur samverkan och 

den interna kommunikationen fungerar samt frågor om barmarksprodukten och dess 

utvecklingspotential i ÅRE.  

 

Resultatet visar att respondenterna anser att destinationsbolagets ledning har en viktig roll 

som samverkansplattform men att det finns brister i samverkansstrukturen och den interna 

kommunikationen. Respondenterna har en stark framtidssyn på att ÅRE ska bli en hållbar året 

runt-destination men framhåller även att det finns arbete att utföra innan man når dit. 

Författarna har undersökt ÅREs interna styrkor och svagheter med att utveckla en hållbar 

barmarkssäsong. Utifrån intervjuerna framkommer det strategiska frågor som kan relateras till 

insatser inom tre aspekter för att uppnå Vision 2020:s mål om en konkurrenskraftig 

barmarksprodukt. Finansiering, samverkan och legitimitet är strategiska aspekter som 

destinationsbolagets ledning bör uppmärksamma i sitt arbete för att utveckla ÅREs 

barmarksprodukt.  

 

 

Nyckelord: Destinationsbolag, Säsongsproblematik, Barmarkssäsong, Samverkan, 

Legitimitet, Strategisk planering.  
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1.   Inledning 

1.1 Åres utveckling som turistdestination 

 

”Från småskalig halvsovande idyll till en turistort för storskalig massturism.” 
 (Bodén, B & Rosenberg, L, 2004) 

Åre by har sedan 1950-talet gjort stora satsningar för att stärka sin status som alpin 

vintersportdestination och är idag enligt Tillväxtverkets (2009) analys Sveriges 13:e största 

besöksmål. Utvecklingen för Åre by har varierat över tid, från att vara en liten fjällidyll till det 

den är idag, en turistort för storskalig massturism. 1980-talet var en viktig period för 

Årefjällen, då infrastruktursatsningar ledde till att Åre by växte. Under denna tid utvecklades 

även företagsklimatet i Åre by och en turistdestination växte fram. Under slutet av 1990-talet 

hade byn etablerades till att vara en av Sveriges största alpina skidorter. (Bodén & Rosenberg, 

2004) 

I början av 2000-talet inleddes ett nytt samarbete och ett destinationsbolag bildades som 

kunde samordna, underlätta för kommunikationen mellan aktörerna inom Åre by och 

marknadsföra turistdestinationen ÅRE. Dåvarande Åreföretagarna och nuvarande ÅRE 

Destination AB utgör en samverkansplattsform för destinationens näringsliv och verkar för 

stärkandet av varumärket ÅRE, både inom destinationen, externa intressenter och för gästen. 

Sedan år 2000 har en tydlig vision växt fram bland företagare i Åre: ÅRE ska vara en attraktiv 

året runt-destination. Denna året runt-vision har bidragit till att det har blivit allt viktigare med 

satsningar på barmarkssäsong för att ge en mer hållbar och lönsam destination för företagare 

genom att öka sysselsättning, behålla den servicenivå som finns året runt och ge trygghet till 

befolkning som ska resultera i en hållbar tillväxt på alla nivåer. (ÅRE Destination AB:s 

affärsplan 2011-2013) 

1.2 Problemställning 

Säsongsproblematik är ett problem som främst påverkar regioner där klimatvariationerna är 

direkta påtagliga för turismnäringen. (Baum & Lundtorp, 2001) Säsongsproblematik 

definieras som en temporär obalans inom turism och kan uttryckas genom antal besökare, 

turismutgifter, tillgänglighet, sysselsättning och reseanledningar. Effekterna av 

säsongsproblematik är ett av de främsta operativa problemen inom turismnäringen både i den 

privata och i den offentliga sektorn.  Säsongsproblematik påverkar alla aspekter av 

utbudssidan inom turismnäringen och alla delar på en destination. Det finns två huvudsakliga 

beståndsdelar inom säsongsproblematik, första delen innebär att problematiken kan utmynnas 

från naturliga förutsättningar och den andra delen är utifrån organisatoriska förutsättningar. 

(Butler, 1994) 
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ÅRE eftersträvar en attraktiv året runt-turism, vilket är mer hållbart samhällsekonomiskt då 

det existerar en tydlig säsongsproblematik. Året runt-turism skulle medföra att besökare ser 

ÅRE som ett attraktivt resmål både vinter som sommar. Det innebär att företagare kan leva på 

sin verksamhet under hela året, affärer håller öppna och håller byn mer levande trots att 

vintern är slut samt att invånarna kan stanna kvar i byn och känna stolthet genom att bo och 

arbeta där. ÅREs vintersäsong sträcker sig från december till slutet på april och destinationen 

har haft en stark tillväxt i den alpina vinterturismen sedan 1970-talet. (Vision 2020, ÅRE 

Destination AB) 

I början av 2000-talet upprättades Vision 2011 av näringslivet i Åredalen. Målet var att hitta 

ett gemensamt ramverk för hur den framtida turismutvecklingen skulle ske. Ramverket 

innefattade bland annat en ökad satsning på barmarksprodukten. Visionen stärktes då en ny 

aktör, Holiday Club, etablerade sig i Åre. Holiday Club är en året runt-anläggning vilket gav 

nya förutsättningar till utvecklingen av barmarksprodukten. Från början låg ansvaret att 

utveckla och marknadsföra barmarksprodukten hos Holiday Club men idag ligger ansvaret 

hos destinationsbolaget. (ÅRE Destination AB:s affärsplan 2011-2013) 

År 2006 utvecklades Vision 2020 av destinationsbolaget (dåvarande Åreföretagarna och 

nuvarande ÅRE Destination AB) tillsammans med Åre kommun och näringslivet i Åre by. 

Vision 2020 uttryckte tydliga målsättningar att utveckla barmarksprodukten då målet är att 

ÅRE ska bli ”Europas mest attraktiva alpina året runt-destination”. (Åre kommuns hemsida) 

Ett av målen var att öka antalet gästnätter med 50 %, varav hälften av gästnätterna skulle ske 

under barmarkssäsongen. (Åre kommuns hemsida) Visionerna 2011 samt 2020 beskriver att 

satsningar på året runt-turism och barmarkssäsongen i synnerhet är prioriterat. Enligt 

destinationsbolaget har utvecklingen av barmarksprodukten gått i positiv riktning men genom 

en uppföljning av vad som har blivit uppnått av Vision 2020 till år 2010 visades det att en 

minskning av antalet gästnätter under barmarkssäsongen med 5 % under en femårsperiod har 

skett (Helena Lindahl, 2011-04-21). Minskningen kan indikera på att det finns vissa 

strukturella hinder inom destinationsbolagets organisationsstruktur, i arbetet för att utveckla 

ÅREs barmarksprodukt. (ÅRE Destination AB:s affärsplan 2011-2013 och Infoblad ÅRE 

Destination AB 2011)  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga ÅRE Destination AB och deras arbete att utveckla 

barmarkssäsongen i ÅRE och dels den samverkans- och förankringsprocess bland dess 

medlemmar som har kännetecknat detta arbete. Följande frågeställningar är vägledande för 

uppsatsen: 

1. Hur väl förankrad är Vision 2020 bland destinationsbolagets medlemmar om de mål 

och medel som ska bidra till att minska säsongsproblematiken? 

2. Vilka utmaningar och strategiska frågor har ÅRE Destination AB att hantera för att nå 

målen i Vision 2020 om en hållbar barmarkssäsong i ÅRE? 
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1.4 Avgränsning  

Uppsatsen avgränsas till att omfatta ett utbudsperspektiv och frågor kopplade till samverkan 

och organisation inom ÅRE Destination AB. 

1.5 Disposition  

I nästkommande kapitel redogörs metodval och tillvägagångssätt som författarna har utgått 

ifrån. Därefter presenteras teoretiska utgångspunkter som uppsatsen tar stöd i. I resultatdelen 

presenteras undersökningens resultat utifrån intervjuer med utvalda respondenter samt 

kvalitativ sekundärdata. Resultatdelen följs upp av en analys där teorin sammanförs med 

resultatet av den empiriska insamlingen för att ge svar på uppsatsens syfte. Uppsatsen avslutas 

med en slutdiskussion där analysen diskuteras och förslag på framtida lösningar presenteras. 
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2.   Metod och material 

2.1 Val av metod 

Uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt och med det menas att undersökningen 

baseras på respondenters tolkningar och uppfattningar av en situation. Författarna har i åtanke 

att detta kan vara en svårighet då människan och mänskliga handlingar är komplicerade. För 

att tolka respondentens uttalande kopplas resultatet av den insamlade empirin samman med 

författarnas infallsvinklar, teoretiska perspektiv och tolkningsmodeller (Starrin & Svensson, 

1994). Enligt Patel & Davidsson (2003) kan man använda sig utav tre alternativa ansatser för 

att nå kunskap, deduktion, induktion och abduktion. Författarna har valt att arbeta abduktivt, 

vilket innebär att man växlar mellan att söka teori och empiri då det empiriska materialet och 

de teoretiska utgångspunkterna kopplas samman i en analys. (Ibid). 

Författarna har valt att ha semistrukturerade intervjuer med sina respondenter vilket innebär 

att intervjufrågorna är allmänt formulerade och det finns möjlighet att ställa underfrågor och 

komplettera intervjun under tiden för intervjun. En fördel med semistrukturerade intervjuer är 

att man inte behöver följa en intervjumall eftersom det är en flexibel intervjuprocess. Dock 

måste författarna ha i åtanke att respondenten talar utifrån sitt företags målsättning och egna 

erfarenheter och det kan påverka intervjuarnas egna uppfattningar. Svårigheterna i att använda 

sig utav en semistrukturerad intervju kan vara att man lätt avleds från ämnet. Därför är det 

viktigt för författarna att vara införstådda i ämnet och problematiken för studien innan 

intervjutillfället. (Bryman, 2001). Materialet kompletteras med kvalitativ sekundärdata för att 

få en djupare förståelse och för att undvika feltolkningar. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Tio möjliga respondenter kontaktades via e-post vid förfrågan om de ville delta i studien. 

Förutom en presentation av författarna förklarades uppsatsens syfte och i vilken omfattning 

respondenterna skulle medverka i studien. Författarna fick svar från samtliga respondenter 

förutom en och de som svarade kunde tänka sig att delta i en intervju. Eftersom en respondent 

inte svarade valde författarna att skicka förfrågan till ytterligare ett företag med liknande 

förutsättningar och storlek.  Frågorna skickades ut i god tid innan intervjutillfället för att 

respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig och kunna förmedla ett bättre svar vid 

intervjutillfället. Frågorna som författarna utgick ifrån behandlade situationen om 

säsongsproblematiken och barmarksprodukten i ÅRE samt destinationsbolaget ÅRE 

Destination AB:s samverkansarbete.  

Författarna genomförde de personliga intervjuerna i Åre by under påsklovsveckan år 2011 på 

önskad plats av respondenterna. Personliga intervjuer är enligt författarna det mest lämpliga 

alternativet då det ges större möjlighet att tolka respondenten mer rättvist samt ha en öppen 
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diskussion. Dock var det tre respondenter som valde att genomföra intervjun via e-post då det 

inte fungerade för båda parter med ett personligt möte. En av respondenterna valde i efterhand 

att inte delta i studien på grund av tidsbrist, därför kontaktades ett annat företag i ÅRE för att 

det empiriska materialet inte skulle påverkas. Första kontakten med den ersättande 

respondenten skedde via telefon och intervjun genomfördes via e-post. Intervjuerna 

sammanställdes efter intervjutillfälle i den ordning som de genomfördes. Respondenterna har 

fått tagit del av det sammanställda materialet från deras intervju och fått möjlighet att 

komplettera intervjun i efterhand via e-post eller telefon.  

I analysavsnittet systematiseras empiriska data och relaterar dessa till studiens teoretiska 

utgångspunkter. Diskussionen omkring slutsatsen av den inledande analysen ska i slutkapitlet 

sammanfattas i en slutdiskussion. 

2.3 Urval av respondenter 

Urvalet av intervjupersoner har valts ut för att kunna representera destinationsbolagets ledning 

och medlemmar. Medlemmarna verkar inom destinationen som företagare eller aktör med 

inflytande inom ÅREs framtida utveckling. Respondenterna bedöms ha god uppfattning om 

säsongsproblematiken och utvecklingen som påverkar ÅREs framtid som attraktiv 

barmarksdestination. Författarna har även valt att intervjua två anställda inom Åre kommun 

och ÅRE Destination AB samt två stycken personer som har erfarenhet av 

destinationsbolagets utveckling och arbete.  

2.4 Urval av teoretisk referensram 

Författarnas teoretiska perspektiv är kopplat till organisationsstruktur och nätverksteori som 

lyfter fram aspekter av intressenter, legitimitet och samverkan. Förutom samverkansaspekter 

så beskrivs destinationsbolag som organisationsform. Författarna ska även göra en SWOT-

analys med inriktning mot de interna aspekterna av analysmodellen dvs. styrkor och svagheter 

(SW) av ÅRE Destination AB och dess utvecklingsarbete för ÅREs barmarkssäsong. 

2.5 Källkritik 

Författarna har i sitt arbete försökt att använda litteratur som är aktuell men har även valt att 

ha med äldre litteratur som anses vara lämplig för studien. Dock har författarna en förståelse 

för att litteratur och ny forskning inom ämnet ständigt uppdateras och detta tas med i 

beaktning vid val av teorier och tidigare forskning.  Studiens insamlade material är ifrån 

litteratur inom ämnesvalet samt genom intervjuer med aktörer som är verksamma inom ÅRE. 

Undersökningen utgörs enbart av företagare som är medlemmar i ÅRE Destination AB, vilket 

medför att andra slutsatser möjligen hade visats sig om företagare inom ÅRE som valt att inte 

vara medlemmar eller gått ur medlemskapet i destinationsbolaget deltagit i studien. 

Anledningen till att författarna har valt att endast inkludera medlemsföretag i sin studie beror 

på att författarna vill undersöka hur samverkan och den interna kommunikationen fungerar 

mellan företagare och mellan företag och destinationsbolaget. Författarna har i åtanke att de 

företag och aktörer som blivit intervjuade har i intervjuprocessen utgått till stor del utifrån 

företagets egna målsättningar och visioner vilket innebär att många infallsvinklar är 

subjektiva.  
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2.6 Tillförlitlighet 

En undersökning anses inte vara av vetenskapligt värde om den inte baseras på valida och 

reliabla undersökningsmetoder. Validitet innebär att man mäter det man avser mäta vid en 

undersökning, alltså giltighet. Reliabilitet innebär att den mätning man har gjort i en 

undersökning är noggrann, att den är tillförlitlig. (Ejvegård, 2003) Eftersom författarna 

använder sig av triangulering minskar risken för att missförstånd och feltolkning uppstår och 

därför ökar tillförlitligheten av studien. Triangulering innebär att man använder sig utav mer 

än en metod eller datakälla och jämför resultatet dem emellan. Det resulterar i att man kan få 

fram ett mer rättvist resultat av studien som ska spegla hur situationen är inom det område 

som författarna avser att studera. (Bryman, 2001)  

Enligt Ejvegård (2003) finns det svårigheter med att se hur hög validitet en studie har då 

validitetsprövning är svårare än reliabilitetsprövning. Författarna anser att validiteten har 

stärkts genom att de personliga intervjuerna har spelats in, vilket innebär att informationen 

som författarna får vid intervjutillfällena inte går förlorad eller felciteras. De respondenter 

som svarat via e-post har haft möjlighet att komplettera intervjun via telefon vilket innebär att 

validiteten stärks. Svårigheten vid e-postintervju är att svaren hade kunnat bli mer djupgående 

vid en personlig intervju och respondenten har möjligen inte lagt lika mycket tid på svaren 

som de hade kunnat göra vid en personlig intervju. Som redan nämnt har respondenterna haft 

möjlighet att komplettera det sammanställda materialet i efterhand och det minskade risken 

för felcitering samt missförstånd.  

Författarna anser att undersökningen ger samma resultat om någon annan skulle genomföra 

studien med samma respondenter, problematik och metodval. Om däremot undersökningen 

genomförs med andra respondenter kan möjligen ett annat resultat visa sig.   
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3.    Teoretiska 

utgångspunkter  
 

3.1 Interorganisatoriskt samarbete på en turistdestination 

 

”Mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än  

genom individuella ansträngningar” 

(Bruzelius & Skärvad, 2004).  

3.1.1 Destinationsbolag 

En destination präglas av ett öppet system där många aktörer är beroende av varandra, där 

åtgärder av en aktör kan påverka resten av aktörerna på destinationen. Ett interorganisatoriskt 

samarbete skapar goda möjligheter att kunna hantera turismfrågor på destinationsnivå 

eftersom en destination omfattar flera oberoende aktörer som kan ha olika synsätt på 

turismutvecklingen. Att upprätta ett destinationsbolag kan vara en önskan från flertalet 

intressenter på en destination, från exempelvis företag, kommun och lokalinvånare. En 

destination kan beskrivas som ett turistiskt system där det krävs transport, boende, aktiviteter 

och service för att helhetsupplevelsen ska bli så positiv som möjligt för besökaren. Oftast 

agerar företagen i det turistiska systemet enskilt gentemot varandra men med ett 

destinationsbolag på destinationen kan dessa enskilda företag tillsammans underlätta för 

varandra i ett samarbete. Det för att skapa en bättre upplevelse för besökaren då helheten på 

destinationen ses som en tydligare enhet, vilket i sin tur bidrar till en nöjdare konsument, ett 

bättre rykte för destinationen och återkommande besökare. (Weaver & Lawton, 2010) 

Ett destinationsbolag kan finansieras på flera sätt, bland annat genom medlemsavgifter och 

aktieägare men också genom olika bidrag från kommun, stat och Europeiska Unionen (EU). 

Ett destinationsbolags huvuduppgift är främst att marknadsföra destinationen i sin helhet och 

att koordinera turismindustrin och de medlemmar som är aktörer och verkar på destinationen. 

Eftersom de olika aktörerna på en destination är verksamma inom olika branscher så kan 

destinationsbolaget ge besökaren en tydligare helhetsbild av vad som erbjuds på en 

destination snarare än om varje enskilt företag marknadsför sig själv gentemot den möjliga 

kunden. Andra ansvarsområden som ett destinationsbolag kan ha är efterforskning om 

konsumenten, trender, samverkan mellan aktörer och destinationsbolaget på destinationen, 

utvecklandet av nya produkter samt att finna gap som existerar i utbudet på en destination och 

arbeta för hur gapen kan fyllas. (Weaver & Lawton, 2010) 

Ett destinationsbolag har ett flertal ansvarsfunktioner på en destination. Gartell (1994) har 

identifierat ett antal av funktionerna: 
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 Ett destinationsbolag ska ansvara och arbeta med att koordinera de olika branscherna 

och företagen i turismnäringen på en destination för att kunna uppnå det som 

besökaren efterfrågar under vistelsen på destinationen. 

 Ett destinationsbolag ska verka som ledare och opinionsbildare för turismens inverkan 

på lokalsamhället. Destinationsbolaget ska fungera som en tydlig enhet för de 

intressenter som verkar på en destination och ska bidra till en ökad förståelse om 

betydelsen av turismnäringen.  

 Destinationsbolaget på en destination ska arbeta för utvecklingen av turistisk 

infrastruktur, skapa evenemang och skapa en image som underlättar för positionering 

på marknaden så att destinationen blir konkurrenskraftig i det utbud som destinationen 

besitter. 

 Destinationsbolaget ska underlätta för besökaren med tydlig information före, under 

och efter en resa till destinationen.  

 Slutligen ska ett destinationsbolag fungera som en nyckelorganisation gentemot 

externa organisationer, som exempelvis investerare, intressenter och reseagenter.  

Sammanfattningsvis vill Gartell (1994) påvisa att ett destinationsbolags grundläggande arbete 

är att arbeta effektivt för att öka destinationens välbefinnande hos de intressenter som finns på 

en destination såsom företagare, investerare, lokalbefolkning samt att bidra till att besökarens 

helhetsupplevelse blir så positiv som möjlig.  

3.1.2 Framgångsfaktorer för ett destinationsbolag 

Att en destination är framgångsrik behöver inte innebära att destinationsbolaget är 

framgångsrikt. Det kan möjligen vara så att destinationen hade varit framgångsrik utan sitt 

destinationsbolag. Det krävs att man identifierar vad framgång innebär för de intressenter som 

verkar på destinationen, destinationsbolagets ledning och destinationsbolagets medlemmar. 

Det för att kunna förstå om det är destinationsbolaget eller destinationen som är framgångsrik 

för att öka förståelsen för den ogripbara dimensionen av det samarbete och system som 

formar en turistdestination. (Pearce, 1992) Enligt Ritchie & Crouch (2000) bör en utvärdering 

av destinationens framgångsfaktorer göras genom en bedömning av destinationens input 

(exempelvis effektiv marknadsföring), det som visas i destinationens output (exempelvis 

ökandet av besökare och turister) och komparativa konkurrensfördelar samt 

konkurrenskraften gentemot andra turistdestinationer. Dessa ska mätas och utvärderas 

tillsammans med destinationens intressenters synpunkter på det turistiska system som utspelar 

sig på destinationen. (Ritchie & Crouch, 2000)  

Att mäta intressenternas och medlemmarnas tillfredställelse med destinationsbolaget kan 

innebära svårigheter då det finns flertalet olika intressenter med olika syften med sitt 

medlemskap. De intressenter som är större företag och bolag på en destination är medlemmar 

för att de ser ett medlemskap i destinationsbolaget som ett finansiellt partnerskap och värderar 

destinationsbolagets framgångsfaktorer utifrån finansiella aspekter. Det samtidigt som mindre 

och mellanstora medlemsföretag anser att det är andra faktorer som avgör om de anser att 
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destinationsbolaget är framgångsrikt eller inte. (Selin & Myers, 1998) Att utvärdera vad som 

är framgång för ett destinationsbolag bör alltså göras med åtanke åt alla de intressenter som är 

medlemmar, vilket kan innebära svårigheter då företagen själva har egna mål och visioner och 

är olika i företagsstorlek (Pearce, 1992). Att öka kommunikationen mellan destinationsbolaget 

och dess medlemmar är en grundläggande faktor för framgång då kommunikationskriterium 

är primärt för att medlemmarna ska uppleva destinationsbolagets ledarskap, förstå värdet av 

medlemskapet och bidra till medlemmarnas gemensamma engagemang. (Selin & Myers, 

1998)  

3.2 Intressenter, samverkan och nätverk på en turistdestination 

3.2.1 Intressenter i en organisation  

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) är en organisations intressenter de individer, grupper och 

organisationer som har ett utbytesförhållande med organisationen och har ett ömsesidigt 

beroende till varandra. Ett destinationsbolag är beroende av sina medlemmar 

(företagare/aktörer på destinationen) för att kunna arbeta för en destinations utveckling. Det 

innebär också att medlemmarna i sin tur har ett behov av att vara medlem eftersom de är en 

del av destinationen. Intressenterna i ett destinationsbolag kan vara aktieägarna, 

intresseorganisationer, aktörer och företag på destinationen, kommunen, anställda på 

destinationsbolaget och lokalbefolkning.  

Intressenterna som är medlemmar i destinationsbolaget kan ha olika krav och mål för deras 

medverkande vilket kan ge upphov till konflikter eller konkurrerande. Det är viktigt för 

destinationsbolaget att se helheten och förstå varje medlems förväntningar och ordna en 

intressebalans mellan vad varje medlem bidrar till destinationsbolaget och vilken ”belöning” 

man får av medlemskapet, det vill säga det skapas en bidrags-belöningsbalans. Det innebär att 

destinationsbolaget skapar en balans mellan medlemmarnas krav och önskemål genom att de 

inte förbrukar mer resurser än vad de klarar av att framställa eller skaffa.  (Bruzelius & 

Skärvad, 2004) 

Hur organisationen väljer att förvalta och samordna sina intressegrupper i stärkandet av 

destinationen kan bidra till positiva effekter såsom ökad ekonomisk stabilitet och 

sysselsättning, bättre servicemöjligheter för invånarna, ökat utbud av varor och tjänster samt 

tillkommande intressenter. Högt deltagande och engagemang av intressenter i en 

arbetsprocess bidrar till en positiv destinationsutveckling samt genererar en högre 

konkurrenskraftighet på turismmarknaden där man kan möta andra intressenters behov och 

krav, såsom besökaren som är en viktig intressent för destinationsbolaget och dess 

medlemmar. (Shockley-Zalabak, 2002) Destinationsbolaget kan ses som ett verktyg för att 

uppnå vissa mål och visioner, eftersom det är medlemmarna som ställer krav på att det sker en 

positiv utveckling då de betalar för sitt medlemskap. Dock är det destinationsbolagets ledning 

som har mest att säga till om men det är viktigt att ledningen beaktar kraven från samtliga 

medlemmar och deras intressen. (Bruzelius & Skärvad, 2004)  

3.2.2 Samarbete i nätverk 

Det har blivit vanligare att organisera i nätverk då världen har blivit alltmer konkurrenskraftig 

och det har visat sig att samverkan mellan företag kan bidra till en starkare position på 
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marknaden då företag arbetar tillsammans och skapar relationer mellan organisationer. På en 

destination arbetar företag tillsammans för att vara konkurrenskraftiga på destinationen och 

för att få gästen att komma dit. När gästen är på plats på destinationen konkurrerar företagen 

med varandra. (Bruzelius & Skärvad, 2004) Ett välkänt problem inom destinationsplanering 

är bristen på samordning och sammanhållning inom näringslivet (Gunn, 1988). Gunn (1988) 

menar på att om turism finns i åtanke i planeringen av social och ekonomisk utveckling i ett 

samhälle och får det att fungera som ett system kommer det i högsta grad ge en grund för en 

starkare samverkan. ”Ingen verksamhet kan fungera i isolering”, skriver Gray 1989). 

Samarbete är också ett effektivt sätt för att lösa konflikter och genom att skapa gemensamma 

visioner kan intressenter se fördelar med att arbeta tillsammans (Ibid.). 

3.2.3 Legitimitet 

En organisation måste utveckla förtroendekapitalet hos sina intressenter. Det bidrar till att ett 

företag utvecklar sin verksamhet och ökar förmågan att uppfylla sina mål. Det tar tid att skapa 

en legitimitet och denna kan snabbt försämras eller förstöras genom dåliga beslut, inte 

tillräckligt upplevt värde hos intressenterna, dålig kommunikation mellan organisation och 

intressenter samt genom att organisationens mål inte överensstämmer med intressenternas. 

(Bruzelius & Skärvad, 2004) För att ett destinationsbolag ska kunna vara effektiv i sitt 

beslutstagande krävs det att ledningen har legitimitet från sina intressenter vilket innebär även 

att bolaget besitter en viss makt, makten är avgörande när ledningsorganisationen ska fatta 

beslut. Makt är att ”förstå innebörden av att kunna påverka människors attityd och beteende” 

(French & Ravin, 1959). Haslam (2004) redogör att legitimitet, expertis, attraktionskraft och 

information, utifrån French och Ravins definition av makt, bara är av nytta om de personer 

och organisationer som vill besitta dessa egenskaper även är socialt accepterade genom ett 

socialt inflytande inom den grupp man vill påverka. Det medför ökad legitimitet och 

underlättar när beslut ska tas som involverar flertalet intressenter (Tyler, 2001). 

För att förstärka legitimiteten i ett destinationsbolag kan företaget utveckla t.ex. mål och 

visioner för hållbar destinationsutveckling där intressenterna får ta del av processen och också 

vara med att utvärdera arbetet vilket bidrar till ett deltagande och känsla av högre värde av att 

vara medlem i ett destinationsbolag. Genom uppnådda visioner och mål kan ett 

destinationsbolag skapa ökad legitimitet hos sina intressenter men legitimiteten kan däremot 

sänkas om dessa inte har uppnåtts. Därför är det viktigt för destinationsbolaget att tydligt visa 

de visioner och mål som ligger till grunden för dess arbete och göra uppföljningar för att 

kunna bibehålla en positiv relation till sina medlemmar och intressenter. (Bruzelius & 

Skärvad, 2004) 

3.3 SWOT-analys 

Inom samverkansarbete på en destination är det viktigt att destinationsbolaget och dess 

medlemmar är medvetna om interna styrkor och svagheter som existerar för att kunna arbeta 

utifrån realistiska mål och visioner och skapa möjligheten att uppfylla dem. I ett 

destinationsbolag är en av arbetsuppgifterna att ägna sig åt strategisk planering för att kunna 

etablera en hållbar turistdestination. (Weaver & Lawton, 2010) 
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Strategisk planering kan sammanfattas med det arbete som innefattas av de beslut, åtgärder 

och verkställande handlingar som företagsledningen gör, i detta fall destinationsbolaget 

(Dincer, 2004). Det för att utveckla destinationen och organisationen i den riktning som 

visioner och mål går åt. Den strategiska planeringen som görs inom en destination ska helst 

ske i överläggning med övriga intressenter och medlemmar inom organisationen. (Wright et. 

al.,1994) Det finns flertalet tekniker som kan användas vid undersökningar av hur arbetet ska 

ske strategiskt vid utveckling av ett visst fall eller händelse. Ett av dessa strategiska 

planeringstillvägagångssätt är att använda sig utav Strengths, weaknesses, opportunities and 

threats (SWOT) (Dincer, 2004), en SWOT-analys är ett verktyg som underlättar för att veta 

vilka åtgärder som måste vidtas på en destination och inom en organisation för att kunna 

nyttja de styrkorna och möjligheterna som finns och samtidigt öka medvetandet för de 

svagheter och hot som kan vara ett hinder för framtida utveckling (Kotler, 1988).  

I SWOT-analysen kan man analysera de interna faktorerna inom en destination, det vill säga 

styrkor och svagheter (SW). De externa faktorer som kan påverka en destination är 

möjligheter och hot (OT). (Wright et. al., 1994) I en SWOT-analys sammanfattar man de 

interna och externa faktorerna som är mest betydelsefulla och avgörande för en organisations 

framtida utveckling (Kotler, 1988). Enligt Kotler (1988) är det viktigt att göra en omfattande 

lägesrapport som innefattar de interna och externa faktorerna som organisationen och i detta 

fall destinationen kan ställas emot i framtiden. Att göra en analys av detta slag kan även bidra 

till en ökad effektivitet då man genom att öka medvetandet hos intressenter och organisation 

om eventuella interna och externa påverkansfaktorer, ger motivation att fatta beslut och öka 

handlingskraftigheten. (Dincer, 2004) Genom att identifiera en organisations styrkor och 

svagheter kan man därigenom utveckla strategier för att minska svagheternas påverkan på 

arbetet och utvecklingen och därför öka framgångsfaktorerna när styrkorna blivit 

identifierade. Dessutom kan möjligheterna omhändertas och utvecklas samtidigt som 

medvetenheten om de hot som existerar ökat. (Kotler, 1988) 

Författarna har valt att inrikta studien mot de interna delarna av SWOT-analysen, nämligen 

styrkor och svagheter (SW), då de anser att de har större vikt inom det ämne som ska studeras. 

De interna delarna i SWOT-analysen, styrkor och svagheter, ska underlätta förståelsen för 

organisationens interna resurser och mobilisera dem i en positiv rikting samt att identifiera 

vilka svagheter organisationen ska arbeta för att eliminera. Genom att identifiera 

organisationens interna styrkor och svagheter kan realistiska och förväntade mål och visioner 

på så sätt framställas för organisationen och den miljö organisationen är verksam inom. 

(Wright et. al., 1994)  

En organisations interna resurser ses som styrkor och svagheter inom SWOT-analysen. 

Resurserna innefattas av mänskliga resurser, organisatoriska resurser och fysiska resurser. Om 

organisationen kan sammansätta de mänskliga, organisatoriska och fysiska resurserna i 

samklang skapas det tydliga hållbara komparativa fördelar för organisationen och dess arbete. 

Det ska i sin tur bidra till positiva avkastningar som sker över en längre period. (Wright et. al., 

1994) 
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För att tydliggöra de tre interna resurserna som beskrivs för styrkor och svagheter inom en 

organisation ska författarna klargöra för var och en av de tre resurserna; mänskliga resurser, 

organisatoriska resurser och fysiska resurser samt hur en organisation ska arbeta för att 

operationalisera dessa resurser för bästa resultat. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen bearbetad figur av SWOT-analys (Wright et. al., 1994). 

Mänskliga resurser är de resurser som fastställer organisationens arbetskrafts erfarenhet, 

kunskap och omdöme om organisationen i sin helhet. Exempelvis kan en organisation ha 

tillgång till bra fysiska resurser och material samt ha en bra organisation men finns inte 

personal som kan förvärva materialet och omställa det till någonting bra så är materialet 

värdelöst. (Wright et. al., 1994)  

Man kan analysera de mänskliga resurserna utifrån tre nivåer; bolagsstyrelsen, högsta 

ledningen och chefer på mellannivå, divisionsledning och anställda. Författarna har valt att 

enbart beskriva hur analysen av styrkorna och svagheterna på högsta ledningsnivå utvärderas 

då den passar bäst in på ledningsperspektivet utifrån ett destinationsbolag. (Ibid.) 

En organisations ledning måste upprätta en vision som är tydlig att förstå och fyller de behov 

som de olika intressenterna efterfrågar. En bra organisationsstyrelse borde helt osjälviskt 

arbeta med att uppfylla intressenternas mål och visioner och bortse från deras egna. De frågor 

som en organisationsledning bör ställa till sig själva för att utvärdera dess styrkor och 

svagheter är flertalet för att kunna göra en god bedömning är följande: (Ibid.) 

 Vilka är nyckelpersonerna i organisationen? Vilka styrkor och svagheter har de i sina 

arbetsroller och hur ser de på organisationen i sin helhet? Genom att göra en 

utvärdering om vilka kunskaper och erfarenheter som personerna besitter, kan det 

nyttjas i andra delar av organisationen om det krävs nytänkande och när nya idéer ska 

komma att utvecklas. Samtidigt som det är viktigt för nyckelpersonerna att de förstår 
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grunden och stommen i organisationens affärsidé, visioner och mål, är det även av vikt 

att göra dem medvetna att de kan påverka och vara med i utvecklandet av 

organisationen. (Ibid.) 

 Har nyckelpersonerna haft samma ansvarsområde för länge? Genom att 

nyckelpersonerna agerar på samma sätt och har samma ansvar inom en organisation 

kan det innebära en långsam och stagnerande utveckling inom organisationen och en 

motvilja att utforska nya alternativ och möjligheter för organisationen. (Ibid.) 

 Vilka är organisationsledningens strategiska styrkor och svagheter? Många 

organisationsledningar har en bra förmåga att utveckla strategiska utvecklingsplaner 

men är sämre på att sätta dem i handling. Antingen kanske ledningen fokuserar allt för 

mycket på de externa beståndsdelarna eller intressenternas mål och visioner. Det är att 

föredra att dessa ska vara i balans med varandra vid utvecklandet av strategisk 

utveckling. (Ibid.) 

Att utvärdera de organisatoriska resurserna handlar främst om att bedöma om 

organisationens resurser är utformade och anpassade till de strategier som ligger till grund för 

den organisatoriska utvecklingen. De frågor som en organisation kan ställa sig vid 

utvärderingen av dess resurser är följande: (Wright et. al., 1994)  

 Är företaget och dess intressenter införstådda i de mål och visioner som ligger till 

grund för utvecklingen av organisationen? Målen och visionerna måste vara tydliga 

och avspegla en klar bild av vad organisationen vill uppnå och det är en fördel om de 

olika delarna inom organisationen har liknande eller samma strategier, mål och 

visioner samt att de strävar mot samma håll.  

 Finns det möjligheter för organisationen att gå åt samma håll som strategierna pekar åt 

eller bör det göras en omvärdering av de funktionella strategierna så att de är bättre 

anpassade till organisationens struktur?  

 Är beslutsprocessen inom organisationen effektiv nog för att de mål, visioner och 

strategier som organisationen har satt upp ska uppfyllas?  

 Hur effektiv är organisationen i att göra uppföljningar på dess strategiska arbete? 

Kontinuerliga uppföljningar bör göras för att utvärdera vad som har upplevts och vad 

som har misslyckats av visionerna. 

Fysiska tillgångar spelar olika roll för vilken bransch och näring som organisationen är 

verksamma inom. De frågor som en organisation kan ställa sig för att utvärdera sina fysiska 

tillgångar kan lyda som följande: (Wright et. al., 1994) 

 Använder sig organisationen utav aktuell och ny teknologi som är anpassad utifrån 

organisationens huvudsyfte? En grundläggande faktor för att ha ny teknologi är att 

även ha kunskapen att kunna använda den på rätt sätt för att kunna vara 

konkurrenskraftig.  
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 Har organisationen en funktionsduglig process för den kapaciteten den vill uppnå? Är 

organisationen medveten om vilken produktionskapacitet den har och vilket behov och 

efterfråga som verkligen existerar.  

 Är organisationens distributionsnätverk tillräcklig för att kunna nå sina konsumenter? 

Finns det distributionskanaler som inte nyttjas till fullo och finns det nuvarande 

kanaler som kan utvecklas eller bör tas bort?  

 Har organisationen bra tillgångar inom sitt nätverk av producenter eller 

medproducenter? Kan dessa omarbetas eller utvecklas så att produktionen av den 

vara/tjänst som tillverkas kan bli mer effektiv?  

 Vilka naturresurser finns på platsen och vilka distributionskanaler finns till och från 

platsen? Det kan vara natur, kultur eller sevärdheter och en viktig faktor är att 

undersöka vilka resurser man har i de fysiska tillgångarna på en plats och hur man 

arbetar för att bevara dessa.   

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

 Ett destinationsbolag kan ses som ett verktyg för att uppnå mål och visioner eftersom 

medlemmarna genom sitt betalda medlemskap kan ställa krav på en positiv utveckling. 

 Samverkan kan bidra till positiva effekter som ökad ekonomisk stabilitet, 

sysselsättning, bättre servicemöjligheter samt tillkommande intressenter. 

 Nätverksarbete och interorganisatoriska samarbeten kan ses som en styrka och 

framgång på en destination, där många delar ska knytas samman för att destinationen 

ska bli framgångsrik och konkurrenskraftig. 

 För att ett nätverksarbete och samverkan ska ge resultat och existera inom ett 

destinationsbolag är det viktigt att intressenterna känner legitimitet till det arbete som 

personerna i destinationsbolagets ledning utför. Genom uppnådda mål och visioner 

ökar destinationsbolaget sin legitimitet hos medlemmarna samt det upplevda värdet av 

att vara medlem. 

 En positiv destinationsutveckling kan generera en högre konkurrenskraftighet på 

marknaden men det krävs ett högt deltagande och engagemang av intressenterna på en 

destination.  

 Inom destinationsutveckling är strategisk planering viktigt. Det för att organisationen 

ska kunna utveckla destinationen i den riktning som mål och visioner går åt. 

 Ett strategiskt planeringssätt är SW-analys (strengths, weaknesses) där man kan 

analysera och mäta interna styrkor och svagheter genom mänskliga, organisatoriska 

och fysiska resurser för att kunna utveckla styrkorna och minimera svagheter. 
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4.   ÅRE 

4.1 Introduktion av den empiriska studien  

Uppsatsens empiriska del baseras på nio intervjuer med medlemmar och anställda inom ÅRE 

Destination AB. Föreliggande kapitel baseras på intervjuer med följande respondenter om inte 

annat anges.  ÅRE Destination AB kommer fortsättningsvis refereras som ÅDAB och 

destinationsbolagets ledning benämns som ledningen.  

Medlemsföretagen inom ÅDAB representeras av: 

- JoPe Fors & Fjälls ägare Jonas Persson 

- Åre Skidsports ägare Daniel Larsson 

- ICA Supermarket i Åre bys VD Lars Ocklind 

- SkiStar AB i Åres destinationschef Niclas Sjögren Berg 

- Holiday Clubs marknadschef för Ownership-avdelningen Patrik Viklund 

Kommunens intressen representeras av:  

- Åre kommuns näringslivschef Jan Andersson 

Destinationsbolagets ledning representeras av: 

- ÅRE Destination AB:s destinationsutvecklare Helena Lindahl 

- Åreföretagarnas f.d. ordförande åren 2000-2006 Pocke Nilsson 

- Åreföretagarna f.d. VD året 2007-2008 Erik Hedlund 

4.2 Destinationsbolaget i ÅRE 

4.2.1 ÅRE Destination AB 

År 2010 bytte destinationsbolaget namn från att heta Åreföretagarna till ÅRE Destination AB 

(ÅDAB). I nuläget har ÅDAB cirka 230 medlemmar och de är av alla storlekar, små-, mellan- 

och större företag som är aktiva inom ÅREs näringsliv som är både av turistisk och icke-

turistisk karaktär. Destinationsbolaget ägs av cirka 70 aktieägare och dessa aktieägare är 

aktörer inom destinationen, till exempel huvudägarna SkiStar AB i ÅRE och Holiday Club. 

 

Helena Lindahl arbetar som destinationsutvecklare på ÅDAB och hävdar att ”ÅRE hade varit 

en attraktiv destination även om inte destinationsbolaget hade varit aktivt” men det är 

näringslivet i ÅRE som har uttryckt att de behöver ett destinationsbolag eftersom de själva 

inte kan utföra det arbete som destinationsbolaget gör då ÅDAB har det långsiktiga hållbara 
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perspektivet på hela destinationen. Dock förtydligar Lindahl att destinationsbolaget inte ska 

driva medlemmarnas företagande, utan skapar förutsättningarna för att deras företag ska 

kunna utvecklas och överleva på långsikt och det lägger destinationsbolaget vikt vid, eftersom 

det är en av grundstenarna till att organisationen finns. (Helena Lindahl, 11-04-21). ÅDAB:s 

affärsidé handlar om att genom samarbete öka antalet gäster, skapa mycket nöjda gäster, 

lönsammare medlemsföretag och driva en långsiktig hållbar utveckling av ÅRE 

(Organisation, ekonomi och sommar 2011, Infoblad, ÅDAB). Destinationsbolaget ansvarar 

för den allmänna gästnyttan där basfunktioner som städning av byn, sopning av gator och 

plantering av blommor ingår. Inom gästnyttan ingår även att utveckla ÅRE efter gästens 

behov genom medlemsengagemang. Destinationsbolaget driver också värdskapsutbildning, 

Åre Convention Bureau samt olika events i ÅRE. (Ibid.)  

 

Destinationsbolagets ledning i ÅRE är drivande i utvecklingen av barmarkssäsongen och 

arbetar utifrån uppställda mål och visioner där barmarksprodukten har en stor del i 

visionsarbetet. Den huvudsakliga uppgiften för destinationsbolaget är att utveckla 

barmarksprodukten och att skapa fler reseanledningar tillsammans med medlemmarna som 

kan bidra till att hela destinationen blir attraktiv och att säsongerna närmar sig. Rent konkret 

har ÅDAB satsat mycket på utvecklingen av spår och leder i ÅRE och är drivande i 

upprättandet av nya vandringsleder, utmärkning av lederna samt att skapa leder för cross 

country-cyklingen i ÅREs närområden. Det finns flera aktiviteter som destinationsbolaget vill 

etablera under barmarkssäsongen för att öka reseanledningarna under barmarksperioden, 

exempelvis genom att nyttja Åresjön för segling och andra vattenaktiviteter, 

sommarskidåkning, fiske, hästsport och många fler. (Helena Lindahl, 11-04-21) 

4.2.2 Finansiering  

Destinationsbolaget finansieras genom sina medlemmar, aktieägare, spår- och ledavgifter 

samt projektfinansiering genom EU-bidrag och kommunen. Medlemsavgiften betalas utifrån 

företagets storlek och omsättning och varierar mellan 1 600 kronor till 2 000 000 kronor. 

(Helena Lindahl, 11-04-21) Totala intäkter från medlemsavgifter är cirka 6 000 000 kronor. 

Mellan perioden år 2004-2010 har aktieägarnas lönesummor stigit med 116 %, från 211 till 

443 miljoner kronor, pengarna går i sin tur tillbaka i destinationen i form av återinvesteringar. 

(Organisation, ekonomi och sommar 2011, Infoblad, ÅDAB) 

Helena Lindahl tror att destinationsbolagets ledning har för stora ambitioner i sitt engagemang 

om destinationsbolaget ser till de resurser som finns att tillgå, både personella och finansiella. 

Utmaningen hos destinationsbolagets ledning ligger i att hitta framtida finansieringslösningar. 

Niclas Sjögren Berg anser att finansiering är grunden till allt, vilket även Daniel Larsson 

håller med om då det är viktigt för destinationsbolaget att ha en bra ekonomisk position. 

Desto fler medlemmar, desto större är möjligheten att kunna utveckla nya projekt och få 

bidrag, tror Larsson.  

De senaste tio åren har Åre kommun satsat på etableringar som exempelvis Holiday Club och 

TV4 Sportarena och det är det största konkreta exemplet på vad kommunen har gjort för 

utvecklingen av barmarksprodukten. Cirka 50 miljoner kommunala medel har investerats för 

att anläggningen ska komma till form. Det är näringslivet i ÅRE som sköter turismindustrin 
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och det kommunen kan göra är att stötta föreningar och näringsliv, exempelvis 

destinationsbolaget med olika medel för att underlätta turismens utveckling. Genom att 

kommunen är med och stöttar turismindustrin i ÅRE kan detta underlätta för att exempelvis 

EU ska vara med och ge bidrag och finansiella medel till projekt. (Jan Andersson, 11-04-21) 

4.2.3 Destinationsbolagets framväxt 

År 2000 fick Pocke Nilsson erbjudandet att ta över som ordförande för Åreföretagarna som då 

hette Åregruppen. Han hade en vision som han ville förverkliga och villkoret för att han 

skulle acceptera arbetsuppgiften var ifall näringslivet ville stödja och arbeta med visionen. 

Visionen innebar att alla som var företagare i Åre by skulle samverka för det var det han 

ansåg var bäst för byn. På den tiden hade Åreföretagarna 100 medlemsföretag. År 2001 

arbetade kommunen och Åreföretagarna tillsammans med näringslivet fram Vision 2011 och 

det var 67 aktörer inom ÅREs näringsliv som samarbetade för att ta fram visionen. År 2007-

2008 hade ÅRE redan uppnått målen för Vision 2011 och då påbörjades arbetet för en ny 

vision, Vision 2020. Under Nilssons tid som ordförande hade han fått upp medlemsantalet till 

178 stycken och då var det cirka 100 % av företagarna i Åre by som var medlemmar. ”Redan 

då förstod företagen vikten av att samarbeta och att ha gemensamma mål och visioner. 

Företagen måste samarbeta för att få hit gästerna”. Efter att Nilsson hade arbetat med 

Åreföretagarna i cirka sex år valde han att avsluta sitt ordförandeskap. Redan när han blev 

ordförande i organisationen hade han som mål att sluta efter fem år eftersom han ansåg att 

man som ledare för en sådan organisation som Åreföretagarna inte ska sitta på den positionen 

för länge. ”Jag satt som ordförande i sex år, efter det ansåg jag att mitt jobb var klart och detta 

var för byns bästa”. (Pocke Nilsson, 11-04-20) 

Erik Hedblad tog över som VD för Åreföretagarna hösten år 2007. Bolaget skapades då till 

sin nuvarande form och en förändring genomfördes genom att en ny affärsmodell och en 

affärsplan utvecklades. Utmaningen låg i att ta fram en tydlig och realistisk modell för hur 

bolaget skulle fungera. ”Förväntningarna som hade byggts upp under tiden innan jag började 

stod inte i proportion till bolagets resurser. Bolaget hade i det läget inte ekonomisk täckning 

ens för befintlig verksamhet, än mindre för utveckling”. Fokus blev ekonomin inom bolaget, 

att kommunicera med företagen om ekonomin och bolagets nuvarande och möjliga roll. En 

annan viktig roll inom hans arbete var att balansera förväntningar, verklighet och 

framtidsdrömmar. En konkret arbetsuppgift blev att slå ihop två organisationer, det vill säga 

Åre Turistbyrå AB och Åreföretagarna AB. Det var ingen lätt process då Åreföretagarna 

snabbt ville etablera en samhörighet samtidigt som driften skulle fungera utan förändringar. 

De två organisationerna hade tidigare arbetat nära varandra men det var inte helt självklart att 

slå ihop grupperna till en då spänningar fanns och olika rutiner speglade de olika 

organisationerna. Men tack vare det rutinerade gänget som stod bakom organisationen 

fungerade driften relativt smärtfritt under detta år vilket Hedblad är glad för då han kunde 

spendera mycket tid på affärsplanen och fokusera på att skapa ordning i ekonomin. Hedblad 

valde att lämna sitt uppdrag som VD efter ett år då han kände att han inte hade kraften att 

driva den stora förändring som krävdes; ”Jag upplevde rollen som ensam och utsatt, och tog 

beslutet för min egen personliga utvecklings skull”. (Erik Hedblad, 11-05-09) 
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Helena Lindahl berättar att nuvarande VD Lars-Börje ”Bulan” Eriksson tog över posten för 

Åreföretagarna år 2008.  När han blev VD fanns det inte den organisationsstrukturen i 

destinationsbolaget som kan ses idag med de olika affärsområdena eller med de 

personer/tjänster som finns. Från att ha varit ett medlemsföretag och ekonomisk förening har 

destinationsbolaget idag utvecklats till ett mer affärsdrivet aktiebolag. Bolagets syfte är inte 

att tjäna pengar utan den eventuella vinsten ska gå tillbaka in i destinationen och det bolaget 

ska leverera är fler gäster. (Helena Lindahl, 11-04-21) 

4.3 Vision 2020 

Vision 2020 är en uppföljning på Vision 2011. Visionen ska spegla alla delar i 

destinationsbolagets utvecklingsområden som ska göra ÅRE till ”Europas mest attraktiva året 

runt-destination”.  Destinationsbolagets ledning arbetar internt med fyra kärnvärden som utgår 

ifrån de uppställda målen och visionerna i Vision 2020 och det finns flertalet konkreta mål 

som är uppsatta och som ska uppfyllas till år 2020 samt ska lyftas fram i framtidens 

utveckling för ÅRE. (ÅRE Destination AB:s affärsplan 2011-2013 och Infoblad ÅRE 

Destination AB 2011) 
1
 

Visionen är roten till allt där näringens gemensamma framtidsvisioner kan ses, enligt 

näringslivschef Jan Andersson, som tillägger att visionen följs upp av mätbära mål. Av dessa 

framgår att barmarkssäsongen har gått ner och en mindre satsning på barmarkssäsongen var 

tänkt att genomföras men i och med minskningen på 5 % av antal gästnätter under 

barmarksperioden ska nu en större satsning genomföras. (Jan Andersson, 11-04-21) 

”Visionsarbetet är hjärtat i organisationen och det handlar om att förankra visionsarbetet i 

medlemmarnas verksamhet på destinationen”. Det är medlemmarna som konkret genomför de 

aktiviteter, förändringar och förbättringar gentemot gästen som visionen uttrycker och som 

medlemmar har att utföra, det vill säga att omsätta ord i handling. Helena Lindahl anser att 

om medlemmarna involveras i visionsarbetet kommer det bidra till en mer framgångsrik 

destinationsutveckling. Utifrån affärsområden i Vision 2020 tas aktivitetsplaner fram och 

ÅDAB:s ledning ska ansvara för projekt där man vill nå ut till gästen men det är företagen 

som i sin tur ska implementera det till gästen. Ledningen ska först och främst fungera som en 

samordnare med den långsiktiga helhetsbilden och arbetar hela tiden utifrån Vision 2020. 

(Helena Lindahl, 11-04-21) Många småföretagare i ÅRE vill se att det händer fler saker just 

nu än om tio år och SkiStar i ÅREs destinationschef Niclas Sjögren Berg tror att mer 

kortsiktiga mål inom visionsarbetet skulle kunna vara lösningen. Lars Ocklind på ICA 

Supermarket i Åre by håller med och tycker att det är viktigt att en vision innehåller både 

lång- och kortsiktiga mål.  

I utformningen av Vision 2020 blev alla företag i ÅRE inbjudna men det var endast 55 företag 

och cirka 140 personer som kom på mötet. Det trots att det finns över 400 företag inom ÅRE. 

Det är lätt att peka på någon annan när det fungerar dåligt och Niclas Sjögren Berg menar att 

                                                 
1
Se bilaga 1 för utförlig tabell av Vision 2020 samt uppföljningen som gjordes år 2010 för att få en tydligare 

uppfattning.  
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det är lätt att skylla på visionen och säga ”Det passar inte, det stämmer inte.” Det är aldrig 

dem som är med och engagerar sig som klagar utan det är alltid dem som står utanför och inte 

dyker upp. Vissa av företagarna i ÅRE anser att de har fått vara delaktig i upprättandet av 

visionerna och tre av fem tillfrågade medlemsföretag är införstådda i att det finns strategier 

och kärnvärden som utgår ifrån Vision 2020, men tycker sig ha dålig insikt i vad de innebär. 

”Vision är flummigt”, säger Pocke Nilsson, före detta ordförande i Åreföretagarna och 

framhåller vikten av att visionen kan omsättas i konkret handling. Vision 2020 - ”Europas 

mest attraktiva alpina året runt-destination” är en okonkret vision och svår att sätta i handling. 

Han var tidigare med i upprättandet av Vision 2011 och säger att den visionen kändes mer 

konkret än Vision 2020. ”Vision 2020 är inte motiverande och kan uppfattas som 

skrämmande för företagarna i ÅRE”. Nilsson tror även att många aktörer inte har nedskrivna 

mål och visioner, utan att de flesta nog ”kör på” ändå. Alla borde ha en vision som ska kretsa 

kring gästvälkomnande och visionen ska stämma överens med hur gäster ska bemötas i ÅRE. 

Enligt Vision 2020 är ett av kärnvärdena ”Ett gränslöst välkomnande Åre” och det är viktigt 

att alla aktörer är införstådda i och tar i beaktning när de sätter upp mål och visioner i deras 

verksamheter. ÅREs varumärke är starkt och om en aktör missköter sig gentemot gästerna 

som kommer hit så påverkar det hela destinationen. ”Ett positivt gästvälkomnande är en stark 

konkurrensfördel” och ÅREs gemensamma vision borde belysa att ”en gemensam front gör 

ÅRE starkare”. (Pocke Nilsson, 11-04-20) 

4.4 Samverkan och intern kommunikation inom ÅRE 

4.4.1 Åre Destination AB som samverkansplattform  

ÅDAB är en samverkansplattform för destinationens näringsliv och destinationen har funnit 

sin samverkansform genom Vision 2020 och det finns en ganska god samsyn, säger 

näringslivschef Jan Andersson. ”I dagsläget finns det 230 företag som är medlemmar i 

destinationsbolaget och jag vet inte vart annars i Sverige man kan finna något liknande i form 

av denna höga anslutningsgrad som vi har inom näringslivet i ÅRE då medlemmarna består 

av allt ifrån småföretag till stora koncerner”. (Jan Andersson, 11-04-21)  

Projekten som destinationsbolaget har genomfört hade inte varit möjliga att genomföra utan 

samarbete och den samverkan som har varit mellan företagare och kommunen. Men det finns 

fortfarande mycket kvar att göra i arbetet med att informera och kommunicera till 

medlemmarna samt engagera och involvera dem för att skapa en tydligare förståelse varför 

utvecklingen för ÅRE är viktig för hela kommunen. (Helena Lindahl, 11-04-21) Turism följer 

en nätverkslogik där alla är beroende av varandra och det stora värdet är att det finns en 

fungerande helhet, förklarar Erik Hedblad. 

Destinationsbolagets ledning underlättar också för samarbete med externa intressenter och 

organisationer som vill ha tillgång till varumärket ÅRE och en stor del i detta arbete är 

marknadsföring där hela destinationen marknadsförs, även de som inte är medlemmar.
 

(Helena Lindahl, 11-04-21) Pocke Nilsson refererar dessa icke medlemmar som ”freeriders” 

och anser att om problemet ska kunna minska måste ledningen på destinationsbolaget göra så 

att det är i princip oundvikligt som företagare i ÅRE att stå utanför ett medlemskap. Det är 

viktigt för ledningen att skapa ett aktivt samarbete med medlemsföretagen samt att rekrytera 
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nya medlemmar så att de känner att de vill vara med i destinationsbolagets samverkan. (Pocke 

Nilsson, 11-04-20) Det kan dock finnas en risk att de stora företagen inom destinationen 

skrämmer bort småföretagen. Samverkan och företagssamarbeten inom destinationen kan 

utvecklas mycket mer för att förbättras. Företagare i ÅRE ser för mycket till sin egen 

verksamhet och inte helheten i destinationen. Företag vill ofta peka på något annat håll när det 

går dåligt under sommaren och oftast pekar företagen på destinationsbolagets ledning och 

frågar dem ”Vad gör ni för destinationen?” eftersom företagen kanske inte kan se tydligt vad 

destinationsbolaget gör i deras egen verksamhet. (Niclas Sjögren Berg, 11-04-20) Patrik 

Viklund tror att detta kan bero på att företagare i ÅRE inte har vant sig vid att samverka 

genom ÅDAB. 

Helena Lindahl förklarar att destinationsbolagets ledning också ska vara drivkraften mot 

framtiden och samla entreprenörer och medlemmar inom destinationen för att gå framåt och 

mot visionerna. JoPe Fors & Fjäll är en ny medlem i ÅDAB och ägaren Jonas Persson håller 

med Lindahl då han anser att ledningen har en viktig roll i att föra företag tillsammans.  

Åredalen är knepig då det finns många företagare och även många turistorganisationer. 

Persson är delaktig i Södra Årefjällens Turistförening men verkar mest i ÅRE och han 

berättar att JoPe Fors & Fjäll tidigare inte ansågs tillhöra Åreföretagen för att de har adress i 

Undersåker, en bit utanför Åre by. Ett problem i ÅRE är den stora personalomsättning och 

omsättningen på nya hotellägare, vilket gör det svårt att upprätta och bibehålla viktiga 

kontaktytor och samarbeten inom destinationen (Jonas Persson, 2011-04-25). Enligt en 

respondent existerar i dagsläget ett storebrorssyndrom i ÅRE där de stora företagen inte 

samarbetar med mindre företag eller pratar med dem och berättar att ”Vi får inte ens lägga ut 

våra broschyrer på SkiStar AB i ÅREs anläggningar”. 

4.4.2 Intern kommunikation  

Destinationsbolagets ledning har ansvaret att ta initiativet för att skapa en plattform, forum 

och kanaler för att underlätta kommunikation och samverkan. Men för att det ska fungera 

ligger ansvaret hos både ledningen och medlemmarna. I dagsläget är det mestadels en 

envägskommunikation från ledningens sida gentemot sina medlemmar då de skickar ut e-post 

kontinuerligt. Helena Lindahl förstår dock svårigheten hos medlemmarna med att svara på e-

post då alla är upptagna i sina egna verksamheter. Många medlemmar har uttryckt att 

destinationsbolagets anställda är onåbara, de svarar inte på frågorna som ställs och då blir 

kommunikationen som en stängd vägg. Ett försök för att förbättra den interna kommunikation 

var att anställa Lindahl som destinationsutvecklare. En stor del i hennes arbete är att förbättra 

kommunikationen mellan destinationsbolags ledning och medlemmarna. (Helena Lindahl, 11-

04-21) 

Ledningen arbetar för att den interna kommunikationen ska bli bättre och i dagsläget 

utvecklas ett internt community för ÅDAB. Sidan heter yammer.com och ska fungera som en 

kommunikationsplattform där medlemmarna kan se allt som ledningen och vad andra 

medlemmar gör. Dessutom kommer möjligheten att kommunicera med varandra öka samt att 

medlemmarna kan söka den information de efterfrågar om andras verksamheter. ÅDAB har i 

nuläget endast en statisk hemsida där medlemmarna/företagare kan finna kontaktuppgifter till 

destinationsbolagets anställda. Hemsidan har inte blivit prioriterad men det är något som 
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kommer att förbättras, dels för aktörer inom och utanför ÅRE som är intresserade av 

samarbete och dels information om destinationen. Det planeras också att göra ett massutskick 

till alla företagare i närområdet som både är medlemmar och icke-medlemmar samt till 

hushåll på destinationen för att informera och kommunicera ut vad destinationsbolaget arbetar 

med. (Helena Lindahl, 11-04-21) 

Jan Andersson anser att huvudansvaret för en bra intern kommunikation ligger hos ÅDAB:s 

ledning eftersom de utgör destinationens samverkansplattform. Den interna kommunikationen 

kan bli bättre men på en femårsperiod har destinationsbolagets ledning gått från att vara 

relativt hemlig till att numera överösa sina medlemmar med information genom bland annat e-

post. Det finns ingen brist i den information som destinationsbolaget sänder ut och det tidigare 

informationsgapet som fanns existerar inte i samma omfattning. Dock är det viktigt att förstå 

att ÅREs näringsliv är dynamiskt med många nya aktörer vilket kan försvåra information och 

kommunikation. (Jan Andersson, 11-04-21) 

Niclas Sjögren Berg anser att ansvaret för en bra intern kommunikation ligger delvis hos 

destinationsbolagets ledning men alla medlemmar har också ett delansvar och en skyldighet 

att vara med i en dialog. Information är en svårighet men den information som skickas ut är 

bra. Dock läser inte medlemmarna e-posten och sen frågar dem ”Varför har ni inte sagt 

någonting?” (Niclas Sjögren Berg, 11-04-20) Patrik Viklund som är marknadschef för 

Ownership-avdelningen på Holiday Club, håller med om att det är ledningens ansvar att skapa 

en bra intern kommunikation men vidhåller att det är upp till varje företag att vara involverad. 

Viklund tycker att den interna kommunikationen fungerar sådär och förklarar att det är väldigt 

lite kommunikation mellan företagen inom destinationen. Åre är en liten by och oftast så 

pratar företagare när de träffas i olika sammanhang och ibland kan det upplevas att det inte 

alltid krävs eller behövs ett forum för att diskutera vissa frågor. (Patrik Viklund, 11-04-20) 

Daniel Larsson anser att ledningens förutsättningar för att skapa en bra intern kommunikation 

har blivit försvårat på grund av personalombyte och organisatoriska förändringar under 

vintern 2010/2011. Den interna kommunikationen fungerar men det finns svårigheter. Det 

finns många som klagar och gnäller i byn och det kan bero på att de inte har förståelse för vad 

destinationsbolagets ledning gör och vill göra i sitt arbete. ”Destinationsbolaget är bra på att 

väcka intresse men vi som har varit i byn ett tag pratar ändå, speciellt vi som är verksamma 

runt Åre torg”. Ledningen arrangerar ibland möten och frukostmöten men fler möten är inte 

lösningen för att öka den interna kommunikationen. Många småföretagare i byn har inte tid att 

gå på möten eller svara på e-post. (Daniel Larsson, 11-04-19) 

4.5 Framgångsfaktorer för Åre Destination AB  

4.5.1 Legitimitet och trovärdighet 

Jan Andersson som är näringslivschef på Åre kommun anser att en framgångsfaktor för 

ÅDAB är att ha en stor uppslutning av företagen inom destinationen som medlemmar samt att 

ÅDAB klarar av ekvationen att arbeta på strategisk nivå utifrån visionen. Framgång handlar 

om att skapa legitimitet och trovärdighet hos medlemmarna och finns det inget förtroende, 

finns det inget destinationsbolag, enligt Helena Lindahl. Genom att destinationsbolagets 

ledning ökar förtroendet innebär det också att fler medlemmar vill vara med men då måste 
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ledningen bli bättre på att aktivt kommunicera och på rätt sätt.”Genom att vi gör rätt saker 

bidrar detta till ökad legitimitet. Jag tror att vi skulle tjäna på att fokusera mer på att göra färre 

saker bättre för att göra det tydligare för våra medlemmar”. (Helena Lindahl, 11-04-21) Enligt 

Erik Hedblad innebär legitimitet att ÅDAB kan få med medlemmarna i en gemensam vision 

och dröm om ÅREs framtid och att tydligt visa att samverkan ger resultat. Pocke Nilsson 

framhåller detta genom att förklara att destinationsbolagets ledning ska ansvara för att ta 

beslut, styra och agera som ledare. Alla företag har olika viljor och värden men ledningen kan 

inte fråga alla medlemmar om vilka aktiviteter de önskar eftersom alla företag ofta vill olika. 

Därför krävs det legitimitet och att vara en tydlig ledare för att kunna ta beslut som godtas av 

alla. (Pocke Nilsson, 11-04-20)  

”Det är många som har åsikter om vad det är destinationsbolagets ledning gör och därför 

anser jag att engagemang är viktigt för att orka arbeta i organisationen, då det krävs mycket av 

en själv”, förklarar Lindahl. Lindahl säger också att en stark tro på sig själv är avgörande för 

att klara av att arbeta i ledningen inom ett destinationsbolag. ”Vi kompletterar varandra och är 

engagerade i de arbetsuppgifter vi har och de affärsområden som vi ansvarar för”, vilket 

Lindahl anser är en framgångsfaktor som kan bidra till en trovärdighet hos nuvarande 

medlemmar och potentiella medlemmar. 

Ledningen är medveten om att det finns åsikter från medlemmarna om verksamheten och 

därför har styrelsen i ÅDAB gett VD:n två månaders specialuppdrag för att ändra på 

eventuella negativa åsikter och stärka förtroendet för det arbete som ledningen utför. 

Uppdraget innebär att han ska besöka fyrtio verksamheter där han ska berätta om ÅDAB:s 

arbete, tydliggöra vilka de är, vilka mål och visioner som finns och vilka frågor som är 

viktiga. Företagen som ska besökas är både aktiva och inaktiva medlemsföretag i 

destinationsbolaget som har uttryckt starka åsikter samt är tunga aktörer i byn. (Helena 

Lindahl, 11-04-21)  

4.5.2 Det upplevda värdet och affärsnytta 

Att medlemmarna inom destinationsbolaget känner ett upplevt värde av att vara medlem är 

otroligt viktigt, säger Helena Lindahl. Dock har detta inte undersökts i form av en enkät utan 

det upplevda värdet baseras enbart på rykten i byn. Alla har ett eget upplevt värde och då 

måste destinationsbolagets ledning även ha i beaktning vad definitionen av värde innebär för 

enskilda företag och verksamheter. Det är viktigt att skapa en bra kommunikation mellan 

destinationsbolagets ledning och medlemmarna annars kan det hända att ÅDAB förlorar 

medlemmar för att de känner att de inte får något värde av att vara med eller att någon lyssnar 

på dem. ”Jag anser att genom en förbättrad kommunikation ökar därmed det upplevda värdet 

hos våra medlemmar”, framhåller Lindahl.(Helena Lindahl, 11-04-21) Patrik Viklund tror att 

företagen i ÅRE måste vänja sig vid att det finns ett destinationsbolag som förhoppningsvis 

har lärt sig att lyssna, ge bra feedback och att kunna ge det medlemmarna vill ha. 

ÅDAB ska dagligen leverera produkter och tjänster som är konkreta och nyttiga för 

medlemmarna där man kan se att visionen lyser igenom, anser Jan Andersson. Niclas Sjögren 

Berg delar denna uppfattning och framhåller vikten av att destinationsbolagets framgång är att 

visa vad de gör för sina medlemmar som de kan se och dra nytta av och det kan bidra till att 
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fler vill bli medlemmar. Ett av medlemsföretagen i destinationsbolaget, ICA Supermarket i 

Åre by känner inte att de ser konkret vad destinationsbolagets ledning gör samt att de inte får 

ut det värde som de efterfrågar i jämförelse med vad de betalar i medlemsavgift. Lars Ocklind 

som är VD anser att det också är viktigt att ledningen har en personlig kontakt med sina 

medlemsföretag då den är bristfällig för tillfället. För att behålla ICA Supermarket som 

medlem har ledningen på destinationsbolaget lovat att det kommer att ske en förändring och 

om dessa genomförs så kommer Ocklinds upplevda värde av att vara medlem stärkas.  

4.6 Barmarksprodukten 

4.6.1 Styrkor, svagheter och utvecklingspotential 

”Åre är ett bra varumärke”, säger Jan Andersson. Det finns förutsättningar att ha turistisk 

verksamhet med bra boendeutbud, goda transportmöjligheter och ett starkt aktivitetsutbud för 

att kunna tillgodose gästen, både sommar som vinter. Men för att gästen ska komma till ÅRE 

under barmarkssäsongen måste det hända någonting som exempelvis tävlingar och events som 

är mer koncentrerat till Åre by. Den främsta svagheten är att locka hit turister och gäster under 

en period där det turistiska utbudet är som starkast, både i Sverige och utomlands. Det innebär 

att ÅRE har en större konkurrens att jobba emot under sommaren än under vintern. (Jan 

Andersson, 11-04-21) Erik Hedblad framhåller i sin intervju att det är viktigt att ihärdigt visa 

företagarna att finns möjligheter med barmarksperioden då Holiday Club visade att sommaren 

i ÅRE går att sälja. ”Destinationsbolaget kan fortsätta att visa att det går, sätta riktningen 

genom gemensamma mål och genom samverkan använda resurserna smart – inte minst i form 

av marknadsföring av barmarksperioden”, förklarar Hedblad. 

”Barmarksprodukten är en fantastisk produkt och det är en av ÅREs främsta styrkor”, säger 

Patrik Viklund. Det är en åsikt som delas med flertalet företagare och aktörer i Åre då fem av 

nio respondenter vill påvisa att den främsta styrkan i Åre är det stora aktivitetsutbudet och 

mångfalden av upplevelser under sommaren. Enligt Daniel Larsson är vädret en av de största 

svagheterna med barmarksprodukten och där föreslår han att företagare och aktörer i ÅRE bör 

arbeta med att vädersäkra sina aktiviteter, exempelvis genom en tennishall och en större 

skatelokal. Jonas Persson anser att i den mångfald av upplevelser som finns i ÅRE finns det 

även en svaghet att större aktörer inte förstår det och marknadsför inte den mångfalden av 

aktiviteter och upplevelser som finns i hela ÅRE. Dock syns en positiv vändning nu säger 

Persson och exemplifierar detta med ägarbytet på Holiday Club där de nya ägarna vill satsa 

mer på barmarksprodukten och håller i nuläget på att utveckla en broschyr där även äventyr 

och upplevelser från andra aktörer än Holiday Club inkluderas. Viklund förtydligar det med 

att säga att det som behövs är en gemensam kraft bland företagen i ÅRE för att kunna 

samarbeta med barmarksprodukten. 

Många av de aktiviteter som finns i ÅRE är fysiskt inriktade på sommaren vilket kan vara en 

begränsning i att locka en mångfald av gäster, menar Daniel Larsson. Niclas Sjögren Berg 

håller med och säger att ”ÅRE har länge blivit förknippat med adrenalinstinna 

äventyrsknarkare” men det är fel uppfattning och det är viktigt att få bort den imagen av ÅRE 

för att kunna locka fler gäster. I nuläget har ÅRE inte tillräckligt med gäster under sommaren 
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och det finns inte tillräckligt med pengar för att marknadsföra barmarksprodukten, vilket är en 

stor svaghet för destinationen. (Niclas Sjögren Berg, 11-04-20) 

I frågan om det saknas någonting på destinationen under barmarkssäsongen anser Patrik 

Viklund att det ska finnas tydligare familjeprodukter och att det ska vara lätt för 

producenterna att paketera dessa gentemot gästen. På Holiday Club är det enkelt att bo, då det 

finns bra faciliteter och det är lätt och nära för gästen att ta sig ut i naturen. Dock är det 

väldigt dåligt strukturerat med färdiga koncept i ÅRE med exempelvis familjevandring, där 

man som familj kan få färdiga utmärkta leder på en karta som är anpassade för familjer med 

barn. Holiday Club vill erbjuda helhetslösningar där man som familj kan åka till Åre by och 

köpa ett ”vandra med barnen”- koncept, där familjen bor på hotellet, köper picknickkorgen på 

ICA och har en vandringskarta med utmärkta leder för barnfamiljer. Med en tydlig 

helhetslösning innebär detta att allting ska vara klart för gästen när den kommer. (Patrik 

Viklund, 11-04-20) 

En annan svaghet lyfter Jonas Persson fram och säger att ÅRE borde satsa mer på 

konferensresor under maj och juni. Detta håller även två andra respondenter med om då maj 

är lågsäsong i ÅRE och det finns ingen tydlig reseanledning för gästen och inte direkt några 

aktiviteter som passar i den månaden.  Samtidigt vill Daniel Larsson påpeka att det kan vara 

skönt för företagen att det är lugnt då eftersom det ger möjlighet för destinationen att 

återhämta sig och förbereda sina verksamheter inför sommaren.  

SkiStar AB är den största aktören i ÅRE och deras affärsidé innebär att de ska leverera 

minnesvärda vinterupplevelser till sina gäster. Företaget känner inget direkt ansvar för andra 

företagare inom destinationen utan ska bedriva en verksamhet för sina aktieägare, men för att 

allt inom en destination ska fungera måste alla företag ”må bra”. När företagen mår bra 

levereras en bättre produkt gentemot gäst och alla företagare har ett delansvar för 

destinationen och måste underlätta för andra. Under sommaren fungerar företagets 

verksamhet i ÅRE som ett ”good citizenship” där SkiStar AB bidrar till att andra företag kan 

ha sina verksamheter igång under barmarksperioden. En av de främsta reseanledningarna 

under barmarkssäsongen är liftburen vandring och cykling och skulle liftarna stängas skulle 

man stänga ÅREs verksamheter under sommaren. Sommartid är SkiStar AB i ÅREs främsta 

aktivitetsutbud inriktat mot liftburen cykling och Niclas Sjögren Berg säger att ÅREs 

downhillprodukt är en av världens bästa och tanken är att man i princip ska kunna ta sig 

igenom nedfarterna på en Kronan-cykel. I år har företaget satsat på ytterligare tre nya 

downhillbanor i systemet som är lite lättare att ta sig ner för. I framtiden vill Sjögren Berg att 

ÅRE ska kunna erbjuda sommarskidåkning men det krävs att man utvecklar tekniken för att 

kunna producera snö även under sommaren. Detta skulle i sin tur innebära ännu en 

reseanledning för gästen att välja ÅRE samt att företaget kan hålla sig till sin vision och 

affärsidé, nämligen att leverera skidåkning. (Niclas Sjögren Berg, 11-04-20) 

Patrik Viklund anser att Holiday Club har ett lika stort ansvar som de andra aktörerna och 

företagen på destinationen men eftersom Holiday Club tidigare drog det ”stora lasset” har 

mycket av ansvaret gällande barmarksprodukten fallit på dem. Eftersom destinationsbolaget i 

nuläget har det stora ansvaret av utvecklingen av barmarkssäsongen kan Holiday Club agera 
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utifrån sina egna intressen först och i andra hand arbeta med samverkan med andra företag 

som ska spegla samarbetet på hela destinationen. De nya ägarna av Holiday Club arbetar med 

nya idéer och produkter inför barmarkssäsongen och det kommer bland annat att bli tydligare 

produkter och lättare för gästen att boka samt enklare att se vad som erbjuds i ÅRE. Viklund 

ser en positiv utveckling i företaget och han tror att det kommer att bli en hjälp till hela byn. 

(Patrik Viklund, 11-04-20) 

Under sommaren håller idag småföretagen i Åre by öppet sina verksamheter såsom butiker, 

restauranger och cykeluthyrning. Utvecklingen har gått framåt, för bara tio år sedan kunde 

man inte ens äta en lunch på byn under sommartid. Idag är det betydligt fler restauranger och 

butiker som har öppet, berättar Pocke Nilsson. Daniel Larsson säger att Åre Skidsport har 

bland annat hjälpt till i utvecklandet av barmarksprodukten med att medvetet hålla öppet i 

butiken året runt även om intäkterna inte är så betydande under sommaren. Larsson har haft 

sin butik öppen i cirka sex år under sommaren där han bland annat hyr ut cyklar, guider och 

utrustning. Just nu väntar han bara på att cross country-cyklingen ska ta fart på riktigt för att 

kunna utöka sin verksamhet. (Daniel Larsson, 11-04-19) 

Åre kommun är med och bidrar till utvecklingen av barmarksprodukten och mest proaktiva av 

det som gäller barmarkssäsongen eftersom vintern är stark som den är. Jan Andersson 

förtydligar detta med att säga ”Vem som helst kan se att det är barmarksprodukten man ska 

göra någonting åt när vi har 650 000 gästnätter under vintersäsongen och 100 000 gästnätter 

under barmarkssäsongen”, framhåller Andersson. (Jan Andersson, 11-04-21) 

4.6.2 Framtidssyn 

Respondenterna har en positiv framtidssyn på barmarkssäsongen. Det kan Jonas Persson 

intyga då JoPe Fors & Fjäll mestadels har aktiviteter och verksamhet under sommaren. 

Företagets omsättning har stigit med 300 % på tre år och ser inga negativa signaler inför 

framtiden gällande barmarkssäsongen för sin verksamhet, berättar Persson.   

Jan Andersson tror att det finns en stor potential med att utveckla barmarkssäsongen. ÅRE har 

redan en bred infrastruktur och en turismnäring som kan ta emot turister året runt. Sedan 

Holiday Clubs etablering har destinationen fått en stor dragningskraft och reseanledning. 

Dessutom har SkiStar AB i ÅREs insikt om vad de bidrar till på destinationen med deras 

liftburna verksamhet även på sommaren en stor betydelse för framtidens barmarksutveckling, 

framhåller Andersson. Niclas Sjögren Berg håller med och menar på att ÅRE kan ta emot fler 

gäster än i dagsläget under sommaren och ”nyckeln är att få finansiering för att kunna berätta 

och marknadsföra att vi finns”. Om ÅRE får fler gäster under barmarkssäsongen kommer 

även fler aktiviteter och det medför att ett större utbud kan erbjudas till gästen vilket ökar 

ÅREs dragningskraft, anser Sjögren Berg.  

Pocke Nilsson ser positivt på framtiden men menar på att det bara finns en sak som kan 

förstöra utvecklingen och det är klimatet. I ÅRE finns det inte ett stort utbud av sol- och 

badaktiviteter utomhus utan vikten ligger i att gästen tycker om att vara ute i naturen och 

aktivera sig. Nilsson anser att destinationen ska använda sig av ledorden friskvård och hälsa i 

marknadsföringen av ÅRE och framhåller att ”Alla mår bra genom att göra saker i naturen”. 

Helena Lindahl håller med och säger att Åre har ett bra trendläge just nu. Gästen vill inte sola 
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längre utan vill lära sig nya saker och uppleva naturen. Producenter kan inte styra över vädrets 

makter men ÅRE kan skapa upplevelser som är i harmoni med natur och väder. ÅRE har bra 

förutsättningar jämfört med andra platser i Sverige och utomlands att leverera upplevelser i 

naturen. Utmaningen ligger i att utveckla reseanledningar som är starka nog att stå emot 

avstånd, väder och konkurrens där gästen kanske väljer en annan destination som är varmare 

eller närmare och som kan erbjuda liknande aktiviteter.  I utvecklingsprocessen av 

barmarksprodukten tror Lindahl att ÅRE ska satsa mer på den internationella kundgruppen då 

de fascineras av att det är ljust dygnet runt samt samekulturen i området då det ses som 

exotiskt för den kundgruppen. (Helena Lindahl, 11-04-21) 
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5.   Analys 

5.1 Destinationsbolaget i ÅRE 

5.1.1 Destinationsbolagets etablering och syfte 

Att upprätta ett destinationsbolag kan vara en önskan från flertal intressenter inom en 

destination och det kan vara ett medel för enskilda aktörer att arbeta tillsammans och 

underlätta för samverkan på en destination. (Weaver & Lawton, 2010) I början av 2000-talet 

började ÅREs näringsliv förstå vikten av att samarbeta för att tillsammans öka ÅREs 

attraktionskraft som turistdestination. Under en tioårsperiod har destinationsbolaget i ÅRE 

utvecklats från att vara en ekonomisk förening till ett affärsdrivet aktiebolag. Åreföretagarna 

blev ÅRE Destination AB (ÅDAB) år 2010 och idag sitter Lars-Börje ”Bulan” Eriksson som 

VD för organisationen. Syftet med destinationsbolaget är inte att aktieägarna ska tjäna pengar 

utan ”att genom samarbete öka antalet gäster, skapa mycket nöjda gäster, lönsammare 

medlemsföretag och driva en långsiktig hållbar utveckling av ÅRE” (Organisation, ekonomi 

och sommar 2011, Infoblad, ÅDAB). 

ÅDAB har idag 230 aktörer som är medlemmar men det finns över 400 företag i ÅRE. 

Medlemsföretagen består av både stora och små aktörer inom näringslivet och de största 

aktörerna som är medlemmar i destinationsbolaget är även aktieägare och har en stor roll 

inom bolaget. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) bidrar ett högt deltagande och 

engagemang av intressenter i en arbetsprocess till en positiv utveckling samt genererar en 

högre konkurrenskraftighet. Av den anledningen bör ÅDAB:s ledning arbeta mer aktivt än 

vad de gör idag med att rekrytera nya medlemmar till destinationsbolaget. Om 

destinationsbolaget kan få ett ökat engagemang bidrar det till en mer effektiv 

destinationsutveckling och då kan Vision 2020:s mål uppnås snabbare. 

5.1.2 Arbetet för att utveckla barmarkssäsongen i ÅRE 

ÅREs vintersäsong har haft en stark tillväxt i den alpina vinterturismen de senaste fyrtio åren 

och idag sträcker sig vintersäsongen från december till slutet på april. I början av 2000-talet 

började ÅREs näringsliv inse vikten av en hållbar året runt-destination och utvecklandet av 

barmarksprodukten tog fart genom Vision 2011. Efter att målen inom Vision 2011 hade 

uppnåtts utvecklades Vision 2020 där ett av målen var att öka antalet gästnätter under 

barmarksperioden med 50 %. Vid uppföljningen år 2010 visade det sig att antalet gästnätter 

under barmarksperioden hade minskat med 5 % under en femårsperiod. 

 

En ansvarsfunktion som ett destinationsbolag ska arbeta med är att utveckla nya produkter 

och finna gap i utbudet som existerar på en destination samt finna lösningar och medel för att 
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fylla dessa gap (Weaver & Lawton, 2010). En av de huvudsakliga uppgifterna för ÅDAB:s 

ledning är att utveckla barmarksprodukten och skapa fler reseanledningar tillsammans med 

medlemmarna som kan bidra till att hela destinationen blir mer attraktiv och att säsongerna 

närmar sig varandra. Nya reseanledningar som skulle göra ÅRE mer attraktivt under 

barmarkssäsongen är exempelvis att använda Åresjön för att skapa fler aktiviteter samt att 

utveckla bland annat sommarskidåkning och hästsport. I destinationsbolagets visionsarbete är 

barmarksprodukten i fokus och konkret har ÅDAB gjort satsningar på utvecklingen av spår 

och leder, utmärkning av lederna samt upprättandet av cross country-cyklingen i ÅREs 

närområden. Destinationsutvecklaren på destinationsbolaget tror att ÅRE har ett bra trendläge 

och förklarar att gästen idag hellre vill uppleva naturen och lära sig nya saker under sin 

semester då aktiviteterna är i fokus på ett annat sätt än tidigare. Ett av problemen är klimatet 

enligt flera respondenter men framhåller också att ÅRE har bra förutsättningar för att skapa 

upplevelser och aktiviteter som är anpassade till natur och väder, vilket är en av de främsta 

tillgångarna på destinationen jämförelsevis med många andra platser i Sverige och utomlands. 

Ledningen inom destinationsbolaget anser att det ska satsas mer på den internationella 

kundgruppen under barmarksperioden då det geografiska läget med tillgångar såsom att det är 

ljust dygnet runt samt att samekulturen inom området anses vara exotiskt för denna 

kundgrupp. Med de utgångspunkterna kan ÅRE skapa konkurrensfördelar som kan stå emot 

avstånd och väder för att göra barmarkssäsongen mer attraktiv och på sätt minskas gapet 

mellan säsongerna. Målet med att finna nya reseanledningar och att utveckla kundsegmentet 

genom att marknadsföra de geografiska tillgångarna, är att gästen ska välja ÅRE istället för en 

annan destination och då kan utvecklingsarbetet för en hållbar barmarksprodukt gå i positiv 

riktning enligt Vision 2020. 

5.2 Mål och medel för att minska säsongsproblematiken 

5.2.1 Vision 2020 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) är det viktigt för destinationsbolagets ledning att tydligt 

visa sina medlemmar vilka mål och visioner som ligger till grund för deras arbete och göra 

uppföljning av målen för att kunna behålla relationen till sina medlemmar. I upprättandet av 

Vision 2020, blev alla aktörer inbjudna att delta för att tillsammans forma ÅREs 

framtidsvision. I Åre finns det över 400 företag men vid upprättandet av Vision 2020 kom det 

endast 55 företag och ca 140 personer som är verksamma inom de företagen. ÅDAB ska 

fungera som en samordnare med den långsiktiga helhetsbilden på destinationen och arbetar 

utifrån Vision 2020 men det är medlemmarna som konkret genomför aktiviteter, förändringar 

och förbättringar gentemot gästen på destinationen. En av respondenterna framhåller att 

visionen är roten till allt, där man kan se anknytningar till näringens framtidsvisioner. Dock 

anser en respondent att visionen ”Europas mest attraktiva alpina året runt-destination 2020” 

kan vara skrämmande och uppfattas som okonkret och omotiverande för aktörerna på 

destinationen då den är svår att sätta i handling. Av en intervju framgår det att när det går 

dåligt för företagen inom ÅRE pekar många på visionen och påstår att den inte passar dem 

men det är aldrig de som är med på möten och engagerar sig som klagar på visionen. 

Medlemmarna kan ställa krav på att det sker en positiv utveckling eftersom de betalar för sitt 

medlemskap, därför är det viktigt att destinationsbolagets ledning beaktar kraven från 
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samtliga medlemmar (Bruzelius & Skärvad, 2004). Destinationsbolagets ledning bjöd in hela 

ÅREs näringsliv på ett möte för att upprätta visionen men uppslutningen var inte så hög som 

den kunde ha varit. Dock kan det vara svårt för den enskilda företagaren att förstå vad den 

långsiktiga visionen innebär och vad det ”lilla” företaget kan tillföra i 

destinationsutvecklingen. Vidare tydliggör en respondent att det kan finnas en risk att de stora 

företagen skrämmer bort de små företagen att delta, vilket påverkar destinationsutvecklingen 

och engagemanget hos enskilda företag.  

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) kan ett destinationsbolag ses som ett verktyg för att 

uppnå mål och visioner på en destination men då bör destinationsbolagets ledning bli 

tydligare med att förankra visionen och öka medvetenheten om vad som krävs av 

medlemmarna och vad ledningen har för ansvarsfunktion. Respondenterna blev tillfrågade om 

de kände till visionen och vad den innebär. Tre av fem tillfrågade företag i studien är 

införstådda i att det finns strategier och kärnvärden som utgår ifrån Vision 2020 men har dålig 

insikt i vad de innebär. Det kan vara ett problem för ÅDAB att kunna omsätta mål till 

handling då alla inte är införstådda i visionen.  

5.2.2 Samverkan i ÅRE 

Enligt näringslivschefen på Åre kommun har näringslivet i ÅRE hittat sin samverkansform i 

Vision 2020 och anser att det finns en ganska god samsyn. Weaver och Lawton (2010) menar 

att genom sammanslutning av aktörer i ett turistiskt system, kan det skapa en bättre 

helhetsupplevelse för gästen och bidra till ökad gästnöjdhet, bättre rykte för destinationen och 

återkommande gäster. Destinationsutvecklare i ÅDAB framhåller att företagen i ÅRE 

önskade ett destinationsbolag då de inte kunde ta denna uppgift själva. Alla respondenter var 

överens om att destinationsbolaget ska underlätta för en samverkan och ta huvudansvaret för 

en bra intern kommunikation som ska generera en positiv turismutveckling. 

Destinationsbolaget ska fungera som en samverkansplattform för näringslivet i ÅRE men alla 

företag har ett enskilt ansvar och destinationsbolagets ledning förklarar att de inte driver 

medlemmarnas företagande utan skapar förutsättningarna för att företag ska kunna utvecklas 

och överleva på lång sikt. Destinationsbolaget har en viktig roll att fungera som en 

samverkansplattform och ska skapa förutsättningar för att destinationen ska kunna utvecklas i 

en positiv riktning. Även om destinationsbolaget har det övergripande ansvaret för att 

samverkan ska fungera underlättas destinationsutvecklingsarbetet om medlemmarna blir 

medvetna om vad deras ansvarsfunktion i destinationsbolaget innebär. Att ge medlemmarna 

egna ansvarfunktioner och uppmuntrar företag till att engagera sig genom samverkan med 

andra aktörer inom destinationen, kan det skapa fler förutsättningar för att samverkan ska 

fungera bättre inom ÅRE.  

Enligt Gunn (1998) är bristen på samordning och samverkan inom näringslivet ett välkänt 

problem inom destinationsplanering. Av en intervju framgår det att samverkansarbetet 

påbörjades på destinationen i början på 2000-talet. Dåvarande ordförande för Åreföretagarna 

upplyste näringen om sin vision om att samverkan är viktigt för utvecklingen av ÅRE och 

förklarade att ”en gemensam front gör ÅRE starkare”. En annan respondent säger att 

företagare i ÅRE kanske inte är vana vid att samverka genom destinationsbolaget. 

Destinationsutvecklare på ÅDAB säger att det finns mycket kvar att göra i arbetet för att 
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informera och kommunicera till medlemmarna samt att engagera och involvera dem för att 

skapa en tydligare förståelse varför utvecklingen och samverkan i ÅRE är viktig för hela 

destinationen. Samverkan mellan företag kan vara ett medel för att bidra till att skapa en 

starkare position på marknaden (Bruzelius & Skärvad, 2004) och i en intervju förtydligas 

vikten av att förstå att turism följer en nätverkslogik där alla är beroende av varandra och det 

stora värdet är att det finns en fungerande helhet. Av en annan intervju framgår det hur viktigt 

det är att skapa ett aktivt samarbete med medlemsföretagen och att rekrytera nya medlemmar 

så att de vill vara en del av samverkansarbetet i ÅRE eftersom ÅDAB:s visionsarbete 

innefattar hela destinationen och inte bara medlemmarna. För att utvecklingen i ÅRE ska gå i 

positiv riktning och för att samverkan ska fungera som ett medel bör destinationsbolagets 

ledning göra det nästintill omöjligt att stå utanför ett medlemskap så att alla företagare och 

aktörer är med i samverkansprocessen. Destinationsbolaget måste tydligt visa aktörer som inte 

är medlemmar att samverkan ger resultat och även få de aktörerna av icke-turistisk karaktär 

att förstå att deras företag också är en del av destinationen och kan gynnas av att vara med i 

samverkansplattformen. För att samverkan ska fungera som ett medel för att nå Vision 2020:s 

mål om en hållbar året runt-destination måste ÅDAB ha en hög uppslutning av medlemmar 

för att det ska ge ett positivt resultat.  

5.2.3 Legitimitet, värdeskapande och affärsnytta 

Alla företag har olika viljor och värden med sitt medlemskap i ett destinationsbolag och det 

kan finnas en svårighet att utvärdera vad framgång är för medlemmarna (Pearce, 1992). Det är 

viktigt för destinationsbolagets ledning att utvärdera vad medlemmar anser vara framgång och 

värde för dem eftersom att det underlättar för destinationsbolagets arbete. (Selin & Myers, 

1998) Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) kan medlemmar känna sig delaktiga genom att de 

får ta del av utvecklandet av till exempel mål och visioner och detta kan bidra till en känsla av 

högre värde av sitt medlemskap. För att öka kunskapen om vad destinationsbolaget gör och 

vad Vision 2020 innebär, planerar ledningen ett utskick till alla företag och aktörer, både 

medlemmar och icke-medlemmar samt till alla hushåll inom destinationen, som beskriver hur 

de arbetar och vilka mål och visioner som finns för utvecklingen på destinationen. Det 

kommer öka möjligheten för destinationsbolaget att skapa ett högre värde hos sina 

medlemmar samt lokalsamhället vilket bidrar till att de intressenter som inte är delaktiga inom 

utvecklingsarbetet får möjlighet att ta del av destinationsbolagets arbete samt visionen som 

utgör hela destinationens framtidsutveckling, vilket är en framgångsfaktor. 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) måste en organisation utveckla förtroendekapitalet hos 

sina intressenter. Ledningen på ÅDAB anser att legitimitet är en viktig faktor för 

destinationsbolagets framgång. ”Finns det inget förtroende, finns det inget destinationsbolag” 

och görs rätt saker bidrar detta till ökad legitimitet vilket i sin tur innebär att fler aktörer vill 

vara med. En annan respondent säger att det krävs av destinationsbolagets ledning att de har 

förtroende hos sina medlemmar och legitimitet innebär att destinationsbolaget kan få med 

medlemmarna i en gemensam vision om ÅREs framtid samt att tydligt visa att samverkan ger 

resultat. Ökad legitimitet kan vara ett medel som bidrar till att destinationsbolaget utvecklar 

sin verksamhet och i sin tur ökar förmågan att uppfylla sina uppställda mål och visioner. 

Genom att göra en uppföljning av medlemmarnas värde och visa uppnådda mål och visioner 

kan ledningen skapa en ökad legitimitet hos sina medlemmar. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
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Enligt intervjun med destinationsutvecklaren på destinationsbolaget framgår det att det inte 

har gjorts någon enkät eller undersökning hos medlemmarna för att undersöka deras värde 

utan baserar sina uppfattningar på rykten i byn vilket kan påverka ledningens legitimitet då de 

saknar uppfattning om vad medlemmarna vill med medlemskapet Legitimitet är en 

framgångsfaktor för destinationsbolagets ledning för att kunna driva utvecklingsarbetet framåt 

och kunna agera som en ledare som medlemmarna förväntar sig. Om destinationsbolaget 

stärker sin legitimitet är detta likväl som samverkan, ett medel för att underlätta arbetet för att 

minska säsongsproblematiken. 

5.3 Utmaningar och strategiska frågor för ÅRE Destination AB 

5.3.1 SWOT-analys 

I destinationsbolagets ledning är en av uppgifterna att ägna sig åt strategisk planering för att 

kunna etablera en hållbar turistdestination och för att kunna arbeta mot mål och visioner är det 

av vikt att ställa strategiska frågor inom arbetsprocessen (Weaver & Lawton, 2010). I Vision 

2020 är utvecklandet av barmarksprodukten i fokus då ÅRE vill utvecklas till att bli en hållbar 

året runt-destination. Utifrån ett modifierat SWOT-perspektiv beaktas de interna delarna (SW) 

av mänskliga, organisatoriska och fysiska resurser inom ÅDAB. Det är viktigt för ÅDAB:s 

ledning att kontinuerligt göra uppföljningar av destinationens interna styrkor och svagheter 

eftersom nya aktörer etableras i ÅRE och förutsättningar förändras. Genom att analysera sina 

styrkor och svagheter inom destinationen kan detta underlätta utvecklingsarbetet eftersom 

man ökar medvetenheten om de resurser som ska stärkas och vilka svagheter man ska arbeta 

för att eliminera.   

Mänskliga resurser 

Styrkor: En styrka är att nyckelpersonerna i en organisation förstår grunden i organisationens 

affärsidé, visioner och mål samt att de är medvetna om att det kan påverka utvecklingen av 

organisationen (Wright et.al., 1994). Enligt destinationsbolagets ledning är den största styrkan 

och nyckelpersonerna inom ÅDAB alla medlemmar och intressenter, då projekt som 

destinationsbolaget har genomfört inte hade varit möjliga att genomföra utan samarbete och 

den samverkan som har varit mellan företagare och kommunen. Det framgår av intervjuerna 

att det finns en stark framtidssyn hos respondenterna för barmarksutvecklingen inom ÅRE, 

vilket ses som en styrka. Vidare förklarar destinationsbolagets ledning att de anställda är 

engagerade i det arbete som de utför inom de affärsområden som de ansvarar för, i att 

utveckla ÅRE enligt visionen till att bli en året runt-destination. Vid en annan intervju 

framhålls det att det är rätt personer som sitter på rätt poster i ledningen då de har den 

kunskapen som krävs och kan hantera de arbetsuppgifter som existerar inom 

destinationsbolaget. 

Svagheter: Många organisationsledningar har en bra förmåga att utveckla strategiska 

utvecklingsplaner men har svårare att sätta dem i handling. Detta kan bero på att ledningen 

fokuserar mest på externa beståndsdelar eller intressenternas mål och visioner. Organisationen 

bör arbeta för att skapa en balans mellan dessa vid strategisk utveckling. (Wright et.al., 1994) 

Destinationsbolagets ledning förklarar att de personella resurserna inte är i balans med de 

ambitioner som de har för destinationen men tror att lösningen kan vara att fokusera på att 
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göra färre saker bättre då det kan bli tydligare för medlemmarna och i sin tur lättare att uppnå 

målen i visionsarbetet. Flertalet respondenter förklarar att det finns åsikter om vad 

destinationsbolagets ledning gör och en oförståelse för vad deras arbete innebär. Av flera 

intervjuer framkommer det att under vintern 2010/2011 har det skett en organisatorisk 

förändring inom ledningen för destinationsbolaget, vilket har inneburit att arbetet har halkat 

efter och kommunikationen mellan ledning och medlemmar inom destinationsbolaget har 

försämrats.  

ÅDAB:s mänskliga styrkor är en bra grund att stå på inför de arbetsuppgifter som 

destinationsbolagets ledning har att arbeta med för att minska säsongsproblematiken. 

Ledningen har ett bra engagemang men samtidigt är det viktigt att engagemanget utmynnas i 

verklig handling för att det ska kunna ses som en styrka. En svaghet är att ledningens arbete 

har halkat efter vilket har resulterat i att kommunikationen inom ÅDAB har försämrats. 

Destinationsbolagets ledning bör undersöka ifall de kan anställa fler i ledningen eftersom 

deras ambitionsnivå är högre än antalet personella resurser. Om destinationsbolagets ledning 

rekryterar ytterligare personal kan det bidra till att ledningen har lättare att kommunicera ut 

vad deras arbete innebär samt genomföra de mål som har blivit uppsatta i Vision 2020.  

Organisatoriska resurser 

Styrkor: Det är viktigt att destinationsbolaget och dess intressenter är införstådda i de mål och 

visioner som ligger till grund för utvecklingen av destinationen (Wright et.al., 1994). Flertalet 

respondenter förklarar att ett försök från ÅDAB:s sida att göra ÅREs intressenter engagerade 

och skapa möjligheter för destinationen att gå åt samma håll, var att bjuda in alla företag och 

aktörer i ÅRE för att gemensamt upprätta Vision 2020. En styrka enligt en respondent är att 

ÅRE har funnit sin samverkansform genom Vision 2020 och att det finns en god samsyn 

inom näringslivet. En annan styrka inom organisatoriska resurser är att göra uppföljningar på 

uppställda visioner (Wright et.al., 1994) och under 2010 gjordes en uppföljning av Vision 

2020 och genom uppföljningen får näringen se konkret vad som hittills har uppnåtts och det är 

det som är intressant för näringen, framgår det i en intervju.  

Svagheter: Enligt destinationsbolagets ledning skiljer sig engagemanget avsevärt mellan 

medlemsföretagen i ÅDAB. Flertalet respondenter är inte införstådda hur organisationen inom 

destinationsbolaget fungerar samt har dålig uppfattning om de mål och visioner som 

destinationen ska arbeta efter. En respondent säger att Vision 2020 kan uppfattas som 

okonkret och svår att uppnå då den är långsiktig och många småföretagare vill se att det 

händer mer saker kortsiktigt och borde uppdateras med kortsiktiga mål inför varje år. Enligt 

bilaga 1 med uppföljningen av Vision 2020 som gjordes år 2010, visade det att antal 

gästnätter under barmarksperioden hade minskat och enligt Wright et. al. (1994) kan detta 

innebära att man borde göra en omvärdering ifall man har satt för höga mål för destinationen 

eller upprätta en strategisk plan för vad destinationen ska göra för att ändra den negativa 

utvecklingen.  

Eftersom destinationsbolagets ledning ger aktörer möjligheten att vara delaktig och engagerad 

i upprättandet av mål och visioner underlättar detta för att göra destinationen medveten om 

det visionsarbete som ska utgöra en grund för ÅREs utveckling. Vision 2020 är 
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samverkansformen för ÅREs näring men engagemanget skiljer sig åt bland aktörer vilket kan 

vara orsaken till varför det existerar en dålig uppfattning om vad visionen innebär hos flertalet 

aktörer. Eftersom visionen är långsiktig kan detta uppfattas som svårnåbart och näringen vill 

se att det händer saker kortsiktigt, därför bör visionen uppdateras med kortsiktiga och 

konkreta mål. Visionen bör också utvärderas kontinuerligt för att näringen ska se tydligt vad 

destinationen gör och vad som bör utvecklas, genom uppföljningen 2010 var det tydligt att det 

är barmarksperioden som bör utvecklas och omvärderas då gästnätterna hade minskat. 

Fysiska resurser 

Styrkor: En fysisk styrka är de naturresurser som finns på destinationen samt hur man arbetar 

för att nyttja och bevara dem (Wright et.al., 1994). Av intervjuerna framgår det att ÅREs 

främsta styrka är den mångfald av aktiviteter och upplevelser i naturen som finns på 

destinationen och flertal respondenter säger att ÅRE har infrastruktur som kan ta emot gäster 

året runt med boende, transport och aktiviteter. Enligt respondenterna utvecklas utbudet i 

nuläget med utökade vandringsleder, fler downhill-banor och cross country-cykling. En fråga 

som destinationsbolagets ledning kan ställa sig är ifall det finns bra tillgångar inom nätverket 

av medlemsföretag och om dessa bör omarbetas eller utvecklas så att produktionen av nya 

reseanledningar kan bli mer effektiv (Wright et.al., 1994). Exempelvis så är Holiday Club ett 

av företagen inom ÅRE som arbetar för att förnya sina produkter, i nuläget arbetas det fram 

paket med färdiga koncept för att göra det lättare för gästen att se vad som finns i ÅRE samt 

underlätta för bokning. 

Svagheter: Det är viktigt att en destination är medveten om att det finns en funktionsduglig 

process för den kapacitet som den vill uppnå och om distributionsnätverket är tillräckligt för 

att nå konsumenterna (Wright et.al., 1994). Näringslivet är medvetet om vilken kapacitet ÅRE 

har att ta emot gäster men det finns inte den efterfrågan som produktionskapaciteten har, 

därför krävs det finansiella resurser för att marknadsföra barmarksprodukten samt för att finna 

nya distributionskanaler. Även om respondenterna anser att aktiviteterna är styrkan i ÅRE, 

framkommer det att det krävs fler reseanledningar som kan locka en bredare marknad. En 

respondent anser att en svaghet kan finnas i att aktiviteter inte är vädersäkrade då majoriteten 

av alla aktiviteter i nuläget sker utomhus på destinationen. Vidare förklarar samma respondent 

att eftersom klimatet kan utgöra en svaghet kan det vara en fördel om producenter satsar mer 

på inomhusaktiviteter. Det är viktigt att det finns aktuell och ny teknologi som är anpassad 

utifrån organisationens huvudsyfte (Wright et.al., 1994). En av huvuduppgifterna hos 

destinationsbolagets ledning är att skapa en intern kommunikation och ledningen berättar att 

det i nuläget existerar en envägskommunikation där företag kan uppleva ledningen som en 

”stängd vägg” men de arbetar för att det ska bli bättre då det finns planer på att skapa ett 

internt community för ledningen och deras medlemmar samt att utveckla den i dagsläget 

statiska hemsidan som endast består utav kontaktuppgifter till ledningen på 

destinationsbolaget. En svaghet är att destinationen inte har en ständigt uppdaterad året runt-

information.  

En tydlig styrka inom destinationen är de reseanledningar som existerar men eftersom antalet 

gästnätter under barmarksperioden har minskat, indikerar det på att fler reseanledningar bör 

utvecklas för att locka ett bredare segment av besökare och för att ändra den negativa 
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utvecklingen. ÅRE har infrastruktur som kan ta emot turism året runt men det tydliga 

problemet är bristen på gäster. Dessutom måste kommunikationskanalerna öka för att nå 

konsumenten och skapa en medvetenhet om att ÅRE är en året runt-destination men bristen 

på finansiering innebär att marknadsföringen och informationen av barmarksprodukten kan 

bli negativt påverkad. 

5.3.2 Strategiska frågor för en hållbar barmarkssäsong 

ÅDAB:s ledning har flertal utmaningar och strategiska frågor att arbeta med för att 

destinationsutvecklingen ska leva upp till Vision 2020:s mål att bli en hållbar året runt-

destination. Gartell (1994) har identifierat ett flertal ansvarsfunktioner inom ett 

destinationsbolags ledningsarbete. Författarna har kopplat dessa funktioner till ÅDAB:s 

aktuella arbete samt vilka utmaningar och strategiska frågor som de har att arbeta med inför 

framtiden för att uppnå visionen.  

Ansvarsfunktion 1 

Ansvara och arbeta med att koordinera destinationens olika branscher för att möta 

efterfrågan hos konsumenten.  

 

ÅDAB:s arbete 

 ÅDAB har det långsiktiga perspektivet i ÅRE och ska fungera som en 

samverkansplattform för näringslivet och skapar förutsättningar för att företag ska 

utvecklas och överleva på lång sikt. 

 ÅDAB är drivkraften mot framtiden och samlar näringen för en hållbar året runt-

destination. 

För att kunna utveckla ansvarsfunktionen och skapa en större möjlighet att sammansluta 

ÅREs näringsliv bör destinationsbolagets ledning rekrytera fler medlemmar och bibehålla en 

god relation med de nuvarande. För att göra detta måste ledningen skapa ett värde hos 

medlemmarna och göra en undersökning av vad medlemmarna har för upplevt värde i sitt 

medlemskap. En strategisk fråga i att öka värdet och skapa ett attraktivt medlemskap är att 

öka kommunikationen och underlätta för en öppen tvåvägskommunikation mellan 

medlemmar och destinationsbolagets ledning. För att möta konsumentens efterfråga bör också 

ÅDAB gemensamt med näringen skapa fler reseanledningar som kan attrahera en större 

marknad och möta konsumenternas efterfrågan. 

Ansvarsfunktion 2 

Destinationsbolagets ledning ska agera som ledare och opinionsbildare för turismens 

inverkan på lokalsamhället samt bidra till en ökad förståelse om betydelsen av 

turismnäringen.  

 

ÅDAB:s arbete 

 Redan år 2000 påbörjade Åreföretagarna sitt arbete med en samverkansvision för att få 

näringen att förstå vikten av en samverkan för en fungerande och konkurrenskraftig året 

runt-destination. Fler företag och aktörer började förstå innebörden av vad året runt-

verksamhet gör för lokalsamhället.  
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 Effekten av destinationsbolagets arbete är den positiva framtidssynen hos aktörer på 

destinationen. 

För att destinationsbolagets ledning ska kunna utvecklas och uppfylla ansvarsfunktionen 

innebär det att ständigt visa och kommunicera ut året runt-visionen till näringen. Förutom att 

kommunicera är det viktigt att destinationsbolagets ledning är aktiva och syns bland 

medlemsföretagen. För att visa näringen turismens inverkan på lokalsamhället i ÅRE måste 

man kontinuerligt göra uppföljningar av uppställda mål inom Vision 2020 och det kommer i 

sin tur leda till ett stärkt förtroende för destinationsbolagets anställda. Förtroendet är viktigt 

för att de anställda inom destinationsbolaget ska bli socialt accepterade samt att det 

underlättar att kommunicera ut och förankra året runt-visionen till medlemmar och 

lokalsamhället. 

Ansvarsfunktion 3 

Destinationsbolagets ledning ska ansvara för utvecklingen av turistisk infrastruktur samt att 

skapa evenemang och image som ska underlätta en positionering för att bli konkurrenskraftig 

på marknaden. 

 

ÅDAB:s arbete 

 Det finns goda möjligheter för turistisk verksamhet då det redan finns en bra infrastruktur 

med boende, transport och aktivitetsutbud. 

 ÅRE är ett starkt varumärke vilket underlättar utvecklingen och ÅDAB ansvarar för att 

marknadsföra hela destinationen ÅRE. 

 ÅDAB utvecklar reseanledningar som ska stärka barmarksprodukten. 

  

För att skapa en konkurrenskraftig destination bör destinationsbolagets ledning och deras 

medlemmar tillsammans skapa fler reseanledningar och events som kan bidra till en ökad 

attraktionskraft i ÅRE. Det kan medföra att ÅRE etablerar en image som gör destinationen till 

ett attraktivare resmål under barmarksperioden som lockar ett bredare segment av besökare. 

Det är också viktigt att stärka barmarksprodukten med aktiv marknadsföring året runt och 

destinationsbolaget bör i sin marknadsföring lyfta fram mångfalden av upplevelser och 

aktiviteter men också arbeta för att medlemmarna ska vädersäkra sina aktiviteter exempelvis 

med inomhusaktiviteter. 

Ansvarsfunktion 4 

Destinationsbolaget ska underlätta för besökaren med tydlig information före, under och efter 

en resa. 

 

ÅDAB:s arbete 

 Ett av kärnvärdena i Vision 2020 är ”ett gränslöst välkomnande ÅRE” där gästnöjdheten är 

i fokus och detta ska uttryckas i alla aktörers verksamheter på destinationen. 

 ÅDAB driver värdskapsutbildning vilket är viktigt för att aktörerna ska få gemensamma 

riktlinjer för hur man ska bemöta gäst samt hantera olika situationer.  

 ÅDAB utvecklar destinationen efter gästens behov genom medlemsengagemang. 
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Det krävs ekonomiska medel för att finna nya kommunikationskanaler och marknadsföra 

barmarksprodukten. Destinationsbolagets ledning måste också informera producenter inom 

destinationen om vikten av ständigt uppdaterad året runt-information. Att finna nya kanaler 

för marknadsföringen samt underlätta informationssökningen kan vara ett av flera medel för 

att öka antalet gästnätter under barmarksperioden. 

Ansvarsfunktion 5 

Destinationsbolagets ledning ska vara en nyckelorganisation gentemot externa 

organisationer. 

 

ÅDAB:s arbete 

 Destinationsbolagets ledning underlättar för samarbete med externa organisationer som vill 

ha tillgång till varumärket ÅRE samt ansvarar för marknadsföring av hela destinationen.  

 Destinationsbolaget arbetar för att öka projektfinansiering som är viktiga för destinationens 

utveckling. 

  

Förutom att skapa externa relationer är det av vikt att bibehålla och öka sitt medlemsantal då 

ett högt medlemsantal kan underlätta för externa investeringar och projektfinansiering. För att 

destinationsbolagets ledning ytterligare ska kunna agera som nyckelorganisation är det viktigt 

att ledningen ökar intresset för externa investeringar i ÅRE och aktivt arbetar för 

projektfinansiering samt att bibehåller en god relation till kommunen för det underlättar i sin 

tur för EU-stöd. 

Slutord  

Intervjuerna indikerar att ovannämnda strategiska ansvarsfunktioner och ÅDAB:s arbete för 

att uppnå Vision 2020:s mål för att utveckla en konkurrenskraftig barmarksprodukt i ÅRE, 

fokuserar mot nedanstående aspekter.  

 Finansiering 

Det krävs fler medlemmar i ÅDAB för att öka finansieringsstödet då den ekonomiska 

positionen är avgörande för destinationsbolagets utvecklingsarbete. Förutom att öka 

medlemsantalet bör destinationsbolagets ledning arbeta för att finna fler externa 

organisationer och investerare som vill satsa och bidra till ÅREs utveckling. Marknadsföring 

är förenat med finansieringsresurser då det krävs resurser för att kunna marknadsföra 

barmarksprodukten och ändra ÅREs image som en extremsportdestination och istället 

marknadsföra mångfalden av aktiviteter som passar en större marknad än den som 

representeras i dagsläget. En starkare marknadsföring kan generera i att antalet gästnätter 

under barmarksperioden ökar, på så sätt skapas ett mindre gap mellan säsongerna. Ett medel 

för att öka antalet gästnätter är att utöka aktivitetsutbudet och reseanledningar, även om 

respondenterna är eniga om att aktiviteterna och mångfalden av upplevelser är styrkan på 

destinationen. Det krävs finansiella medel för att utveckla nya reseanledningar, vilket skulle 

bidra till en större konkurrenskraftighet på destinationen och öka möjligheterna till att ÅRE 

ska bli en hållbar året runt-destination. 
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 Samverkan 

Eftersom ÅDAB är en samverkansplattform inom ÅREs näringsliv är samverkan en strategisk 

fråga för destinationsbolaget då det är viktigt för en turistdestination att fungera som en enhet 

eftersom att samarbete och samverkan har visat sig vara en framgångsfaktor för 

turismutveckling. För att näringen ska förstå vikten av samverkan är kommunikationskriteriet 

primärt för att medlemmarna ska uppleva destinationsbolagets ledarskap, förstå värdet av 

medlemskapet och kunna bidra till medlemmarnas gemensamma engagemang. För att öka 

värdet måste den interna kommunikationen och samverkan bli bättre, anser flera av 

respondenterna. Förutom att tvåvägskommunikationen ska utvecklas måste 

destinationsbolagets anställda vara aktiva och synas bland medlemsföretagen, vilket kan 

underlätta för att kommunicera ut och förankra Vision 2020 på hela destinationen.  

 Legitimitet 

För att finansiering och samverkan ska fungera måste det måste vara rätt personer som arbetar 

inom destinationsbolagets ledning och som skapar goda relationer med medlemmarna, vilket 

bidrar till att medlemmarna känner tilltro till ledningen. Med tillförlitlighet kan ÅDAB öka 

sitt medlemsantal vilket innebär att ledningen kan föra aktörer samman och leda utvecklingen 

framåt. För att alla strategiska utmaningar ska kunna genomföras måste destinationsbolagets 

ledning arbeta för att stärka sin legitimitet på destinationen, visa ett tydligt ledarskap och 

genom Vision 2020 visa och engagera medlemmar samt lokalsamhälle hur ÅRE kan 

eftersträva och skapa en långsiktig och hållbar framtidssyn.  
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6.   Slutdiskussion 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga ÅRE Destination AB och deras arbete att utveckla 

barmarkssäsongen i ÅRE och dels den samverkans- och förankringsprocess bland dess 

medlemmar som har kännetecknat detta arbete.  

Enligt författarna kan ÅREs säsongsproblematik bero på både organisatoriska och naturliga 

förutsättningar. Säsongsproblematiken i ÅRE kan ses tydligt i hur antalet gästnätter är 

fördelade under vintersäsongen och barmarkssäsongen då cirka 650 000 gästnätter 

representerar vintern och cirka 100 000 gästnätter representerar barmarken. Av uppsatsens 

analys framkommer strategiska frågor som kan relateras till insatser inom olika områden för 

att uppnå Vision 2020:s mål om en konkurrenskraftig barmarksprodukt. Finansiering, 

samverkan och legitimitet är strategiska aspekter som kommer diskuteras vidare i denna 

slutdiskussion. 

6.1.1 Organisatoriska förutsättningar 

För att destinationsbolaget ska uppnå en fungerande organisationsstruktur i den roll som de 

har i ÅRE bör ledningen, utifrån analysen, ställa sig strategiska frågor inom tre aspekter: 

finansiering, samverkan och legitimitet. 

Finansiering  

Det krävs finansiella resurser för att stärka året runt-visionen och att utveckla 

barmarksprodukten i ÅRE och gör ÅDAB det kommer fler investerare att vilja satsa på ÅREs 

barmarksprodukt. För att ÅRE ska växa och stärka sin attraktionskraft som destination är det 

väsentligt att öka sitt finansieringsstöd för att skapa fler reseanledningar och bättre 

marknadsföring så att ÅRE blir mer konkurrenskraftig på marknaden och att fler gäster 

kommer till destinationen. Destinationsbolagets ekonomiska ställning kan stärkas bland annat 

genom ökade intäkter från medlemmar, det kan göras genom att rekrytera fler medlemmar, 

alternativt att höja medlemsavgiften. Finansieringsstödet kan också ökas genom att finna 

externa investerare och projektfinansiering via kommun och EU. 

 

Ett ökat gästantal är också väsentligt för att ÅRE ska kunna stärka sin ekonomiska position 

eftersom ökat gästantal ger intäkter till destinationen som aktörerna kan använda för att 

återinvestera och utveckla sin produkt och i helhet bidrar det till att destinationens 

barmarksprodukt blir mer attraktiv och konkurrenskraftig. 

Samverkan 

Samverkan är ett medel för framgång på en destination då turism är en näring där alla 

branscher är beroende av varandra för att kunna leverera en turistprodukt och därför är det 
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viktigt att destinationsbolagets ledning tydligt uttrycker varför samverkan är viktigt för hela 

ÅREs destinationsutveckling. ÅDAB ska fungera som ÅREs samverkansplattform och i 

nuläget är ca 230 företag medlemmar men det finns ca 400 företag i ÅRE, både turistiska och 

icke-turistiska verksamheter. Det borde bli en bättre uppslutning i ÅDAB då det i nuläget är 

ca 60 % av ÅREs företagare som är medlemmar i destinationsbolaget. Samverkansarbetet i 

ÅRE sker genom Vision 2020 och enligt respondenter i undersökningen kan visionen 

uppfattas som skrämmande och svår att sätta i handling vilket är förståeligt. Därför bör 

destinationsbolagets ledning arbeta för att förankra visionen bättre och göra den mer konkret 

för sina medlemmar och andra intressenter inom destinationen. Ett sätt att göra visionen mer 

konkret är att förena visionen med kortsiktiga mål som uppdateras årligen och då kommer 

näringen och dess intressenter kunna se tydligare vad destinationsbolaget gör vilket kan 

medföra att fler aktörer vill bli medlemmar och vara en del i samverkansarbetet. För att öka 

samverkan i ÅRE bör destinationsbolagets ledning tydligt informera hela destinationens 

intressenter, inte bara medlemmarna, om vad de gör och vad de vill göra inom destinationen. 

Om kommunikationen förbättras mellan destinationsbolagets ledning och näringen på 

destinationen kan en känsla av delaktighet och engagemang att uppstå vilket i sin tur innebär 

att destinationsbolaget kan få med sig fler medlemmar i sitt utvecklingsarbete och det kan 

också bidra till en bättre relation till nuvarande medlemmar. I nuläget planeras ett internt 

community vilket är ett positivt steg i rätt riktning för att skapa en bättre intern 

kommunikation inom ÅDAB. Dessutom är en bra förutsättning för att samverkans- och 

förankringsarbetet ska utvecklas att skapa en fungerande hemsida där information om ÅDAB 

och Vision 2020 kan finnas för att bidra till en delaktighet hos aktörer, medlemmar och 

externa intressenter.  

 

En ytterligare viktig del inom samverkansarbetet i ÅRE är att de stora aktörerna kan 

samarbeta med och underlätta för mindre aktörer. Ett konkret exempel på detta är SkiStar AB 

i ÅRE då de utgör en av de främsta reseanledningarna under barmarksperioden, vilka är 

liftburen cykling och vandring. Skulle SkiStar AB stänga sina liftar skulle det innebära att 

destinationen förlorar en av de största dragningskrafterna, vilket i sin tur resulterar i en 

negativ påverkan på övriga aktörer. Det är viktigt att SkiStar AB förmedlar ut deras 

framtidsarbete för barmarksprodukten i ÅRE, då detta kan utgöra ett medel för andra aktörer 

att våga satsa eftersom de är medvetna om att SkiStar AB finns och vill utöka sin verksamhet 

under barmarkssäsongen. Förutom att stora aktörer inser vilken ansvarsroll som de har i ÅRE 

har också alla aktörer oavsett storlek ett ansvar att samverka företag emellan och 

marknadsföra varandra gemensamt på destinationen. Det kan göras genom att till exempel 

utöka en gemensam paketering av produkter för att öka attraktionskraften av aktörernas 

aktiviteter och utbud. Holiday Club har exempelvis gett förslag på att utveckla ett ”vandra 

med barnen”-koncept där man bor på hotellet, köper sin picknickkorg på ICA och får en 

vandringskarta med utmärkta leder för en barnfamilj, vilket kan utgöra en bra paketering inom 

samverkansarbetet för att marknadsföra fler delar av destinationen.  

 

Legitimitet 

Mot bakgrund av undersökningen, tyder det på att det existerar en brist i 

samverkansstrukturen i ÅDAB, vilket kan påverka hur medlemmar värderar sitt medlemskap. 



 

 40 

Det är viktigt att ledningen undersöker vad värdet av medlemskapet innebär för sina 

medlemmar och gör ledningen det kan det bidra till ökad legitimitet samt en bättre relation. 

Legitimitet är en väsentlig faktor för destinationsbolagets ledning för möjligheten att driva 

utvecklingsfrågor som påverkar en hel destination samt för att kunna ta beslut och agera som 

en tydlig ledare. Om ÅDAB:s ledning ökar sin legitimitet kommer det bidra till att de får ökat 

stöd av sina medlemmar och kan driva igenom frågor som är viktiga och ta beslut mer 

effektivt. Ett annat medel för ledningen att öka legitimiteten hos sina medlemmar och övriga 

aktörer/intressenter är att bli mer effektiv i sin information både internt och externt. En annan 

stor intressent som bör känna legitimitet till destinationen är gästen, kan man öka förtroendet 

hos gästerna kommer det leda till fler gästnätter under barmarksperioden. Det innebär att en 

stor del i utvecklingsarbetet för att bli en året runt-destination handlar om att förbättra och 

göra informationen till gästen om ÅRE året runt mer tillgänglig. I nuläget är det svårt att ta 

reda på information eller boka sin semester till sommaren under vintersäsongen och 

destinationsbolagets ledning bör informera producenterna om vikten av att ständigt uppdatera 

information till gästen. 

 

Förutom att destinationsbolagets ledning ska ha en ökad legitimitet bör även större aktörer 

inom destinationen arbeta för att stärka förtroendet hos övriga aktörer. Det är viktigt att de 

stora aktörerna har en förståelse för vad deras företag bidrar med och hur de påverkar hela 

destinationen då de utgör de främsta reseanledningarna, exempelvis SkiStar AB i ÅRE och 

Holiday Club som även är huvudägare av aktierna i ÅDAB. Om de stora företagen ökar sin 

legitimitet hos andra aktörer på destinationen, genom att ha en mer personlig kontakt och gör 

aktörerna medvetna om deras verksamheter, bidrar det till att ÅRE skapar ett starkare nätverk 

av producenter.  

 

Resultatet av att ledningen skapar förutsättningar för samverkan, informerar näringen och 

marknaden, visar konkret vad de gör, undersöker värde och åsikter samt träffar medlemmar i 

sina verksamhetsmiljöer, kommer det att resultera och bidra till en ökad legitimitet för 

destinationsbolagets ledning. Dessa delar utgör en framgångsfaktor i arbetet och är ett medel 

för utvecklingen av barmarkssäsongen och minskandet av säsongsproblematiken. 

6.1.2 Naturliga förutsättningar 

Reseanledningar är skapade av de naturliga förutsättningar som finns på destinationen och av 

den mångfalden av naturrelaterade aktiviteter och upplevelser. Resultatet av undersökningen 

visade att det finns en stark framtidstro hos näringen för att utveckla en året runt-destination, 

liksom att det finns en svårighet i att under barmarksperioden locka turister till ÅRE då det 

turistiska utbudet är som starkast, både i Sverige och utomlands. Det medför att ÅRE har en 

större konkurrens att arbeta emot under sommaren än under vintern, då vintern redan är 

etablerad. Ett sätt för ÅRE att bli konkurrenskraftig under denna period är att destinationen 

skapar fler nya reseanledningar under barmarksperioden för att locka en större marknad och 

ett bredare segment. Det är viktigt att destinationsbolaget satsar på en bredare marknad och 

förutom att förstärka existerande reseanledningar även finner nya. Det är bra att ÅRE i 

nuläget utvecklar sina befintliga produkter med att det kontinuerligt tillkommer fler 

vandringsleder och att SkiStar AB i ÅRE utvecklar sin downhill-produkt men inte att 
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förglömma de utvecklingstankar som finns med att exempelvis nyttja Åresjön för 

vattenaktiviteter eller att etablera mer hästsport. ÅRE kan utveckla bland annat events där 

man lockar fler gäster samtidigt som man utnyttjar existerande reseanledningar, exempelvis 

äventyrsveckor med inriktning på aktiviteter som redan finns, samt hälsoveckor där man får ta 

del av destinationens SPA-utbud. ÅRE bör också satsa mer på gruppsegmentet med 

exempelvis ungdomsläger eller konferensresor där gästerna får pröva på aktiviteter som 

downhill, zip-line, forsränning, guidade vandringsturer med mera. Om producenterna 

gemensamt paketerar och producerar gruppresor kan ÅRE attrahera fler grupper, vilket 

genererar i att destinationen kan locka en större volym och kan nyttja ett större nätverk av 

producenter i samma produkt.  

Enligt undersökningen har det framkommit en önskan om att näringen i ÅRE ska göra en 

större satsning på internationella kundgrupper då dessa kundgrupper anser att ÅRE med sitt 

geografiska läge och samekulturen är exotiskt. Det kan vara ett medel för att öka antalet 

gästnätter under barmarksperioden men finansieringsfrågan är väsentlig inom detta 

utvecklingsarbete och kan utgöra ett hinder. Förslagsvis är att ÅDAB lägger stor vikt vid att 

finna externa investerare och intresseorganisationer som vill underlätta för marknadsföringen 

av ÅREs barmarksutbud, både i Sverige och utomlands.  

I utvecklingen av att finna nya reseanledningar som attraherar ett bredare segment, är det 

viktigt att tankar och visioner sätts i konkreta handlingar vilket kommer vara en 

framgångsfaktor för utvecklingen av ÅREs barmarksprodukt samt för att motivera och 

engagera näringen i framtidsvisionen. Destinationsbolagets ledning har uppgiften att 

informera medlemmarna och näringen om vilket kundsegment som önskas och ska satsas på. 

Ledningen måste förmedla hur destinationen ska arbeta för att locka segmentet och vilka 

aktiviteter och reseanledningar som ska utvecklas eftersom det är näringen som konkret utför 

aktiviteter, förbättringar och förändringar gentemot gästen.  

6.2 Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis vill författarna belysa vikten att ÅDAB ska förstå hur organisatoriska 

och naturliga försättningar bör fungera i samklang inom ett destinationsutvecklingsarbete för 

att ÅRE ska bli en framgångsrik året runt-destination. Genom att finna fler attraktiva 

reseanledningar, utveckla och stärka samverkan med interorganisatoriska faktorer såsom 

legitimitet, värdeskapande, finansiering och affärsnytta i åtanke anser författarna att dessa 

delar tillsammans kan fungera som ett medel för att minska säsongsproblematiken i ÅRE.  

 

Om ytterligare efterforskning hade gjorts inom ämnet och möjligheten att utveckla 

undersökningen i ÅRE hade funnits, hade en betydligt mer omfattande kvalitativ studie hos 

berörda intressenter i näringen genomförts. Dessutom hade uppsatsen inkluderat icke-

medlemmar och eventuella före detta medlemmar som har valt att avsluta sitt medlemskap i 

ÅDAB. Under undersökningens gång har potential och intresse inom ämnet funnits men på 

grund av begränsningar i tid och omfång har arbetet avgränsats till att omfatta en mindre del 

av säsongsproblematiken i ÅRE. Ett förslag på vidare forskning inom ämnet är att undersöka 

grundligt hur uppställda mål och visioner efterföljs av destinationsbolagets arbete samt att 

undersöka hur organisationen arbetar för att göra mål till handling. En viktig del inom 
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visionsarbetet är att göra uppföljningar för att se vad som har uppnåtts eller inte. Det är av 

intresse att följa visionens utveckling och se om visionen kan uppnås till år 2020 samt ifall 

medlemmarna ökar sitt engagemang och förstår visionen bättre om den uppdateras med 

kortsiktiga mål som uppföljs årligen. Enligt uppsatsen är finansiering, samverkan och 

legitimitet strategiska områden som man bör ha i beaktning i arbetet av att minska 

säsongsproblematiken. Vid vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka om dessa 

strategiska områden bör kompletteras med andra.  
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Figurer 

Figur 1. Egen bearbetad figur för SWOT-analys (Wright et. al., 1994)



 

 

Bilaga 1.  

Vision ”Europas mest attraktiva alpina året runt-destination år 2020” 

 

Kärnvärden 

Unika 

upplevelser året 

runt 

Ansvar för  

Miljön 

Ett gränslöst 

välkomnande  

Åre 

Attraktiv 

livsmiljö 

Huvudansvar ÅRE Destination AB Åre kommun ÅRE Destination AB Åre kommun 

Mål – Sammanbyggnad av 

skidsystemet Duved- 

Björnen 

– 1 500 000 skiddagar 

– 300 000 baddagar i 

upplevelsebadet* 

– 50 000 cykeldagar* 

– 50 000 övriga 

liftdagar under 

barmark* 

– 50 % använder 

mjlömärkt el. varav 30 

% ska vara vindkraft 

– 100 % av företagarna 

jobbar för minskad 

energiförbrukning 

– 100 % av de ny reg. 

Företagsbilar ska vara 

miljöbilar varav 50 %  

el- hybridbilar år 2014 

– 55 % av vintergästerna 

ska åka tåg 

– 50 % av medarbetarna 

ska kunna arbetspendla 

kollektivt, varav 25 % 

ska nyttja möjligheten  

– 75 % mycket nöjda 

gäster 

– Andelen nöjd/ 

mycket nöjd ska vara 

95 %  

– 100 % ökning av 

antalet utländska 

gästnätter 

– 25 % ökning av 

antalet gästnätter 

under 

barmarksperioden* 

– 5 årliga 

återkommande 

internationella 

events* 

– 1000 

universitetsstudenter i 

Åre 

– 1000 fler jobb 

– 900 fler företag 

– 1220 fler invånare 

– 890 bostäder 

– 95 % ska 

rekommendera andra 

att bli Årebo 

 (Åre Destination AB:s informationsblad ”Organisation, ekonomi och sommar 2011”)  

 

Uppföljning av visionen år 2010  

Kärnvärden Unika 

upplevelser 

året runt 

Ansvar för 

Miljön 

Ett gränslöst 

välkomnande 

Åre 

Attraktiv 

livsmiljö 

Uppfyllda 

mål vid 

år 2010 

– Sammanbyggnad av 

skidsystemet Björnen 

– Duved: ej uppnått 

– 1 066 000 skiddagar 

(71 %) 

– 225 000 baddagar i 

upplevelsebadet (75 

%)* 

– 17 000 cykeldagar 

(34 %)* 

– 28 000 liftdagar 

barmark (56 %)* 

– 20 % använder 

miljömärkt el varav 3 % 

vindkraft  

– 75 % av företagen 

jobbar med minskad 

energiförbrukning 

– 14 % av nyregistrerade 

företagsbilarna är 

miljöbilar, 1 % är el/ 

hybridbil 

– 35 % av vintergästerna 

reser med tåg.  

12 % av medarbetarna 

kan arbetspendla 

kollektivt 

 

– 55 % mycket nöjda 

gäster 

– 96 % nöjd/mycket 

nöjda gäster 

– 46 % ökning av 

utländska gäster 

– 6 % ökning av 

svenska gäster 

– 5 % minskning av 

antalet gästnätter 

under barmark* 

– 3 årligen 

återkommande 

internationella event* 

– Utvecklar Åre 

akademi till Åre 

universitet, ej uppnått 

– 100 

universitetsstudenter i 

Åre (10 %) 

– 600 fler jobb (60 %) 

– 514 fler företag (57 

%) 

– 667 fler invånare (54 

%) 

– 392 nya bostäder (44 

%) 

– 77 % rekommenderar 

andra att bli Årebo 

 (Åre Destination AB:s informationsblad ”Organisation, ekonomi och sommar 2011”)  

*De mål som är i fetstil är direkt kopplade till barmarksprodukten. 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor  

Intervju 1: Åre Destination AB 

Om Åre Destination AB: 

Beskriv Åre Destination AB, hur fungerar er organisation? 

Vilka är nyckelpersonerna i destinationsbolaget? 

Vilka är destinationsbolagets organisatoriska styrkor och svagheter? 

Åre Destination AB ska fungera som en samverkansplattform för näringslivet i Åre, hur stort ansvar känner ni att 

ni har för företagen i Åre?  

Det finns en skillnad i hur fördelningen ser ut i omsättning/sysselsättning på barmarkssäsongen i jämförelse med 

vintersäsongen, hur arbetar destinationsbolaget för att minska gapet?  

Hur finansieras destinationsbolagets verksamhet förutom medlemsavgifter? 

I destinationsbolagets mål och strategi finns det tydliga mål och visioner med att utveckla en året runt-

destination, vad gör ni för att operationalisera dessa mål och strategier? 

Hur arbetar ni för att sammansluta det turistiska systemet i ÅRE och finns det tydliga problem och gap i detta 

system? 

Hur involverade är företagen som är medlemmar i att utveckla gemensamma visioner och mål? 

Vad är viktigast för arbetet inom destinationsbolaget? (Rangordna 1-5, där 1=viktigast) 

__Att koordinera turismnäringen mellan de olika branscherna på destinationen?  

__Verka som ledare och opinionsbildare för turismens inverkan lokalsamhället? 

__Arbeta för utvecklingen av turistisk infrastruktur, events och image samt positionering på __marknaden? 

__Underlätta för besökaren med tydlig information före, under och efter en resa? 

__Fungera som en nyckelorganisation gentemot externa organisationer? 

Om barmarksprodukten: 

Vad anser du är viktigt att lyfta fram i destinationen för destinationsbolaget, dvs. barmarksprodukten? 

(rangordna prioritering 1-9, 9=minst prioriterat) 

__Events/tävlingar __Vandringsleder/cykelleder  __Vattenaktiviteter 

__Grupp & konferens  __Äventyrsaktiviteter  __Familj/barn   

__Shopping/uteliv __Motion & Hälsa  __Annat? 

 

Vilka möjligheter finns det för att utveckla destinationsbolagets medlemsantal under barmarkssäsongen? Hur 

rekryterar ni nya medlemmar? 

Hur arbetar destinationsbolaget för att medlemmarna ska känna legitimitet? 

 

Hur ser destinationsbolaget på framtiden för barmarkssäsongen i Åre? (skala 1-6, 1= mycket dålig, 6= mycket 

bra, samt motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Har era medlemmar specifika roller gällande utvecklingen av barmarksprodukten? 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, samt motivering) 



 

 

Hur anser du att den interna kommunikationen fungerar inom destinationen, mellan destinationsbolaget och 

företagare samt företagare och företagare? (skala 1-6, 1=mycket dåligt, 6=mycket bra, samt motivering) 

Tycker destinationsbolaget att det främsta ansvaret ligger hos DB att arbeta för en bra intern kommunikation 

inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser destinationsbolaget att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och 

destinationsbolaget? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur marknadsför sig destinationsbolaget hos medlemmarna, för att synas mer eller för att göra medlemmarna 

mer medvetna vad arbetet innebär, samt för att rekrytera nya? 

Vilka är det drar fördelar av att destinationsbolaget finns i Åre? Vilka är intressenterna förutom medlemmarna? 

Hur upplever destinationsbolaget medlemmarnas upplevda värde av att vara med i destinationsbolaget? (skala 1-

6, 1=mycket dåligt, 6=mycket bra, samt motivering) 

Vilka framgångsfaktorer anser destinationsbolaget att ni har i ert arbete? Var har ni gjort mest nytta för 

utvecklingen av barmarksprodukten? 

 

Intervju 2: Åre kommun  

Om Åre kommun: 

Vem är du och vilken position har du i Åre kommun? 

Vilken roll och ställning har Åre kommun på destinationen? Hur ser prioriteringen ut för ert utvecklingsarbete 

under året (vinter/barmark)? (ange i procent 1-100% barmark och 1-100% vinter) 

Vad anser du är Åre kommuns ansvar för destinationen och dess arbete för att utveckla en hållbar 

barmarkssäsong?  

Kommunen har varit med att upprätta Vision 2011 och Vision 2020 tillsammans med näringslivet, hur har 

visionerna efterföljts? Finns det tydliga styrkor och svagheter inom dessa? 

Hur mycket bidrar/investerar Åre kommun i utvecklingen av en hållbar barmarkssäsong? Hur ser fördelningen ut 

för investeringar vinter som sommar? 

Om barmarksprodukten: 

Vad är viktigt för Åre kommun att lyfta fram i destinationen, dvs. barmarksprodukten? (rangordna prioritering 

1-9, 9=minst prioriterat) 

__Event/tävlingar __Vandringsleder/cykelleder   __Vattenaktiviteter 

__Grupp & konferens __Äventyrsaktiviteter     __Familj/barn 

__Shopping/uteliv __Motion & Hälsa      __Annat? 

 

Anser du att det saknas någonting på destinationen under barmarkssäsongen? 

Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med utvecklingen av barmarksäsongen i Åre? 

Har du några konkreta exempel på vad kommunen tillför under barmarkssäsongen? 

Hur ser Åre kommun på framtiden för barmarkssäsongen i Åre? (skala 1-6 1= mycket dålig, 6= mycket bra, 

samt motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Hur involverad är Åre kommun i destinationsbolaget?  

Anser du att destinationsbolaget har involverat Åre kommun för möjligheten att kunna vara delaktig inom Åres 

utveckling? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 



 

 

Destinationsbolaget i Åre har satt upp fyra övergripande strategier för destinationsutvecklingen. Har Åre 

kommun varit delaktig i arbetet för dessa strategier och hur anser du att de efterföljs? 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur anser du att den interna kommunikationen fungerar inom destinationen, mellan destinationsbolag och 

företagare samt företagare och företagare? (skala 1-6, 1=mycket dålig, 6=mycket bra, samt motivering) 

Anser du att det är destinationsbolagets ansvar att arbeta för en bra intern kommunikation inom destinationen? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och destinationsbolaget? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur fungerar Åre kommuns samarbete med destinationsbolaget?  

Vilka faktorer anser Åre kommun är viktiga för destinationsbolagets framgång? 

Har du förtroende och tillförlitlighet till destinationsbolaget? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till 

fullo, samt motivering) 

 

Intervju 3: SkiStar AB i Åre  

Om SkiStar AB i Åre: 

Vem är du och vilken position har du i SkiStar AB? 

SkiStar AB är en av ÅREs största aktörer på destinationen, känner du att SkiStar AB har ett visst ansvar för 

resterande företagare på destinationen? 

Vilken roll och ställning har SkiStar AB på destinationen? Hur ser fördelningen ut gällande aktivitetsutbudet 

vintersäsong som sommarsäsong? (ange i procent 1-100% sommar och 1-100% vinter) 

Vi ser en skillnad i hur fördelningen ser ut i omsättning/sysselsättning på vintersäsongen i jämförelse med 

barmarkssäsongen. Hur ser antalet årsanställda ut som arbetar med vinterprodukten samt barmarksprodukten? 

Hur vill SkiStar AB arbeta för att minska gapet mellan vinter och sommarsäsong? Finns det en vilja hos SkiStar 

AB att minska skillnaderna? 

I SkiStar ABs mål och strategi finns det tydliga mål med vinterprodukten, varför ges inte barmarksprodukten 

mer utrymme i dessa?  

Vilka specifika mål och visioner finns för Åres liftanläggning inom barmarksprodukten?  

I SkiStar ABs Koncept och affärsidé står det att affärsområden utanför ert kärnområde ska företrädesvis drivas 

av externa operatörer, vilka affärsområden är dessa och hur fungerar detta under barmarkssäsongen? Är detta 

tydligare på barmarkssäsong än vintersäsong då er kärnverksamhet är att producera vinterprodukter?  

Stämmer SkiStar AB i Åres mål och visioner överens med destinationsbolagets mål och visioner när det gäller 

Åres barmarksprodukt? (skala 1-6, 1= Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, motivera) 

Om barmarksprodukten: 

Vad anser du är viktigt att lyfta fram i destinationen för SkiStar AB, dvs barmarksprodukten? (rangordna 

prioritering 1-9, 9=minst prioriterat) 

__Events/tävlingar __Vandringsleder/cykelleder  __Vattenaktiviteter  

__Grupp & konferens __Äventyrsaktiviteter  __Familj/barn 

__Shopping/uteliv __Motion & Hälsa  __Annat?  

 

Anser du att det saknas någonting på destinationen under barmarkssäsongen? 



 

 

Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med utvecklingen av barmarksäsongen i Åre? 

Vilka möjligheter finns det för att utveckla SkiStar ABs verksamhet under barmarkssäsongen? 

Har du några konkreta exempel på vad SkiStar har gjort för att utveckla barmarksprodukten? Finns det planer på 

att utveckla SkiStar ABs aktivitetsutbud under sommaren? 

Hur ser SkiStar AB på framtiden för barmarkssäsongen i Åre? (skala 1-6 1= mycket dålig, 6= mycket bra, samt 

motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Har du varit delaktig och fått ta del av de fyra övergripande strategierna som Åre Destination AB har satt upp 

som strategier för destinationsutvecklingen?  

Anser du att destinationsbolaget har involverat SkiStar AB för möjligheten att kunna vara delaktig inom Åres 

utveckling? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur anser du att den interna kommunikationen fungerar inom destinationen, mellan destinationsbolag och 

företagare samt företagare och företagare? (skala 1-6 1= mycket dålig, 6= mycket bra, samt motivering) 

Anser du att det är destinationsbolagets ansvar att arbeta för en bra intern kommunikation inom destinationen? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och destinationsbolaget? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Vad får SkiStar AB ut av att samarbeta med destinationsbolaget, hur fungerar ert medlemskap? 

Vilka faktorer anser SkiStar AB är viktiga för destinationsbolagets framgång? 

Har du förtroende och tillförlitlighet till destinationsbolaget? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till 

fullo, samt motivering) 

Har det under årens lopp funnits tvivel hos SkiStar AB att ett samarbete med destinationsbolaget inte gynnar 

företaget?  

 

Intervju 4: Holiday Club i Åre  

Om Holiday Club i Åre: 

Vem är du och vilken position har du i Holiday Club? 

Vilken roll och ställning har Holiday Club på destinationen? Hur ser fördelningen ut när det gäller 

aktivitetsutbudet vintersäsong samt sommarsäsong? (ange i procent 1-100% sommar och 1-100% vinter) 

Hur ser fördelningen ut i omsättning/sysselsättning under barmarkssäsongen i jämförelse med vintersäsongen? 

Hur många helårsanställda finns det i företaget?  

Holiday Club är en av ÅREs största aktörer på destinationen. Tidigare har HC haft det övergripande ansvaret på 

utvecklandet av barmarksprodukten men idag ligger det ansvaret hos destinationsbolaget. Hur känner du att 

Holiday Club har ett visst ansvar för resterande företagare på destinationen under barmarkssäsongen? (skala 1-6, 

1= Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, motivera)  

Holiday Club expanderar enligt hemsidan, med nya ägare. De nya ägarna har uttryckt tydliga mål och visioner 

med att lyfta Åres barmarkssäsong, hur har du tagit del av dessa och hur kommer detta arbete att se ut i företaget 

i Åre?  



 

 

Stämmer Holiday Clubs mål och visioner överens med destinationsbolagets mål och visioner när det gäller Åres 

barmarksprodukt? (skala 1-6, 1= Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, motivera) 

Om barmarksprodukten: 

Vad anser du är viktigt att lyfta fram i destinationen för Holiday Club, dvs. barmarksprodukten? (rangordna 

prioritering 1-9, 9=minst prioriterat) 

__Event/tävlingar __Vandringsleder/cykelleder   __Vattenaktiviteter  

__Grupp & konferens __Äventyrsaktiviteter  __Familj/barn 

__Shopping/uteliv __Motion & Hälsa  __Annat?  

 
Anser du att det saknas någonting på destinationen under barmarkssäsongen? 

Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med utvecklingen av barmarksäsongen i Åre? 

Hur ser Holiday Club på framtiden för barmarkssäsongen i Åre? (skala 1-6 1= mycket dålig, 6= mycket bra, 

samt motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Har du varit delaktig och fått ta del av de fyra övergripande strategierna som Destination Åre AB har satt upp 

som strategier för destinationsutvecklingen? 

Anser du att destinationsbolaget har involverat Holiday Club för möjligheten att kunna vara delaktig inom Åres 

utveckling? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, samt motivering)  

Hur anser du att den interna kommunikationen fungerar inom destinationen, mellan destinationsbolag och 

företagare samt företagare och företagare? (skala 1-6, 1=mycket dålig, 6=mycket bra, samt motivering) 

Anser du att det är destinationsbolagets ansvar att arbeta för en bra intern kommunikation inom destinationen?  

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och destinationsbolaget? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Vad får Holiday Club ut av att samarbeta med destinationsbolaget, hur fungerar ert medlemskap?  

Har du förtroende och tillförlitlighet till destinationsbolaget? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till 

fullo, samt motivering) 

Har det under årens lopp funnits tvivel hos Holiday Club att ett samarbete med destinationsbolaget inte gynnar 

företaget? 

Följdfråga: Anser du att det finns utrymme att kunna påverka destinationsbolaget i det Holiday Club vill uppnå? 

 

Intervju 5: Åre Skidsport  

Om Åre Skidsport: 

Vem är du och vilken position har du i Åre Skidsport? 

Vilken roll och ställning har Åre Skidsport på destinationen? Hur ser fördelningen ut gällande aktivitetsutbud 

vintersäsong samt sommarsäsong? (ange i procent 1-100% sommar och 1-100% vinter) 

Hur ser fördelningen ut i omsättning/sysselsättning under barmarkssäsongen i jämförelse med vintersäsongen? 

Hur många antal helårsanställda har företaget? 

Varför valde Åre Skidsport att bli medlem i destinationsbolaget? 



 

 

Stämmer Åre Skidsport mål och visioner överens med destinationsbolagets mål och visioner när det gäller Åres 

barmarksprodukt? (skala 1-6, 1= Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, motivera) 

Om barmarksprodukten: 

Vad anser du är viktigt att lyfta fram i destinationen för Åre Skidsport, dvs. barmarksprodukten? (rangordna 

prioritering 1-9, 9=minst prioriterat) 

__Event/tävlingar __Vandringsleder/cykelleder   __Vattenaktiviteter 

__Grupp & konferens __Äventyrsaktiviteter   __Familj/barn 

__Shopping/uteliv __Motion & Hälsa  __Annat?  

 

Anser du att det saknas någonting på destinationen under barmarkssäsongen? 

Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med utvecklingen av barmarksäsongen i Åre? 

Har du några konkreta exempel på vad Åre Skidsport har bidragit till/hjälpt för att utveckla barmarksprodukten? 

Finns det planer på att utveckla Åre Skidsports verksamhet under sommaren? 

Hur ser Åre Skidsport på framtiden för barmarkssäsongen i Åre? (skala 1-6 1= mycket dålig, 6= mycket bra, 

samt motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Har du varit delaktig och fått ta del av de fyra övergripande strategierna som Destination Åre AB har satt upp 

som strategier för destinationsutvecklingen? 

Anser du att destinationsbolaget har involverat Åre Skidsport för möjligheten att kunna vara delaktig inom Åres 

utveckling? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur anser du att den interna kommunikationen fungerar inom destinationen, mellan destinationsbolag och 

företagare samt företagare och företagare? (skala 1-6, 1=mycket dålig, 6=mycket bra, samt motivering)  

Tycker du att det är destinationsbolagets ansvar att arbeta för en bra intern kommunikation inom destinationen? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering)  

Anser du att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och destinationsbolaget? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Vad får Åre Skidsport ut av att samarbeta med destinationsbolaget, hur fungerar ert medlemskap? 

Vilka faktorer anser Åre Skidsport är viktiga för destinationsbolagets framgång? 

Har du förtroende och tillförlitlighet till destinationsbolaget? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till 

fullo, samt motivering) 

 

Intervju 6: ICA i Åre 

Om ICA Åre: 

Vem är du och vilken position har du på ICA i Åre?   

Vilken roll och ställning har ICA på destinationen? Hur ser fördelningen ut gällande verksamheten, vintersäsong 

samt sommarsäsong? (ange i procent 1-100% sommar och 1-100% vinter)  

Hur ser fördelningen ut i omsättning/sysselsättning under barmarkssäsongen i jämförelse med vintersäsongen? 

Hur många antal årsanställda finns i företaget?  

Varför valde ICA att bli medlem i destinationsbolaget? 



 

 

Stämmer ICA i Åres mål och visioner överens med destinationsbolagets mål och visioner när det gäller Åres 

barmarksprodukt? (skala 1-6, 1= Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, motivera) 

Om barmarksprodukten: 

Vad anser du är viktigt att lyfta fram i destinationen för ICA i Åre, dvs. barmarksprodukten? (rangordna 

prioritering 1-9, 9=minst prioriterat) 

__Event/tävlingar __Vandringsleder/cykelleder   __Vattenaktiviteter 

__Grupp & konferens __Äventyrsaktiviteter  __Familj/barn 

__Shopping/uteliv __Motion & Hälsa  __Annat?  

 

Anser du att det saknas någonting på destinationen under barmarkssäsongen?  

Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med utvecklingen av barmarksäsongen i Åre?  

Har du några konkreta exempel på vad ICA i Åre har gjort för att utveckla barmarksprodukten? 

Hur ser ICA i Åre på framtiden för barmarkssäsongen i Åre? (skala 1-6 1= mycket dålig, 6= mycket bra, samt 

motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Har du varit delaktig och fått ta del av de fyra övergripande strategierna som Destination Åre AB har satt upp 

som strategier för destinationsutvecklingen?  

Anser du att destinationsbolaget har involverat ICA i Åre för möjligheten att kunna vara delaktig inom Åres 

utveckling? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur anser du att den interna kommunikationen fungerar inom destinationen, mellan destinationsbolag och 

företagare samt företagare och företagare? (skala 1-6 1= mycket dålig, 6= mycket bra, samt motivering) 

Anser du att det är destinationsbolagets ansvar att arbeta för en bra intern kommunikation inom destinationen? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och destinationsbolaget? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Vilka faktorer anser du är viktiga för destinationsbolagets framgång?  

Har du förtroende och tillförlitlighet till destinationsbolaget? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till 

fullo, samt motivering)  

Anser du att det finns brister i destinationsbolagets nuvarande organisationsstruktur?  

Vad får ICA i Åre ut av att samarbeta med destinationsbolaget, hur fungerar ert medlemskap?  

Har det under årens lopp funnits tvivel hos ICA i Åre att ett samarbete med destinationsbolaget inte gynnar 

företaget?  

 

Intervju 7: JoPe Fors & Fjäll 

Om Jope Fors & Fjäll i Åre 

Vem är du och vilken position har du i JoPe Fors & Fjäll? 

Vilken roll och ställning har JoPe Fors & Fjäll på destinationen? Hur ser fördelningen ut gällande 

aktivitetsutbudet vintersäsong samt sommarsäsong? (ange i procent 1-100% sommar och 1-100% vinter) 



 

 

Hur ser fördelningen ut i omsättning/sysselsättning under barmarkssäsongen i jämförelse med vintersäsongen? 

Hur många antal helårsanställda har företaget? 

Varför valde JoPe Fors & Fjäll att bli medlem i destinationsbolaget? 

Stämmer JoPe Fors & Fjälls mål och visioner överens med destinationsbolagets mål när det gäller Åres 

barmarksprodukt? (skala 1-6, 1= Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, motivera) 

Om barmarksprodukten: 

Vad anser du är viktigt att lyfta fram i destinationen för JoPe Fors & Fjäll, dvs. barmarksprodukten? (rangordna 

prioritering 1-9, 9=minst prioriterat) 

__Event/tävlingar __Vandringsleder/cykelleder  __Vattenaktiviteter 

__Grupp & konferens __Äventyrsaktiviteter  __Familj/barn 

__Shopping/uteliv __Motion & Hälsa  __Annat? 

 

Anser du att det saknas någonting på destinationen under barmarkssäsongen?  

Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med utvecklingen av barmarksäsongen i Åre? 

Har du några konkreta exempel på vad JoPe Fors & Fjäll har gjort för att utveckla barmarksprodukten? Finns det 

planer på att utveckla JoPe Fors & Fjäll aktivitetsutbud under sommaren? 

Hur ser JoPe Fors & Fjäll på framtiden för barmarkssäsongen i Åre? (skala 1-6 1= mycket dålig, 6= mycket bra, 

samt motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Har du varit delaktig och fått ta del av de fyra övergripande strategierna som Destination Åre AB har satt upp 

som strategier för destinationsutvecklingen? 

Anser du att destinationsbolaget har involverat JoPe Fors & Fjäll för möjligheten att kunna vara delaktig inom 

Åres utveckling? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1= Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, motivera) 

Hur anser du att den interna kommunikationen fungerar inom destinationen, mellan destinationsbolag och 

företagare samt företagare och företagare? (skala 1-6, 1=mycket dålig, 6=mycket bra, samt motivering) 

Tycker du att det är destinationsbolagets ansvar att arbeta för en bra intern kommunikation inom destinationen? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och destinationsbolaget? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Vad får JoPe Fors & Fjäll ut av att samarbeta med destinationsbolaget, hur fungerar ert medlemskap?  

Vilka faktorer anser JoPe Fors & Fjäll är viktiga för destinationsbolagets framgång? 

Har du förtroende och tillförlitlighet till destinationsbolaget? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till 

fullo, samt motivering) 

 

Intervju 8: Pocke Nilsson 

Om Åre Destination AB 

Vem är du och vad gör du i dagsläget? 

Som tidigare ordförande för Åreföretagarna, kan du beskriva hur ditt arbete såg ut? Beskriv hur organisationen 

fungerade?   



 

 

Varför valde du att sluta som ordförande för Åreföretagarna? 

Vilka anser du är nyckelpersonerna i dagens destinationsbolag? 

Vilka anser du är destinationsbolagets organisatoriska styrkor och svagheter? 

Åre Destination AB ska fungera som en samverkansplattform för näringslivet i Åre, hur stort ansvar känner du 

att destinationsbolaget har för företagen i Åre?  

I destinationsbolagets mål och strategi finns det tydliga mål och visioner med att utveckla en året runt-

destination, hur tycker du att detta arbete har utvecklats från när du var ordförande för Åreföretagarna? 

Hur involverade Åreföretagarna medlemmarna i att utveckla gemensamma visioner och mål när du var 

ordförande? 

Vad anser du är viktigast för arbetet inom destinationsbolaget i ÅRE? (Rangordna 1-5, där 1=viktigast) 

__Att koordinera turismnäringen mellan de olika branscherna på destinationen? 

__Verka som ledare och opinionsbildare för turismens inverkan lokalsamhället? 

__Arbeta för utvecklingen av turistisk infrastruktur, events och image samt positionering på marknaden? 

__Underlätta för besökaren med tydlig information före, under och efter en resa? 

__Fungera som en nyckelorganisation gentemot externa organisationer? 

 

Om barmarksprodukten:  

Vad anser du är viktigt att lyfta fram i destinationen, dvs. barmarksprodukten? (rangordna prioritering 1-9, 

9=minst prioriterat) 

__Event/tävlingar __Vandringsleder/cykelleder  __Vattenaktiviteter 

__Grupp & konferens __Äventyrsaktiviteter  __Familj/barn 

__Shopping/uteliv __Motion & Hälsa  __Annat? 

 

Vilket ansvar anser du destinationsbolaget har i utvecklandet av en hållbar barmarkssäsong? 

 

Anser du att det saknas någonting på destinationen under barmarkssäsongen?  

Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med utvecklingen av barmarksäsongen i Åre? 

Vilka möjligheter anser du att det finns för att utveckla destinationsbolagets medlemsantal under 

barmarkssäsongen?  

Anser du att legitimitet en framgångsfaktor för att destinationsbolaget ska kunna ”gå framåt”? Hur anser du att 

destinationsbolaget borde arbeta för att stärka legitimiteten? 

Har du några konkreta exempel på vad Åreföretagarna har gjort för att utveckla barmarksprodukten? Ingick 

Åreföretagarna några samarbeten när du var ordförande som har varit betydelsefullt för hur utvecklingen ser ut 

idag gällande barmarksprodukten? 

Hur ser du på framtiden för barmarkssäsongen i Åre? (skala 1-6, 1= mycket dålig, 6= mycket bra, samt 

motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur anser du att den interna kommunikationen fungerar inom destinationen, mellan destinationsbolaget och 

företagare samt företagare och företagare? (skala 1-6, 1=mycket dåligt, 6=mycket bra, samt motivering) 

Anser du att destinationsbolaget har det främsta ansvaret för en bra intern kommunikation inom destinationen? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur fungerade den interna kommunikationen när du var ordförande för Åreföretagarna?  



 

 

Anser du att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och destinationsbolaget? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Vad får medlemsföretagen ut av att samarbeta med destinationsbolaget, hur fungerar medlemskapet?  

Vilka är det drar fördelar av att destinationsbolaget finns i Åre? Vilka är intressenterna förutom medlemmarna? 

Vilka framgångsfaktorer anser du att destinationsbolaget har i sitt arbete? Var har de gjort mest nytta för 

utvecklingen av barmarksprodukten? 

Hur viktigt tror du det är att alla företag har nedskrivna mål och visioner? 

 

Intervju 9: Erik Hedblad 

Om Åre Destination AB: 

Vem är du och vad gör du i dagsläget? 

Som tidigare VD för Åreföretagarna, kan du beskriva hur ditt arbete såg ut? Beskriv hur organisationen 

fungerade? 

Varför valde du att sluta som VD för destinationsbolaget? 

Vilka anser du är destinationsbolagets organisatoriska styrkor och svagheter? 

Åre Destination AB ska fungera som en samverkansplattform för näringslivet i Åre, hur stort ansvar känner du 

att destinationsbolaget har för företagen i Åre? 

Hur involverade Åreföretagarna medlemmarna i att utveckla gemensamma visioner och mål när du var VD? 

Vad anser du är viktigast för arbetet inom destinationsbolaget i ÅRE? (Rangordna 1-5, där 1=viktigast) 

__Att koordinera turismnäringen mellan de olika branscherna på destinationen? 

__Verka som ledare och opinionsbildare för turismens inverkan lokalsamhället? 

__Arbeta för utvecklingen av turistisk infrastruktur, events och image samt positionering på marknaden? 

__Underlätta för besökaren med tydlig information före, under och efter en resa? 

__Fungera som en nyckelorganisation gentemot externa organisationer? 

 
Om barmarksprodukten: 

Vilket ansvar anser du destinationsbolaget har i utvecklandet av en hållbar barmarkssäsong? 

Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med utvecklingen av barmarksäsongen i Åre? 

Vilka möjligheter anser du att det finns för att utveckla destinationsbolagets medlemsantal under 

barmarkssäsongen? 

Anser du att legitimitet en framgångsfaktor för att destinationsbolaget ska kunna ”gå framåt”? Hur anser du att 

destinationsbolaget borde arbeta för att stärka legitimiteten? 

Har du några konkreta exempel på vad Åreföretagarna har gjort för att utveckla barmarksprodukten? Ingick 

Åreföretagarna några samarbeten när du var VD som har varit betydelsefullt för hur utvecklingen ser ut idag 

gällande barmarksprodukten? 

Hur ser du på framtiden för barmarkssäsongen i Åre?(skala 1-6, 1= mycket dålig, 6= mycket bra, samt 

motivering) 

Samverkan inom ÅRE: 

Anser du att företagssamarbetet/samverkan fungerar bra inom destinationen? (skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 

6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Anser du att destinationsbolaget har det främsta ansvaret för en bra intern kommunikation inom destinationen? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Hur fungerade den interna kommunikationen när du var VD för Åreföretagarna? 



 

 

Anser du att det finns brister i den nuvarande kommunikationen mellan företagare och destinationsbolaget? 

(skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer till fullo, samt motivering) 

Vad får medlemsföretagen ut av att samarbeta med destinationsbolaget, hur fungerar medlemskapet? 

Vilka är det drar fördelar av att destinationsbolaget finns i Åre? Vilka är intressenterna förutom medlemmarna? 

Vilka framgångsfaktorer anser du att destinationsbolaget har i sitt arbete? Var har de gjort mest nytta för 

utvecklingen av barmarksprodukten? 

 


