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ABSTRACT 

Regional politics is changing; it is transforming from being mainly a responsibility 
of the central state to a concern that is more for the regional or local governments. 
At the same time, there are signs of a transformation of the political system in 
general. The development indicates a decreasing hierarchy as the power of the 
state is challenged and the political agents are increasing in number. This indicates 
that the political agents are changing but there are also indications that the political 
forms are transforming. The politics is increasingly characterised by project and 
process politics, networks, cooperation and partnerships. This transformation is 
generally described as the transformation “from government to governance”. New 
governance is one of the most frequently discussed issues in contemporary 
political science literature, and this has led to a wide variety of conceptualizations. 
Considering the changing regional politics and general changes as the political 
forms and agents, this thesis studies who governs the regional politics and how 
regional politics is governed.  
 
The purpose of this thesis is to provide empirical contributions in order to increase 
the understanding of changes in regional politics at the local level. This is done by 
dividing governance modes into typologies. Four political processes at the local 
level in the municipality of Åre between the years 1973-2007 are analyzed. The 
thesis is based on qualitative semi-structured elite interviews. The informants have 
been selected by snowball sampling. The interviews have also been complemented 
by documentary studies. The documents that have been studied are the protocols 
from the municipal assembly from 1973, when the municipality was created, to 
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2007. The documents also consist of the parish archives (sockenkrönikor) 
governmental reports and official documents of the local and state-level 
government.  The material has been analyzed by using process tracing.  
 
The main results of the study are that there have been changes in the regional 
politics at the local level in relation to the political agents and the forms of politics. 
The 1970s were characterized by strong state power and hierarchy. The political 
processes have increasingly been characterized by the typology of the new 
governance. The study has shown that in practice the regional politics in Åre is 
characterized by both traditional governance and new governance at the same time 
there has not been a paradigmatic shift. The elements of new governance are 
increasing but there are still significant signs of the traditional bureaucratic system 
such as hierarchy and ordered rule. As the signs of new governance increase, the 
political entrepreneurs play a bigger role in the processes being analyzed. The 
study also shows that the critique of traditional forms of governance relating to 
participation and influence has not become irrelevant as the signs of new 
governance increases.  
 
Keywords: Regional politics, new governance, local government, political 
entrepreneurs, networks, hierarchy, case study 
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1 INLEDNING 

Svensk regionalpolitik förändras. Kommunerna har fått en allt viktigare roll med 
ökat ansvar för tillväxt och utvecklingspolitik. Regionalpolitiken på kommunal 
nivå förändras1, kommunerna har fått en allt viktigare roll då de tagit över allt mer 
ansvar för tillväxt och utvecklingspolitiken. Politiken har gått från en stark tilltro 
till statens förmåga att styra under 1970-talet där välfärdens fördelning var det 
viktigaste till att regionalpolitiken idag handlar om kommunerna och deras 
förmåga att hantera problem och agera på ett sådant sätt att maximalt 
handlingsutrymme skapas. Denna utveckling har skett genom att 
regionalpolitiken2 utvidgades under 1980-talet, vilket tillsammans med den 
decentraliseringsvåg som skedde innebar att sektorspolitiken uppluckrades. 
Svensk regionalpolitik är ett expanderande område, men det är inte klart hur detta 
område förhåller sig till andra förändringsprocesser i vårt samhälle. Sammantaget 
är regionalpolitik ett expanderande område där kommunerna har fått ökat ansvar. 
 
Samtidigt som svensk regionalpolitik har expanderat anses politikens form och 
aktörer har förändrats. Den tidigare hierarkiska ordningen där verksamhet 
finansierats genom beskattning och reglering har ersatts med nya former. I den nya 
ordningen agerar ett flertal aktörer på olika samhällsnivåer som utmanar och 
samarbetar med varandra. Politik har i ökad grad kommit att handla om projekt- 
och processpolitik via nätverk, samverkan och partnerskap. Denna förändring av 
politik benämns som en övergång från government till governance (se exempelvis 
Pierre & Peters 2000, Kjaer 2004, Sørensen 2006).  
 
Övergången från government till governance häger samman med förändringar i 
politikens aktörer och former. Huruvida dessa förändringar har fått genomslag i 

                                                           
1 Utförlig beskrivning om denna utveckling återfinns bland annat hos Mörck 2008, Persson 
2010, Johansson 2004, Hedlund & Montin 2009, Montin 2004, Petersson 2006, Åström & 
Granberg 2009, Sundin 1997, Christoferson & Öhman 1998, SOU 2000:87, Hallin 2005, 
Edvardsen 2004, Lindström 2005, Sundin & Hagen 2006. 
2 Jag väljer att använda begreppet regionalpolitik trots att politikområdet under årens lopp 
har varit uppdelat på flera olika områden och sektorer samt haft en rad olika benämningar 
som lokaliseringspolitik, balanserad expansionspolitik, regional näringspolitik och regional 
utvecklingspolitik.   
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den förändrade regionalpolitiken är dock inte tidigare undersök. För att undersöka 
hur förändringen av svensk regionalpolitik förhåller sig till utvecklingen från 
government till governance strävar därför föreliggande avhandling att besvara 
följande övergripande forskningsfråga: Hur kan den förändrade regionalpolitiken 
förstås utifrån idealtyperna government och governance? 
 
Den övergripande forskningsfrågan kan inte besvaras utifrån tidigare studier. Det 
finns en kunskapsbrist inom forskning om governance (Pierre & Sundström 2009, 
Jordan 2008, Hysing 2009) som avhandlingen avser att åtgärda. Bland annat 
hävdar Hedlund och Montin (2009) att det inte finns någon sammanhållen bild av 
interaktiv styrning (governance) på lokal nivå i Sverige. Det är möjligt att den 
styrning som etablerade i samband med sammanslagningen av kommuner under 
1970-talet fortfarande är intakt. En annan möjlighet som också ramförts i 
diskussionen är att interaktiv styrning har utvecklats efter kommun-
sammanslagningarna och medfört återgång till tidigare former där offentliga 
aktörer samarbetar med privata aktörer. Samtidigt som regionalpolitiken beskrivs i 
termer som liknar dem man använder inom governanceforskningen. Det vill säga 
nätverk, partnerskap, samverkan, att staten har en mindre framträdande roll och 
att regionerna betonas starkare. Men den empiriska frågan kvarstår, har vi haft ett 
skifte i regionalpolitiken från politik liknande idealtypen government till 
governance? Det finns empiriska resultat som tyder på både det ena och det andra. 
Samtidigt som regionalpolitiken på ytan verkar ha haft en övergång från 
government till governance (Hudson, 2001) pekar andra resultat på att politiken på 
lokal nivå genomförs på det sätt den alltid har gjort (Szücs, Strömberg, 2006). Det 
finns därmed en oklarhet om interaktiv styrning förekommer generellt på lokal 
nivå, men också specifikt vem som utför regionalpolitik på kommunnivå och i 
vilken form. Avhandlingen kommer därför att studera om regionalpolitik på lokal 
nivå har förändrats från government till governance.  
 
Det talas ofta om en förändring från government till governance men det är inte 
alltid klarlagt vad de huvudsakliga skillnaderna mellan systemen är. Howlett, 
Rayner, och Tollefson (2009) menar att förändringen kanske inte är så självklar som 
den ibland kan framställas. Andra forskare (Hysing, 2009) menar att 
föreställningen om övergången ”från government till governance” är kontextuell 
och ser olika ut inom olika policyområden. Det kan också se olika ut beroende på 
vilka dimensioner av government och governance som studeras.  
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Utifrån resonemanget om den förändrade regionalpolitiken går det att slå fast att 
regionalpolitikens aktörer tycks ha förändrats (vem styr) vilket till stor del handlar 
om ett skifte där staten varit den drivande aktören till att allt mer av ansvaret 
ligger hos regionerna och kommunerna. Samtidigt som politiken kommer till 
uttryck genom nya former (hur styrs) som partnerskap och projekt. Avhandlingen 
tar fasta på denna till synes förändring och studerar regionalpolitik i den 
kommunala kontexten, detta genom att den kommunala rollen har kommit att 
förändras i och med den förändrade regionalpolitiken. Med avhandlingen vill jag 
förstå regionalpolitikens förändring i en kommunal kontext utifrån idealtyperna 
government och governance.  Därmed studeras regionalpolitiken för att besvara 
frågan hur förändringarna påverkar hur regionalpolitiken styrs och vem som styr i 
kommunen. Studien illustreras i figur 1.  
 
Figur 1 Förväntad utveckling av regionalpolitik på kommunal nivå 

 
 

 Governance

Ökat kommunalt ansvar 
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Avhandlingen är en studie av Åre kommun som är ett avvikande fall i förhållande 
till kommungruppen turist- och besökskommuner och mediankommunen.3 
Studien baseras på ett fall som delas in i fyra analysenheter. Den kvalitativa 
metoden ger här en god helhetsbild av händelseförloppet genom att jag beaktar de 
processer och delbeslut som lett fram till utfallet. Detta görs genom 
processpårning. Identifieringen av relevanta aktörer för intervjuer görs genom 
snöbollsurval. Då Åre inte är ett normalfall lämpar sig en djupstudie av Åre 
kommun väl och Åre by i synnerhet för att skapa förståelse av de politiska 
processerna som ägt rum i kommunen.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med avhandlingen är att ge empiriska bidrag som ökar förståelsen för förändringar i 
regionalpolitiken på kommunal nivå. Undersökningen är en studie av förändring där 
fokus kommer att ligga på att studera hur väl processerna liknar de idealtypiska 
konstruktionerna government och governance. Detta sker utifrån resonemanget 
om en förändrad regionalpolitik vilket innebär en förändrad roll för kommunen. 
Avhandlingens ambition är att belysa om det skett någon faktisk förändring av 
styret och hur den kan förstås utifrån government och governance. Vem som styr 
politiken, politikens aktörer, och hur politiken styrs, politikens former, brukar 
framhållas som utmärkande aspekter av styrsystemen government och 
governance. I förlängningen innebär det en studie av regionalpolitikens 
förändrade aktörer och former vilken görs genom att jag försöker besvara 
frågeställningen Hur kan den förändrade regionalpolitiken förstås utifrån idealtyperna 
government och governance? Den övergripande frågeställningen delas sedan in i 
följande två underfrågor:  

• Har det skett en förändring i vem som styr regionalpolitiken.  
• Har det skett en förändring i hur regionalpolitiken styrs.  

 
För att uppnå studiens syfte kommer två uppgifter att utföras. För det första 
kommer ett analysschema att konstrueras utifrån government och governance som 
                                                           
3 I kapitel 3 jämförs Åre med kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner samt 
alla kommuner i Sverige utifrån variablerna; invånarantal, antal inflyttade, 
befolkningsutveckling, förvärvsarbetande, ohälsotal, medianinkomst, tätortsgrad 
sysselsättningsgrad, medelålder, kostnader för näringsliv och turism samt utpendling.  
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idealtyper. Analysschemat kommer att precisera vem som förväntas styra och hur 
aktörerna förväntas styra regionalpolitik på kommunal nivå vid government 
respektive governance. Som Robischau (2012) påpekar är government och 
governance begrepp som i studier kan vara bristfälligt definierade och i sina 
definitioner föränderliga. En viktig analytisk uppgift för avhandlingen är därför att 
definiera och precisera begreppen och utveckla ett sammanhållet analysschema, 
vilket möjliggör empiriska analyser utifrån begreppen. För det andra kommer 
utvecklingen av regionalpolitik att studeras i en kommun. Fyra processer vid olika 
tidpunkter i Åre kommun kommer att studeras för att undersöka hur utvecklingen 
av regionalpolitikens aktörer och former förhåller sig till förväntningarna utifrån 
government och governance.  
 
Det blir en studie i att förstå hur den förändrade regionalpolitiken påverkar hur 
politiken tar sig uttryck på lokal nivå när det gäller både politikens aktörer och 
dess former. Politikens former avser hur politiken utformas, om den präglas av 
offentliga utredningar och direktiv eller om den mer består av samverkan, nätverk, 
process- och projektpolitik. Politikens aktörer avser vem som är aktören, om 
politiken präglas av statligt styre eller om andra aktörer som EU, regionala, lokala 
och privata aktörer präglar politiken. Idealtyperna government och governance 
används för att förstå förändringarna i regionalpolitiken och det görs genom att 
besvara frågeställningarna utifrån fyra olika politiska processer i Åre kommun.  
 
1.2 Regionalpolitiken och kommunen  
Vi har haft en rad förändringar på det regionalpolitiska området. Organisationen 
av hur politiken ska genomföras förändrades i och med kommunreformen på 
1970-talet där de små kommunerna slogs samman till större enheter. 
Kommunernas roll och politikens fokus har också förändrats från att kommunerna 
skulle genomföra av staten utformad politik till att det blivit starkare fokus på 
regionerna och kommunerna. Där har kommunerna fått nya verktyg att arbeta 
med i form av att EU har blivit en potentiell samarbetspartner. Detta reser en rad 
frågor, bland annat: om det inte längre är staten som styr, vem är det då? Den 
förändrade maktfördelningen mellan lokal, regional, statlig och överstatlig nivå 
och den förändrade diskursen där mer fokus läggs på de lokala och regionala 
aktörerna innebär att det är intressant att studera kommunernas roll.  
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Kommunerna är en del i den svenska modellen för fördelning av makt, dock har 
deras ansvarsområden varierat över tid. Det är två argument som drivit den 
svenska maktfördelningen, tillväxt och demokrati. Dessa två faktorer har i mångt 
varit dikotoma, och diskussioner och debatter har ägt rum mellan de två lägren. 
Under 1990-tal och den förändring som sker mot mer regionalt styre betonas en 
önskan om att demokratisera regionerna men det argument som allt mer driver 
förändringen är det ekonomiska. Argument framförs att de regionala aktörerna 
måste tillföras redskap så att de själva kan utveckla sin region. Synen på 
omfördelning mellan olika regioner från statligt håll omprövas och regionerna ges 
istället möjlighet att själva skapa tillväxt. De regionala tillväxtprogrammen ersätts 
med tillväxtavtal vilka är menade att leda till bättre samarbete mellan lokal, 
regional och statlig nivå. Tillväxtavtalens tillblivande är också en anpassning till 
EU:s politik där strukturfonderna betonar regionala och lokala initiativ. 
Regionerna ses som lämpliga att driva den lokala utvecklingen för att skapa en 
positiv ekonomisk utveckling. Regionerna betonas allt mer vara det som driver 
den svenska ekonomiska tillväxten, och det heter att Sverige går bra om regionerna 
går bra; mot att man förut betonade att regionerna går bra om Sverige går bra 
(Mörck 2008, s. 38ff). Studier visar hur regionalpolitiken allt mer handlar om att 
stärka regionerna. Gidlund (1998) menar att det handlar om att skapa en 
tillväxtorienterad regionalpolitik vilken styrs inifrån regionen själv. Tilltron till 
regionerna benämns i allmänhet som nyregionalistiska idéer där ekonomisk 
tillväxt ska ske på den regionala och lokala nivån samt utveckling skapas inifrån 
regionerna själva snarare än genom stöd från centralstaten (Mörck 2008). Här 
betonas de lokala och regionala aktörerna, att tillvarata deras resurser och behov 
(Ray 2000, Lovering 1999). Det är inte bara i en svensk kontext som regionerna 
betonas, Keating (1998) beskriver internationella regionalpolitiska trender som att 
investeringar sker mer endogent istället för att centralstaterna satsar pengar på 
utveckling och tillväxt i regionerna. Ur en europeisk kontext så visar empiriska 
studier på ett positivt samband mellan starka självständiga regioner och 
ekonomisk tillväxt (Leonardi & Garmise 1992). Föreliggande avhandling tar fasta 
på den beskrivna regionalpolitiska förändringen där både politikens former och 
politikens aktörer tycks ha förändrats och studerar detta ur en kommunal kontext.  
 
De svenska kommunerna har en särpräglad ställning om vi jämför med kommuner 
i andra europeiska länder i och med den starka autonomi de besitter. Det är en 
autonomi som är en unik form av självstyre baserad på sekelgamla traditioner (von 
Bergmann-Winberg 2001, Montin 2004, s. 23, Sundin 1997, s. 22, Söderlind & 
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Petersson 1988). Välfärdspolitiken omsätts i praktik genom kommunerna och 
kommunerna har även långtgående egna befogenheter och i hög grad eget 
självstyre. Självstyret hänger samman med att stor del av verksamheten finansieras 
genom lokal skatt. De svenska kommunerna är också förhållandevis stora, och 
beslutsfattandet sker i kollektiva former (Söderlind & Petersson, 1988). 
Kommunerna har inte bara ansvar för planering och byggande av exempelvis 
bostäder och infrastruktur utan också vad som kan kallas det sociala 
samhällsbyggandet: omsorg om barn och äldre, utbildning osv. (Christoferson & 
Öhman 1998, s. 13―15). I ett svenskt perspektiv blir utvecklingen med starka 
regioner särskilt intressant utifrån den starka kommunala nivån. Studier av 
regionalpolitiken har till stor del handlat om regionerna och hur de ska stärkas, 
regionala samarbeten och regional utvecklingspolitik med fokus på tillväxt och 
styrning (Mörck 2008, Johansson 2004). Samtidigt menar andra studier att det inte 
handlar om en stor genomgripande systemförändring snarare handlar om att 
ytterligare ett lager policy och organisation läggs på det redan existerande (Persson 
2010). Regionalpolitiken är ett politikområde som påverkar det lokala självstyret. 
Den strukturella uppbyggnaden av det lokala självstyret påverkar förvaltningens 
arbete men Eriksson, Karlsson, Bäck och Rombach (2007, s. 138) menar att debatten 
kring detta ofta präglats av myter, antaganden och politiskt färgade 
utgångspunkter.  
 
Mycket av det som i en internationell jämförelse betraktas som nyheter i politiken, 
förhandling mellan olika politiska nivåer, intressegruppers medverkan i 
utformandet av politiken och så vidare är och har länge varit naturligt i den 
svenska politiken. Under perioden från 1930-talet till 1970-talet har en förändring 
inom regionalpolitiken ägt rum som inneburit en förskjutning från statlig styrning, 
som syftade till att utjämna skillnaderna mellan de olika regionerna, till en större 
regional självständighet och konkurrens mellan de olika regionerna. Från 
1980‒talet till 2000-talet handlar politiken mycket om samarbete mellan olika 
offentliga och privata aktörer, som på ett tydligare sätt än tidigare måste förhålla 
sig till internationalisering och globalisering. Nya politikområden etableras under 
denna period, bland dem regional utvecklingspolitik. Inom dessa nya 
politikområden förutsätts samarbete mellan olika aktörer eller en i övrigt ny typ av 
styrning för att nå framgång, en styrning som syftar till att komplettera rättsstatens 
normer och ideal. (Montin & Hedlund 2009, ss. 15, 18‒19, 23) .  
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Regionalpolitiken har kommit att i mindre utsträckning försöka utjämna 
skillnaderna mellan regionerna, istället har fokus lagts på att ta tillvara varje 
regions inneboende möjligheter. Begreppet ”partnerskap” har ökat i popularitet 
och bygger på att varje aktör eller organisation deltar utifrån de resurser och den 
kompetens de besitter. Partnerskap sker i projektform och handlar mycket om 
erfarenhetsutbyte, samarbete och samverkan för att lösa gemensamma problem 
(Sundin & Hagen 2006, s. 40). 2000-talets regionalpolitik har två målsättningar: att 
skapa förutsättningar för tillväxt i landets samtliga regioner samt att åstadkomma 
en ”rimlig” fördelning av välståndet emellan regionerna. Regionalpolitiken blir 
således en typ av ”stimulanspolitik” som präglas av att vara process- och 
projektinriktad. I ambitionerna att få till stånd en samlad politik för hela landet 
ersattes regionalpolitik och regional näringspolitik av regional utvecklingspolitik. 
Denna förändring innebar också att statligt regionalt kapital kom att användas 
tillsammans med privata aktörers kapital för att få större effekt av de regionala 
satsningarna (Sundin & Hagen 2006, ss. 43–44). 
 
1.4 Government, governance och kommunen 
Att tala om en övergång från government till governance kan indikera att ett 
system markant ersätter ett annat, men det är inte vad som avses i denna 
avhandling. Jag menar att systemen kan existera parallellt och att det är troligt att 
så är fallet, men att det är möjligt att studera ifall det finns en tonvikt mot den ena 
eller den andra idealtypen. En styrka i avhandlingen är att jag menar att det är 
möjligt att följa den politiska utvecklingen över tid i relation till government och 
governance.  
 
Om det har skett en förskjutning från ett system till ett annat där det nya systemet 
karakteriseras av statens ökade beroende av andra aktörer och att andra aktörer än 
staten får vara med och påverka policyprocessen och beskrivningen att staten fått 
konkurrens om makten är det rimligt att anta att det påverkar ansvarsutkrävandet. 
Detta i och med att medborgarna då har svårt att avgöra vem de ska utkräva 
ansvar av eftersom staten inte är den enda aktören som styr. Det svenska politiska 
systemet är skapat för att medborgarna ska kunna utkräva ansvar genom 
valsedeln, vilket endast är möjligt att göra av valda politiker, medan andra aktörer 
undgår ansvar. En förskjutning mot fler aktörer inom regionalpolitiken innebär 
också att strävandet efter det allmänna bästa måste problematiseras. Det är endast 
offentliga aktörer som innehar ett ansvar att sträva efter det gemensamma bästa, 
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privata aktörer har inte det på samma sätt. Ansvarsutkrävandet, strävandet efter 
det allmänna bästa är frågor som kommer att belysas och problematiseras i 
avhandlingen.  
 
En förskjutning från governmentkarakteriserad till mer governanceinspirerad 
politik innebär också att handlingsutrymmet lokalt förändras. Om mer makt och 
ansvar för regionalpolitiken åläggs kommunerna, innebär det att fler än de 
offentliga aktörerna kommer att vara med och påverka politiken. Föreliggande 
avhandling kommer att studera och analysera vilka aktörer som tar plats om staten 
överför sin makt inom regionalpolitiken till andra institutioner och aktörer.  
 
Teoretiskt antas att lagar och regler i mindre utsträckning än tidigare avgör vad 
staten kan och inte kan göra, vilket kan innebära att politiken blir mer godtycklig 
(Pierre & Peters 2000). Då handlingsutrymmet för de politiska entreprenörerna 
öppnas upp påverkas politiken, inte minst utifrån ansvarsutkrävandet vilket jag 
tidigare nämnt. Det innebär också att i och med övergången från regionalpolitik till 
regional utvecklingspolitik ställs allt större krav på regionerna och därmed på 
kommunerna att själva skapa lokal och regional tillväxt och utvecklingspolitik. 
Därmed åligger ansvaret på regionerna och kommunerna att själva skapa utrymme 
för politiska entreprenörer.4 Handlingsutrymmet och ansvarsutkrävande i relation 
till politiska entreprenörer kommer också att studeras och analyseras inom ramen 
för avhandlingen.  
 
1.5 Politikens aktörer och former 
Ett grundläggande antagandet inom government är att makt de senaste 
decennierna har flyttats uppåt genom inträdet i EU och globaliseringen. Makt har 
även flyttats nedåt till regioner och kommuner och utåt i form av privatisering av 
tidigare statlig och kommunal verksamhet. Därmed menar Montin och Hedlund 
(2009, s. 11) att den representativa demokratin utmanas. Den traditionella 
beslutskedjan såsom vi känner den genom problemformulering, politiska beslut, 
verkställande och demokratiskt ansvarsutkrävande är inte längre så självklar. Så 
vem bestämmer egentligen? Vid analys av en specifik policy har det visat sig att 
det inte bara är de formella politiska beslutsfattarna som är med och styr, utan 

                                                           
4 Begreppet politiskt entreprenörskap och politiska entreprenörer är ett spretande begrepp 
som kan betyda en rad olika saker för närmare diskussion om begreppen se avsnitt 8.6.1 
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dessutom kan många andra samhällsaktörer som experter, organisationer, 
medborgargrupper och så vidare vara med och styra vilka frågor som kommer 
upp på dagordningen. Vilka aktörer som styr är således en fråga vars svar skiljer 
sig åt från fall till fall (Montin & Hedlund 2009, s. 12). Vidare menar Sundin (1997, 
s. 23) att beslut som påverkar kommunernas planeringsmöjligheter och 
medborgarnas levnadsvillkor många gånger inte fattas av politiska aktörer utan är 
ett resultat av avvägningar inom näringslivet.  
 
I systemet kallat government förs medborgarnas krav och behov in i politiken 
genom etablerade kanaler som de politiska partierna, där de vägs samman till 
gemensamma intressen. Beslut fattas och genomförs sedan av förvaltningen. Om 
den nya regionalpolitiken blir allt mer internationaliserad med fler organiserade 
intressen som vill påverka innebär det att förvaltningen inte längre kan ses som 
neutral. Gränsen mellan det privata och statliga är inte längre lika självklar, och det 
ställer en rad frågor kring politisk jämlikhet, insyn i politiska processer, 
ansvarsutkrävande och demokratins legitimitet (Montin & Hedlund 2009, s. 27). 
Samtidigt menar andra teoretiker (Kjaer 2004, Hysing 2010) att förändringarna är 
snarast semantiska och att government presenterat en idealiserad bild av styret 
som inte återgivit det verkliga systemet.  
 
Montin och Hedlund (2009, s. 7) argumenterar för att Sverige och många andra 
länder har genomgått detta systemskifte, en förskjutning från government till ett 
system som vi benämner governance. Med andra ord kan man beskriva denna 
förändring som att vi gått från ”från centralstyrning till interaktiv samhälls-
styrning”. Samtidigt med denna förändring är den lokala nivån en uttalat 
prioriterad nivå inom regionalpolitiken i och med kraven på ökad demokrati-
sering, decentralisering och regionalt beslutsfattande. Att statens roll som drivande 
av samhällsutvecklingen minskar och att utvecklingen får en mer lokal innebörd 
betyder således att kommunerna blir den viktigaste aktören när det gäller 
samhällsutvecklingen (Christoferson & Öhman 1998, s. 41). Dock har de inte alltid 
haft denna roll och frågan blir därmed vem som styr inom den förändrade 
regionalpolitiken samt på vilket sätt och om det har förändrats över tid. Det är en 
fråga som är klassisk statsvetenskap alltsedan den restes av Robert Dahl i USA på 
1960-talet.  
 
Dahl (1961) ställde sig den frågan i sin studie baserad på New Haven i 
Connecticut. Hans studie skedde i en kontext där det i hans tycke skett en 
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övergång från oligarki till vad han kallar polyarki, och han ställde sig frågan vem 
som styr i det nya polyarkiska samhället (polyarki går att översätta med flerstyre). 
Dahl menar att det inte alltid är de formella makthavarna som är de som verkligen 
bestämmer i ett polyarkiskt samhälle. Det är inte makthavarna ensamma som styr, 
men det är heller inte folket som styr, utan styret baseras på en interaktion mellan 
dessa två komponenter i det polyarkiska samhället (Dahl 1961). I det nya 
polyarkiska systemet menar Dahl att popularitet betyder röster som leder till 
politiska poster som i sin tur leder till inflytande istället för som i det föregående 
oligarkiska systemet där popularitet hängde tätt samman med välstånd och social 
status. Därmed kom Dahl att söka svar på frågan om vad som är grunderna för 
ledarskap i det nya politiska systemet. Och hur skiljer sig de nya ledarna från de 
föregående? Det är möjligt att dra paralleller mellan Dahls samtid och vår. Med 
bakgrund mot den kontext som Dahls undersökning befinner sig i på sent 1950- 
och tidigt 1960-tal med den systemförändring, från oligarki till polyarki, som Dahl 
beskriver är det möjligt att dra paralleller till vår samtid. De frågor som 
övergången från oligarki till polyarki reser kring det lokala politiska ledarskapet är 
mycket väl relevanta idag utifrån perspektivet systemskifte. Det går att använda 
idealtyperna government och governance dels för en analys av regionalpolitiken 
där den lokala nivån får allt mer fokus och makt har flyttats både uppåt till 
överstatlig nivå och nedåt till regional och lokal nivå, dels för att besvara frågan 
vem styr. Dock är det inte alltid specificerat vad vi avser när vi använder 
begreppet governance och huruvida samhället genomgått en förskjutning från 
politik av governmentkaraktär till governanceliknande styre på alla politiska 
områden.  
 
1.6 Avhandlingens disposition 

Materialet i avhandlingen är indelat i enheter där fyra politiska processer 
studerats. Detta utifrån politikens aktörer och former utifrån government och 
governance som idealtypiska konstruktioner.  
 
De fyra olika perioderna som studeras är indelade i separata kapitel som kallas: 
1973―1979 Åreprojektet 
1980―1989 Byggboom  
1990―1999 Färdledaren 
2000―2007 Multihallen på Åre strand 
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Dessa kapitelindelningar är baserade på tydliga avgränsningar i empirin, och 
kapitlen studerar ibland avgränsade projekt (exempelvis Åreprojektet) och ibland 
en tidsperiod (exempelvis Byggboom). Avhandlingen är upplagd med ett 
teoretiskt avsnitt där de teoretiska utgångspunkterna klargörs. Här preciseras 
också de empiriska förväntningarna på ett government- kontra governancesystem 
och ett analysschema skapas. Därefter diskuteras de metodologiska 
ställningstagandena och fallstudien som metod. Fallet Åre presenteras och 
relateras till andra svenska kommuner. Därefter görs en genomgång av materialet 
som består av informantintervjuer samt skriftliga dokument såsom socken-
krönikor, utredningar och kommunfullmäktigeprotokoll. Materialet presenteras 
och jag diskuterar hur källorna kompletterar varandra och vilken metod som 
används vid analysen av materialet. Därefter följer en kort bakgrund till Åre och 
Åre by som fenomen. De följande fyra kapitlen (kapitel 4-7) är empiriska kapitel, 
där processerna studeras och analyseras i relation till idealtyperna government och 
governance. Utifrån de analytiska kategorierna vem styr och hur styrs objekten dras 
slutsatser om vilken typ av styre som varit karakteristiskt för de olika perioderna. 
Därefter följer ett kapitel där de olika empiriska processerna relateras till varandra 
och jag analyserar och diskuterar, hur systemet har förändrats över tid och hur det 
påverkar politiken. Det avslutande kapitlet fokuserar några av de frågor studien 
rest och hur de kan studeras.  

*** 
Inledningskapitlet har visat hur det parallellt pågår flera förändringsprocesser i 
samhället samtidigt. Vi har haft en förändrad regionalpolitik samtidigt som det 
finns teoretiska antaganden om att det även har skett en förändring från idealtypen 
government till idealtypen governance. Dock råder det empiriskt underskott kring 
huruvida det har skett en sådan förändring inom alla politikområden och det råder 
oklarhet hur den förändrade regionalpolitiken förhåller sig till dessa eventuellt 
förändrade styrprocesser. Avhandlingen kommer att belysa relationen mellan 
dessa förhållanden och det görs utifrån de analytiska kategorierna vem styr och hur 
styrs politiken. Detta görs genom en fallstudie av fyra processer i fallet. Fallet Åre 
har introducerats i kapitlet för att placera in det empiriska fallet i en kontext. I 
nästa kapitel sker en genomgång av teoretiska antaganden kring government och 
governance och analysschemat utmejslas. 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I kapitlet kommer de teoretiska utgångspunkterna kring idealtyperna government 
och governance att presenteras. Olika aspekter av vem som styr och hur politiken 
styrs kommer att beaktas. Därefter kommer avhandlingens analysschema att 
presenteras. Olika teoretikers antaganden och syn på en eventuell förändring från 
inslag av government till politik med mer inslag av governance återges och 
relateras till avhandlingens syfte och frågeställning. Kapitlet inleds dock med att 
introducera begreppen vem (styr) och hur (styrs politiken) karakteriserad av 
government respektive governance.  
 
2.1 Vem och hur inom government och governance 

Denna studie är en studie av förändring, eller en studie som fokuserar den 
förändrade regionalpolitiken. I sökandet efter en eventuell förändring är det viktigt 
att komma ihåg att samhällsprocesser sällan går i en riktning, från det ena till det 
andra. Ofta sker många olika processer samtidigt, och de kan gå i olika riktningar. 
Vid studier av samhällsförändring betonas att drag av flera olika samhällstyper 
kan finnas parallellt. (Läsning kring samhällsförändring se Eriksson 2010) Samma 
resonemang gäller för diskussionen kring huruvida governance ersatt government 
som styrsystem. I vad mån den svenska politiken har genomgått en stor förändring 
vilken inneburit att allt mer av politiken kommit att präglas av inslag av 
governance är ett omdebatterat område. Dock finns ett generellt antagande om att 
det skett förändringar i styrningen av regionalpolitiken, vilket indikerar en 
förskjutning från politik med inslag av traditionell governmentstruktur till ett mer 
nätverksbaserat och mindre formellt styrt beslutsfattande som karakteriserar 
governancestruktur. Jag menar att det är viktigt att komma ihåg att government 
och governance är idealtyper, vilket innebär att de aldrig har existerat, eller 
kommer att, existera, i renodlad form (om government och governance som 
typologiska beskrivningar av verkligheten, Kjaer 2004, Hysing, 2010, Arnouts, 
Zouwen & Arts, 2012). Dock menar jag att de ändå är användbara begrepp för att 
analysera styrning, då jag undersöker i vilken utsträckning de fyra processerna har 
inslag av idealtyperna government eller governance. Jag använder dem som 
idealtyper och söker efter förändringar kring vem som styr och hur 
regionalpolitiken styrs utifrån de fyra processerna. Givet detta resonemang om 
idealtyper menar jag också att det inte går att säga att det skett ett markant 
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systemskifte från det ena till det andra, utan government och governancetrender är 
processer som kan existera parallellt med tonvikt på det ena eller det andra. 
 
Denna avhandling rör sig på den kommunala nivån, men de överstatliga, 
centralpolitiska och regionala nivåerna är viktiga i avhandlingen genom den 
påverkan de haft och har på den lokala utvecklingen genom lagar, direktiv, 
reformpaket m.m. En del av frågeställningen blir att ta reda på hur denna 
påverkan har varierat över tid.  
 
Avhandlingen avser att fylla något av det empiriska underskot som bland andra 
Pierre och Sundström (2009) menar råder inom governanceforskningen. Även 
Jordan (2008, s. 29) argumenterar för att vi måste gå vidare från de teoretiska 
modellerna om governance och faktiskt undersöka fenomenet empiriskt för att 
kunna besvara frågan om det sker en övergång från government till governance. I 
vissa fall går det att placera in de olika policyfälten inom ramen för government 
eller governance. Men ibland måste man undersöka det från fall till fall för att 
kunna avgöra om det varit government eller governance som varit det 
dominerande styrsättet (Hysing 2009, s. 652). Nätverk har kommit att spela en stor 
roll inom governance men huruvida nätverk är viktiga inom alla policyområden är 
en öppen fråga (Kjaer 2004, s. 191). Kjaers teoretiska spörsmål huruvida nätverk är 
viktiga inom alla policyområden kommer att belysas inom ramen för 
avhandlingen.  
 
Denna avhandling avses ge ett bidrag till kunskapsluckan beskriven ovan, i och 
med att området regionalpolitik undersöks empiriskt. Mycket av 
governanceforskningen är utvecklad i de Anglosaxiska länderna, men Sverige 
skiljer sig från dem på många punkter. Sverige har ett historiskt arv av 
korporatism där staten och starka intressegrupper haft ett institutionaliserat 
samarbete. Den så kallade skandinaviska modellen (även kallad svenska modellen) 
där välfärdsproduktionen varit allmän, skattefinansierad och tillhandahållen av 
staten. Sverige skiljer sig också genom att det är präglats av att den lokala nivån 
haft ett starkt självstyre (Hysing 2009, ss. 653‒654, Hysing 2010). Därmed är det 
intressant att använda idealtyperna government och governance i en studie av 
regionalpolitik på kommunal nivå i Sverige. Sveriges kommuner är ur ett 
internationellt perspektiv unika i sitt starka självstyre. I och med jämförelsen 
mellan de olika processerna avses denna avhandling uppfylla syftet att ge 
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empiriska bidrag som ökar förståelsen av förändringar i regionalpolitiken på 
kommunal nivå.  
 
Studier från Danmark och Norge visar att stödet för traditionella former av politik, 
representation och ansvarsutkrävande minskar och att staten nu allt mer utmanas 
om positionen som den centrala politiska demokratiska aktören. Governance har 
inte kunnat presentera några alternativa former för ansvarsutkrävande och 
representativa strukturer än de av idealiserad form som finns i government-
influerade system (Pierre, 2007). Traditionellt ska medborgarna kunna utkräva 
ansvar genom den ”demokratiska ansvarskedjan”. Det ska ske genom att 
styrningskedjan ska transformera medborgarnas önskemål till offentliga beslut och 
handlingar. Förvaltningscheferna svarar för att förvaltningsstyrningen omsätts till 
samhällsstyrning, det vill säga att politikerna styr förvaltningen, och förvaltningen 
ska sedan implementera det till samhällsmedlemmarna. Samtidigt menar Kooiman 
(2000) att det i och med skiftet från ett styre där staten styr till ett styre med dialog 
innebor en demokratisk potential. Utifrån dessa aspekter kommer avhandlingen 
att diskutera och problematisera ansvarsutkrävande som en del i den 
demokratiska processen.  
 
För att förstå varför vissa författare menar att vi haft en förskjutning från 
government till governance är det viktigt att känna till den historiska bakgrunden 
till dagens system. Tiden efter andra världskriget är en period i de europeiska 
länderna och USA då staten växer, varvid denna utveckling i Sverige kom att 
benämnas den ”svenska modellen”(Pierre & Peters 2000, s. 2 min översättning). På 
1970-talet talades det om att staten i de europeiska samhällena fått allt svårare att 
styra, att den blev alltför komplex, spände över för många fält och kostade alltför 
mycket pengar, vilket ledde till att staten ansågs ha tappat sin förmåga att styra 
(Goetz 2008, Pierre & Peters 2000). Nya styrsystem utvecklades eftersom staten inte 
kunde hantera problem och möjligheter genom traditionella styrformer (Svensson 
& Östhol 2001, s. 27). Lösningen på det upplevda problemet med en alltför stor stat 
fick dock mycket olika lösningar. Goetz (2008, s.259) beskriver hur Frankrike 
hanterade problemet med statens svårigheter att styra genom att låta staten 
expandera. Storbritannien med Thatcher i spetsen valde en helt annan väg där 
individen och individens val betonades mer, statens omkostnader minskade och 
fackföreningarna fick mindre makt (se även Pierre & Peters 2000, ss. 2f). Begreppet 
governance kom dock inte att användas i någon större utsträckning förrän under 
1990-talet (Pierre & Peters 2000).  
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Governanceforskningen har rest frågan i vilken utsträckning staten behövs för att 
lösa gemensamma samhälleliga problem. Inom detta perspektiv kan, och ska, 
lokalsamhällen lösa sina problem genom ett minimum av statlig inblandning. Det 
argumenteras för att det är lättare att till exempel organisera omhändertagandet av 
barn och vård av äldre på den lokala nivån. Det bygger på en bild av att det är 
positivt för samhället om dess medlemmar får engagera sig i att lösa lokala 
problem (Pierre & Peters 2000, s. 21). Äldrevård och barnomsorg ska alltså inom 
denna gren av ”samhällelig governance” organiseras lokalt av samhälls-
medlemmarna. ”Samhällelig governance” är en normativ typ av governance som 
tar ställning till vad som är det bästa sättet att styra samhället. De flesta andra 
typer av governance tar inte ställning på detta tydliga sätt utan problematiserar 
och diskuterar de olika utfallen av government och governance.  
 
Vissa författare inom governanceforskningen har tenderat att mena att 
förskjutningen från government till governance har inneburit att staten har dragit 
sig tillbaka, att statens makt har minskat. Det talas om en ”urholkning” av staten 
(Rhodes 1996, 2000, Goetz, 2008, Kjaer, 2004). Alla håller dock inte med om att 
statens makt har minskat, utan Pierre och Sundström (2009) menar att skillnaden 
mellan government och governance inte handlar så mycket om vad staten gör som 
hur den gör det. Vad staten styr är enligt Hysing specifikt till tid och rum. Staten 
kan undvika att tappa styrförmåga genom att agera som ”grindvakter” i flernivå 
systemet5 (Hysing 2009, s. 667, Hysing 2010, s. 45). För att göra begreppen 
government och governance användbara för att förstå regionalpolitiska 
förändringar har jag valt att skapa ett analysschema som tittar på styrning och som 
utgår ifrån kategorierna Vem (styr) och Hur (styrs). Detta schema kommer senare 
att användas för att analysera det empiriska materialet. Schemat kommer teoretiskt 
att se ut som figur 2. 
 

  

                                                           
5 Det svenska systemet är präglat av flernivåförvaltning till skillnad från flernivådemokrati 
som innebär demokratisk maktdelning på territoriell grund. Flernivåförvaltning bygger på 
en förvaltningsstruktur med avseende på ländernas storlek, ekonomiska system, 
effektivitetskriterier, legitimitet och identitet. (Von Bergmann-Winberg 2010, s. 8) 



17 

Figur 2 Analysschema av vem som styr och hur politiken styrs inom government och 
governance 

 Vem (styr) Hur (styr)  
Government     
Governance    

 
Schemat fokuserar på vem som styr inom de båda styridealen, vem blir således 
subjektet som styr regionalpolitiken (objektet). Schemat fokuserar även på hur 
subjektet styr objektet regionalpolitiken. Schemat används för att undersöka om 
det skett någon förskjutning från politik präglad av government till politik präglad 
av governance utifrån vem som styr politiken och hur politiken styrs.  
 

2.2 Från government till governance? 

Argumentationen om en förskjutning från politik med inslag av främst 
government till allt fler inslag av governance handlar om att staten fått en ny roll 
eftersom dess förmåga att styra har minskat i och med samhällets ökade 
komplexitet (Hysing 2009, s. 647). Antagandet att kommunerna har minskade 
resurser och måste samverka för att få dem att räcka till är inte nytt, utan redan på 
1980-talet sedan slog man fast att kommunerna har ökat sitt omvärldsberoende allt 
sedan 1960-talet (Strömberg & Westerståhl, 1983). Det ökade omvärldsberoendet 
handlar om hur kommunernas och privata aktörers relation ser ut, det vill säga 
relationen mellan den statliga styrningen och privata aktörers mål. Hur kan 
kommuner styra och hur styrbar är omgivningen? Redan här diskuterades således 
aktörers bristande resurser, detta i form av beroende. En aktör, offentlig eller 
privat, kan sägas vara beroende av omgivningen i den utsträckning denne inte 
internt kan mobilisera tillräckliga resurser för att agera på egen hand (Pierre 1989). 
De forskare som menar att det inte är någon tydlig förändring från ett system till 
ett annat menar att det inte går att säga att det skett en förändring från government 
till governance utan att det fortfarande finns betydande inslag av traditionell 
hierarkisk styrning (Pierre & Sundström 2009, s. 246). Pierre och Sundström (2009, 
s. 9) menar att governance fick sitt inträde i politiken i slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet men att begreppet governance inte användes utan att det 
istället talades om begrepp som medborgarorientering, transparens, nätverk, 
partnerskap och samordning.  
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Governance innebär ”ett nytt sätt att styra”, men det är vida använt och kan betyda 
en rad olika saker och därmed tappar det lätt sin förklaringskraft (Hedlund & 
Montin 2009, s. 9, Stoker 1998, Goetz 2008, Pierre & Peters, 2000). Därför måste 
governancebegreppet specificeras i sin kontext. Även Rhodes (2000, s. 55) är kritisk 
till de många betydelserna av governance och menar att det kan innebära ”…a new 
process of governing; or a changed condition of ordered rule; or the new method by 
which society is governed”. Föreliggande avhandling strävar efter att reducera 
denna mångtydighet hos begreppet och besvara frågan huruvida det är något nytt, 
nygammalt eller ett förändrat sätt att styra inom regionalpolitiken. 
 
Begreppen government och governance går att betrakta som att de befinner sig på 
en skala och inte är varandra uteslutande (Hysing 2009, s. 650 ff; för liknande 
resonemang om begreppen på en skala se, J. Nyhlén 2011). Övergripande kan man 
säga att governance handlar om att fokusera på det faktum att staten inte längre är 
den enda som styr, utan har fått konkurrens om auktoriteten. Government-
perspektivet står för synen om en stark hierarkisk statlig styrning och kontroll, och 
dess motpol är governance som i sin mest renodlade form är ett ”själv-
organiserande samhälle utan statlig inblandning” (Hedlund & Montin 2009, s. 13). 
Hierarki är dock en viktig beståndsdel även inom governance (Pierre & Peters 
2000, s. 18). Staten anses inte vara den enda aktören med makt inom 
governanceperspektivet, utan en av flera möjliga aktörer med makt där offentliga 
och privata aktörer konkurrerar om makten (Gattinger 2005, s. 331). Staten har 
dock en unik position då den fortfarande är den enda institution med lagstiftande 
och genomförande funktion, och den har också makt att se till att policy 
genomförs. Statens beroende av andra aktörer ökar på grund av bristande resurser, 
vilket gör att staten får svårt att tillhandahålla service. Staten kan också ha 
bristande legitimitet, vilket bidrar till svårigheterna att styra. Till sist kan 
svårigheterna att styra även bero på samhällets ökande komplexitet. Sammantaget 
gör dessa faktorer att staten måste söka samarbete med andra aktörer (Pierre & 
Peters 2000, ss.4‒5). Kooiman beskriver skiftet från government till governance 
som en förskjutning från ett ”enkelriktat styre” där staten styrde till ett styre med 
dialog där problem och möjligheter inom och utanför statens institutioner 
diskuteras och används (Kooiman 2000, s. 142).  
 
Uppfattningen om att förutsättningarna för governance är bättre i de nordvästra 
delarna av Europa än i övriga delar, representerad av bland andra Goetz (2008) har 
visat sig inte innebära att det i dessa delar ändå är governance fullt ut som råder. 
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Varför governance lättare skulle uppträda i dessa delar av Europa handlar om de 
generella trenderna med en försvagad centralstat, folkvalda politikers margi-
nalisering och parlamentens minskande makt i policyprocessen. Men inte heller 
här har alltså governance ersatt government på något entydigt sätt. Goetz (2008, s. 
266) tolkar detta som att governance är något som existerar parallellt med 
government eller är något som leder mot government snarare än att vara något 
som ersätter det. Forskare argumenterar för att staten tar en mer ”relationell” roll 
som innebär att nya och strategiska relationer med privata aktörer säkerställer 
statens kapacitet för fortsatt styre. På detta sätt förändras formerna för styret men 
staten tappar inte makt, Wallington, Lawence och Loechel (2008) beskriver det som 
att staten försöker ”govern better rather than less”.  
 
I dagens komplexa samhällen är gränserna mellan det offentliga och det privata 
inte konstanta utan förändras, flyttas och suddas hela tiden ut (Hedlund & Montin 
2009, ss. 14‒18). Statliga aktörer kommer i kontakt med samhälleliga intressen 
genom grupper som representerar dessa intressen, då de konfronteras med det 
civila samhället. Därmed utvecklas de statliga aktörernas intressen jämsides med 
de icke-statliga aktörernas. Graden av beroende och samspelet häremellan avgörs 
av nätverkets natur.  
 
Mer nätverksbaserade styrformer gör att komplexiteten ökar. Många olika aktörer 
och intressen är inblandade och svårigheten blir att få alla att dra åt samma håll. 
Dock är det inte självklart empiriskt att vi haft en tydlig förändring från 
government till governance. Hedlund och Montin (2009, ss. 8‒9) presenterar fyra 
olika uppfattningar kring detta: 

1. Det har skett en övergång från government till governance. 
2. Det handlar om kontinuitet snarare än förändring, governance har länge 

förekommit i Sverige. 
3. Det har skett förändringar men snarast i riktningen från governance till 

government, då det som varit informellt och i former av nätverk har blivit 
hierarkiska och formella. 

4. Det har både skett förändringar och inte, för inom ett och samma 
politikområde kan förändringar ske åt det ena eller andra hållet under 
olika tidsperioder (Liknande resonemang Pierre & Sundström 2009). 

 
Föreliggande avhandling avser att besvara samtliga ovanstående fyra spörsmål 
utifrån fältet regionalpolitik. Det första påståendet kommer att prövas i och med 
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avhandlingens syfte. Det andra, tredje och fjärde påståendet kommer att belysas 
genom att avhandlingen undersöker regionalpolitik i Åre kommun över tid. De 
fyra punkterna kommer att relateras till det empiriska materialet i studien. 
 
Under 1990-talet ökade de ekonomiska problemen samtidigt som det kommunala 
ansvaret på olika områden stärktes, bl.a. grundskolan (Montin 2004, ss.11‒12). 
Detta ledde till en övergång till mer governancebetonad styrning. Den generella 
bilden är att den statliga styrningen både ökade och minskade. Den nya kommunal-
lagen och generella statsbidrag gjorde att det blev ett utökat självstyre, samtidigt 
som det ”fleråriga skattestoppet, räntelagstiftningen och förvaltningsdomstolarnas 
ökade kontroll” stärkte den statliga styrningen av kommunerna (Montin 2004, s. 
13, se även Söderlind & Petersson 1988, s. 123). I och med de minskade kommunala 
resurserna fokuserades nu ett behov av att säkerställa kvaliteten i kommunerna. 
Samverkan inom kommunerna och mellan kommunerna och andra aktörer lyftes 
som ett sätt att säkra kvaliteten i den kommunala verksamheten. Politikerrollen 
kom också att fokuseras, och nu skulle politikerna sträva efter att vara 
medborgarnas företrädare istället för verksamhetens. Under 1990-talet blev den 
kommunala planeringen alltmer process- och projektinriktad. Kommunala aktörer 
involverade andra aktörer i arbetet, och dessa fick även vara med och finansiera 
olika projekt (Åström & Granberg 2009, s. 163, Christoffersson & Öhman 1998).  
 
Hedlund och Montin (2009) använder begreppen första, andra och tredje 
generationens politik för att särskilja de två typerna av styrning. I de tidiga 
generationerna är det mer inslag av government för att i tredje generationen 
övergår till mer governancestruktur. Dock är det viktigt att komma ihåg att ingen 
generation dör ut när nästa tar vid, utan det handlar om olika typer av politik som 
utvecklas parallellt och kompletterar varandra (Hedlund & Montin 2009, ss.14‒15). 
För att kunna belysa den förändrade regionalpolitiken i relation till de idealtypiska 
konstruktionerna government och governance fokuserar jag på begreppen vem 
styr och hur. Detta eftersom det är ett sätt att åtskilja de båda styridealen och 
empiriskt kunna besvara frågan vilket styrideal som varit gällande i de olika 
processerna. Därför har jag valt att skapa ett teoretiskt analysschema utifrån vem 
styr och hur, och för att kunna skapa detta schema kommer de två följande 
avsnitten att fokusera på vem och hur. Varje avsnitt kommer att avslutas med det 
teoretiska schemat.  
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2.3 Vem styr? 

Politik med inslag av governance karakteriseras av att makt flyttas från den 
statliga nivån. Makt har dock inte bara flyttats från nationalstaten och uppåt genom 
europeisering och globalisering och nedåt till kommuner och regioner genom 
decentralisering, utan har även flyttats utåt i form av privatisering och genom 
överföring av uppgifter till frivilligorganisationer (Hedlund & Montin 2009, s. 11, 
Pierre & Peters 2000, Kjaer 2004). Utvecklingen anses ibland vara så markant att 
det talas om att staten har ”urholkats” genom att den har tappat makt uppåt till 
den internationella arenan, tappat makt nedåt genom marknadisering och nätverk 
och tappat makt utåt genom lobbygrupper (Rhodes 2003, s. 69). Intressegrupper 
och nätverk är en viktig analysenhet inom governanceforskningen precis som de 
traditionellt varit inom de pluralistiska och korporativa teoribildningarna.  
 
Det finns tre sätt att se på hur staten representeras inom governanceforskningen. 
Rhodes (1997) menar att vi har ”governing without government”, vilket kan sägas 
betyda att styret sker utan att staten är den som styr; andra parter styr genom 
nätverk som är karakteriserade av oberoende från staten. Det handlar om 
resursutbyte och ett ömsesidigt beroende av varandra. Det andra synsättet 
representeras av Kooiman (2003) där staten styr på så att säga armslängds avstånd 
genom politiska institutioner. Den tredje aspekten på staten är att den fortfarande 
är viktig men inte innehar fullt så mycket makt som för några decennier sedan 
(Pierre & Peters 2000). Förväntningarna på det förändrade systemet innebar, enligt 
Montin (1992, s. 45), att kostnadseffektiviteten skulle öka, kvaliteten ska förbättras 
och den politiska styrningen och kontrollen skulle effektiviseras. Studier tyder 
dock på att den politiska styrningen istället blivit svagare.  
 
Då det sker en förändring av politiken som kan indikera ökade inslag av 
governance, påverkas aktörernas handlingsutrymme. Detta i och med att makt 
förflyttas från den statliga nivån till den överstatliga, den regionala, i viss mån den 
lokala samt den privata arenan. Det innebär att det är andra aktörer än staten som 
tar plats då staten överför makt till andra institutioner och aktörer. Dessa aktörer 
beskriver Montin (2004, s. 16) som politiker, tjänstemän, konsulter och andra 
”förändringsagenter” som agerar för att de upplever att det finns sådant som inte 
fungerar. Aktörerna i denna avhandling är lokala aktörer som agerar inom den 
politiska arenan på den kommunala nivån där kommunerna traditionellt sett alltid 
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haft ett stort självstyre. Med aktörer avses enskilda invidiver men även 
aggregerade aktörer såsom staten, länsstyrelsen, kommunen och andra 
organisationer.  
 
Inom government antas makt ligga i de politiska strukturerna, och det är dem man 
analyserar medan man inom governanceperspektivet fokuserar mer på politisk 
makt där politisk skicklighet och entreprenörskap anses ligga till grund för 
styrning. (Pierre & Peters, 2000:24) Inom governanceperspektivet belyses hur 
privata aktörer som organisationer, företag, forskare och andra är djupt 
involverade i policyprocessen. Därmed blir gränserna mellan offentligt och privat 
mindre skarpa (Pierre & Peters 2000). Inom government anses den statliga nivån 
vara den centrala för auktoritet (Hysing, 2009, ss.651‒2). Governance kan sägas 
bestå av ett sätt att styra där medborgarna är mer deltagande, men det betyder inte 
att staten har mindre makt. Staten och samhället är sammanbundna i en process 
där styret skapas (Pierre & Peters 2000, s. 49). Om medborgarna är medskapare 
öppnar det upp för att staten blir mer lyhörd för behov och önskningar, men också 
för att resursstarka medborgare får ett större inflytande. Ett argument emot detta 
är att det varit på detta sätt även inom politik präglad av government, alltså att 
vissa grupper i samhället har mer inflytande än andra och att den enda skillnaden 
är att nu undersöks och fokuseras detta förhållande tydligare. Frågan är om det 
skett en faktisk förändring eller om den enda skillnaden är att nu uppmärksammas 
relationen mellan staten och resursstarka medborgare.  
 
Governmenttraditionen är mycket statscentrerad i sin analys, och kopplingen 
mellan hur staten organiseras och hur samhället organiseras ignoreras ofta. 
Hedlund och Montin (2009, s. 10) skriver om lokal governance där det regionala 
och lokala självstyret blir allt viktigare men inte genom att den formella lokala 
makten stärks utan genom att en marknads- och nätverksliknande organisering av 
hur politik initieras, beslutas och genomförs. Rhodes (2000) argumenterar för att 
”new public management” (NPM) är viktigt inom governance och att det skulle 
innebära marknadisering och mer marknadsmässig eller företagsmässig styrning 
av statlig verksamhet. NPM öppnar också upp för nya styrformer i kommunerna 
genom nätverk där aktörer samverkar för att gemensamt uppnå mål (Palm & 
Wihlborg, 2007). Detta har inneburit att statlig eller kommunal verksamhet 
utvärderas på samma sätt som privata företag genom att den använder sig av olika 
typer av prestationsmått eller indikatorer som närhet till kunden eller brukaren. 
Förändringen mot new public management, det vill säga en förvaltning med 
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marknadsorienterade former, medför att den politiska styrningen minskar och att 
de som är formellt ansvariga politiskt sett förlorar sin roll både som representanter 
och som beslutsfattare (Hedlund & Montin 2009, s. 10). En något annan bild 
förmedlas av Szücs och Strömberg (2006) som menar att lokal governance är lokal 
government. Detta baserar de på studier av vilka som utgör den lokala eliten i 
Sveriges kommuner under perioden 1985-1999. Studien visar att det är ledande 
politiker och administratörer som utgör den styrande eliten i Sverige på lokal nivå 
och detta resultat har varit stabilt genom de undersökningar som Szücs och 
Strömberg genomfört. Betyder Szücs och Strömbergs undersökningar att det inte 
skett någon förändring från government till governance på lokal nivå? Eller 
betyder det att det inte är någon reell skillnad mellan aktörernas 
handlingsutrymme inom politik karakteriserad av government respektive 
governance? Föreliggande avhandling kommer att kunna bidra till diskussionen 
kring huruvida det skett någon förändring då det gäller inslag av government och 
governance inom regionalpolitik och huruvida aktörernas handlingsutrymme har 
påverkats.  
 
Pierre och Peters (2000) syn på governance sätter staten i centrum, precis som 
governmenttraditionen, och även här studeras utbytet mellan offentligt och privat. 
Skillnaden är att förändring ligger i fokus, kontextuellt respektive politiskt driven 
förändring. I de fall den är politiskt driven beskriver Pierre och Peters den som 
skapad av en entreprenöriell politik. Politiskt entreprenörskap blir allt viktigare, 
och lagar och regleringar säger inte längre så mycket om vad staten kan eller inte 
kan göra. Förändringen kan vara både social och politisk. Governance motsätter 
sig perspektivet att statens institutioner skulle vara isolerade från det omgivande 
samhället och perspektivet erkänner konflikt inom och mellan institutioner. 
Företrädare för detta synsätt menar att det kan vara bra för institutioner att 
utveckla egna och nära samarbeten med samhällen för att utveckla ny policy. 
Staten har unik auktoritet och laglig makt men inom governance betonas att denna 
makt blir mindre viktig då exempelvis nationell lagstiftning blivit mindre viktig 
för privata företag som allt mer agerar på en internationell marknad. Inom 
governance menar man att internationella grupper av aktörer eller organisationer 
har blivit viktigare maktfaktorer på bekostnad av nationalstaterna (Pierre & Peters 
2000, ss.82‒84).  
 
Inom government anses centrala ämbetsverk vara självständiga i förhållande till 
regeringen och departement, och stadsförvaltningen har karaktären av en domstol 
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då all offentlig verksamhet skall utövas under lagarna och medborgare ska ha 
rättighet att överklaga eller begära omprövning av beslut (Hedlund & Montin 
2009, ss.15‒16). Detta är ett tydligt exempel på att staten har makten, det är staten 
som styr, och att makten regleras genom lagar. Med Söderling och Petersons (1988) 
terminologi är detta den lagstyrda modellen.  
 
Inom governance anses inte staten vara den enda aktören som har expertis att 
styra, inte heller den enda med de ekonomiska eller institutionella resurserna att 
styra. Dock anses staten fortfarande vara nyckelaktören i strävandena efter det 
allmänna bästa (Pierre & Peters 2000, s. 68). Makt har decentraliserats från den 
statliga nivån, eftersom beslutsfattandet upplevdes som alltför långt ifrån 
medborgarna. Governancetraditionen menar att beslutsfattandet blir mer lyhört för 
behoven i lokalsamhället om besluten fattas på lägsta möjliga nivå (Kjaer 2004, s. 
29). Återigen öppnar detta upp för att resursstarka aktörer kan göra sin röst hörd, 
vilket kan sägas innebära en mer elitbaserad demokrati. Men det innebär också att 
demokratin blir mer lyhörd för medborgarnas behov och önskningar; frågan är 
bara vilka medborgare som har möjlighet att göra sin röst hörd.  
 
Governance beskrivs som ”att styra”, medan government ibland anses vara 
detsamma som byråkrati, den utförande eller verkställande delen i styret. Rhodes 
(2000) pekar på att det finns de som menar att vi behöver mer styre, mer 
governance, men mindre utförande i statlig regi, mindre government (Rhodes 
2000, s. 56). Detta är en bra illustration av hur staten samtidigt kan sägas minska 
och öka. Staten styr genom policyskapande men kan genom marknadisering 
överlåta utförandet av policy på andra aktörer och medborgarna får själva välja 
vem som ska tillhandahålla tjänsterna de behöver.  
 
Governance handlar om samarbete, förhandlingar och interaktion mellan 
offentliga och privata aktörer (Hysing 2009, s. 65). Inom governanceperspektivet 
kan staten sägas ha tappat eller övergett något av sin kontroll över till exempel 
policyprocessen, i synnerhet den del av processen där policy formuleras. Samtidigt 
har staten stärkt sitt inflytande på andra håll i processen, framförallt 
implementeringen. Detta genom att samhällsintressen som kunnat motarbeta 
policyn nu istället samarbetar med staten i och med dess utökade kontakter med 
staten (Pierre & Peters 2000, s. 49). Staten är kapabel att styra samhället, men styret 
baseras på andra former. Formell legal makt är mindre viktig än makten över 
resurserna (Pierre & Peters 2000, s. 23). Samtidigt argumenterar Svensson och 
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Östhol (2001, s. 28) för en minskad statlig makt då de menar att nätverk utvecklar 
sin egen logik och sina egna policyer och har en förmåga att motstå styrning från 
den statliga makten. Kjaer (2004, s. 191) menar att staten måste lära sig att den inte 
längre kan styra direkt, utan måste styra indirekt genom nätverk, och lära sig att 
inkludera viktiga grupper i policybeslut. 
 
Ovanstående genomgång har påvisat att det inte finns någon samsyn kring 
huruvida det har skett någon tydlig förändring från government till governance 
eller inte. Granskningen har även visat att det inte heller finns någon samsyn kring 
huruvida vilka delar som staten har stärkt sin makt och inom vilka delar staten har 
tappat makt. Rhodes (2000) menar att staten har stärkt sin roll inom den 
policyskapande delen av policyprocessen, att det numera är staten som utformar 
policy men andra aktörer verkställer policy. Pierre och Peters (2000) menar i 
motsats till Rhodes att staten har minskat sitt inflytande inom just den del av 
policyprocessen där policy formuleras. Det råder således ingen teoretisk samsyn 
kring vilka delar av policyprocessen som staten har förändrat sin roll.  
 
Den traditionella governmentforskningen ser staten som den odiskutabla 
maktbasen på så sätt att staten styr genom policybeslut, marknader, 
ägarförhållanden inom industrin, omfördelning av välstånd och servicegraden i 
samhället. Vidare bygger statens makt på institutionell isolering och homogenitet, 
det vill säga att staten inte behöver förhandla med andra grupper i samhället för 
att uppnå sina mål utan kan lita på sin av lagen givna makt. Inom government 
anses inte institutioner vara påverkade av inre spänningar och konflikt. Statens 
makt är absolut, och alltså inte relativ, kontextuell eller förhandlingsbar. Staten har 
omfattande utbyte med det omgivande samhället men är den aktör som sätter 
gränser och regler för detta utbyte. Staten definierar sin egen makt. En viktig 
aspekt inom government är att statens makt vilar på lagen, att det är lagen som 
reglerar statens ageranden (Pierre & Peters 2000, ss. 80–81). Detta måste sägas vara 
en idealiserad bild av staten och samhället, att statliga institutioner inte innehåller 
spänningar och konflikt.  
 
För att sammanfatta avsnittet kring vem som styr inom idealtyperna av 
government och governance använder jag schemat jag tidigare presenterat i form 
av figur 3.  
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Figur 3 Analysschema för: vem som styr politiken 
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Det objekt som studeras är regionalpolitiken, där frågorna vem styr och hur styrs 
politiken fokuseras. Detta genom att regionalpolitikens påverkan på den lokala 
kontexten utifrån kategorierna vem och hur kommer att analyseras i avhandlingen. 
Inom den traditionella governmentstrukturen är det är den statliga nivån som är 
den styrande. Inom governance menar man att staten blivit utmanad av andra 
aktörer om makten. Makt har flyttats från staten uppåt till överstatlig nivå, nedåt 
till regional och lokal nivå och utåt till privata aktörer. Dock är staten fortfarande 
en viktig aktör även inom governance. Att exempelvis kommunen är den 
huvudsakliga aktören är i sig inget tecken på inslag av governance. Om däremot 
kommunen i kombination med ickestatliga aktörer, som EU eller privata aktörer, 
agerar med självständighet från staten, är det ett tecken på inslag av governance.  
 

2.4 Hur styr subjektet? 

Inom government är den offentliga sektorn eller förvaltningen avsedd att 
verkställa mål fattade av politiska organ. Myndigheterna är ”regeringens 
instrument för att verkställa politiken” (Söderling & Petersson 1988, s. 18). 
Förvaltningen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att myndigheter är 
självständiga i förhållande till departement och regering. Riksdagen ska styra 
förvaltningen genom generella normer i lagar och författningar, och påverkan 
genom ”informella kontakter måste betraktas som en styggelse” (Söderling & 
Petersson 1988, s. 24). I den ideala byråkratin ska offentliga och privata intressen 
hållas separerade (Kjaer 2004, s. 20). Riksdagen ska genom beskattning och budget 
säkerställa att regeringen har tillräckliga medel för att statens beslut ska kunna 
genomföras. I och med att avståndet är kortare mellan beslutsfattare och 
medborgare i kommunerna, ses dessa som ”medborgarförvaltning”. I 
kommunerna är kraven på likabehandling och nationell likformighet mindre, och 
viss lokal anpassning kan ske (Söderling, Petersson, 1998). Det är viktigt att 
komma ihåg att den ideala byråkratin är just en idealmodell som beskriver hur en 
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representativ demokrati idealt ska fungera, och naturligtvis avviker verkligheten 
från denna modell (Kjaer 2004, s. 22). 
 
Inom governance styr staten på ”armslängds avstånd” genom att använda 
incitament som skatter och subventioner. Staten kan även styra genom 
informationskampanjer (Hysing 2009, s. 658, Pierre & Peters 2000). Staten styr 
inom governanceperspektivet genom policynätverk snarare än genom direkt 
kontroll av serviceproduktionen i samhället (Kjaer 2004, s. 19). Service-
produktionen har istället privatiserats i olika utsträckning i många länder. 
Privatiseringen syftar till att sänka kostnaderna för staten och konsumenterna eller 
brukarna samt öka effektiviteten. Ett komplement till privatisering eller en mildare 
form av privatisering är att lägga ut verksamhet på entreprenad. Servicen utförs av 
ett privat företag, men staten har upphandlat tjänsten och den finansieras av 
skattemedel (Kjaer 2004, ss. 26‒27). Karakteristiskt för ett mer governance 
inspirerat sätt att styra är då Sverige införde det så kallade frikommunförsöket som 
innebar att vissa utvalda kommuner fick större friheter att organisera sin 
verksamhet, införa beställar-utförar-modellen, lägga ut verksamhet på entreprenad 
samt införa brukarinflytande (Montin 2004, ss. 11‒12). Beställar-utförar-modellen 
innebär att kommunerna istället för att utföra alla tjänster själva köper vissa 
tjänster. All kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning kan utföras i 
form av entreprenad på detta sätt sedan ett riksdagsbeslut 1992. (Christoferson & 
Öhman 1998, s. 18). Grundtanken inom beställar-utförar-modellen är att 
politikerna ska ägna sig åt övergripande frågor, och den möjligheten skapas genom 
att separera den styrande politiken från den utförande eller producerande rollen 
(Montin 1992). Ytterligare ett komplement till privatisering är marknadisering. 
Marknadisering innebär att offentlig service kan tillhandahållas genom att 
verksamhet kan läggas på entreprenad och att brukaren själv får välja vem som ska 
tillhandahålla tjänsten. Dock är tjänsten fortfarande finansierad via det allmänna 
systemet (Rhodes 2000, s. 56).  
 
Governance innebär samarbete mellan olika policyområden inom den offentliga 
sektorn, men även samarbete mellan den offentliga och privata sektorn där även 
frivilligorganisationer ingår. De involverade aktörerna är således både 
representanter för statliga institutioner och från staten helt fristående aktörer. 
Governance fokuserar på olika tillvägagångssätt för att åstadkomma sådant som 
nätverk och partnerskap, som inte utförs med hjälp av enbart formellt statliga 
resurser. Governanceperspektivet lyfter fram att det är viktigt att problematisera 
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hur man kan uppnå det allmänna bästa i samhället utan att staten är den enda att 
utkräva ansvar av (Stoker 2000, ss. 93‒94). Stoker (2000, s. 97) menar att det 
handlar om att i komplexa och osäkra samhällen använda olika aktörers resurser 
på ett sådant sätt att de tillsammans uppnår det gemensamma målet. Således är 
det staten som ska definiera vad det allmänna bästa är medan olika aktörers 
resurser kan användas för att uppnå detta. Stoker (2000) ger inget svar på hur 
ansvar ska utkrävas när ansvaret för politiken inte längre är endast statens.  
 
Inom flera politikområden har förändringar i organiseringen av styret inneburit 
mer privatisering i form av exempelvis fler friskolor och fler privata omsorgsgivare 
inom äldreomsorgen (För en avhandling om styrideal och friskolor, se J. Nyhlén 
2011). Frivilligsektorn har kommit att ta ett större ansvar inom välfärdssektorn, där 
mer ansvar för barn, gamla och sjuka har förskjutits till familjen. Ansvaret har 
kommit att blir större för familjen i och med att valet av exempelvis daghem, 
sjukvård och äldrevård har kommit att bli individens. En annan förändring är att 
den statliga regionalpolitiken har ersatts av regional utvecklingspolitik som är 
präglad av ökad självständighet och konkurrens mellan de olika regionerna 
(Hedlund & Montin 2009, s.18). Tidigare var privata företag och industrin måna 
om att ha goda relationer till politiker och tjänstemän men nu tycks den trenden ha 
blivit omvänd och politiker söker istället goda relationer till privata företag (Pierre 
& Peters 2000, ss. 82‒83). 
 
Vissa forskare menar att inslagen som indikerar governanceliknande politik har 
ökat i och med att kommunerna de senaste decennierna har blivit mer oberoende 
av staten. Oberoendet har ökat i takt med att kommunerna har fått större 
möjligheter att söka resurser från andra håll än staten, exempelvis privata 
näringslivet, andra kommuner och EU. Detta innebär också att kommunerna som 
organisationer, i och med de minskade resurserna från staten, blivit allt mer 
benägna att samarbeta med andra organisationer eftersom de inte kan nå sina mål 
på egen hand. Detta är ett av skälen till att nätverk och partnerskap blivit allt mer 
vanligt förekommande (Montin 2004, ss. 46‒47, se även Pierre & Peters 2000, s. 17). 
Partnerskap mellan kommuner, regioner och näringsliv är också ofta ett krav från 
EU:s sida för att kommunerna ska komma i fråga för pengar ur strukturfonderna 
(Pierre & Sundström 2009, s. 8). Hedlund och Montin (2009) menar att sättet att 
styra inom governance skiljer sig från government på framförallt fyra sätt: 
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1. Olika enheter agerar mer som självständiga aktörer i förhållande till det 
nationella och EU. 

2. Politikskapande ska bygga på framför allt samarbets- eller 
partnerskapstänkande. 

3. Samarbetspolitiken betonar det gemensammas bästa och betonar 
samhälleliga intressekonflikter mindre. 

4. Det finns ett ökat inslag av projektpolitik där projektmedlen ofta i 
huvudsak är regionalt stöd i kombination med EU-stöd (Hedlund & 
Montin 2009, ss. 22‒23). 

 
Att samarbetspolitiken fokuserar på det gemensamma bästa innebär att 
intressekonflikter får mindre fokus. Det behöver inte betyda att intresse-
konflikterna faktiskt är färre. Ökade inslag av projektpolitik kan, som jag varit inne 
på i tidigare resonemang, leda till ökad ojämlikhet mellan regioner. Systemet 
bygger på att det finns aktörer på lokal nivå som kan ta tillvara möjligheterna med 
projektpolitik. Det behövs ett visst mått av entreprenöriell politik. Frågan är om 
denna typ av politik finns överallt. Inom ramen för avhandlingen kommer jag att 
undersöka om samarbets- och partnerskapspolitiken har ökat och hur det i så fall 
har påverkat samhälleliga intressekonflikter.  
 
Samverkan mellan offentliga och privata aktörer är ett viktigt styrinstrument inom 
governance, särskilt inom regionalpolitiken. Kommuner samverkar med varandra 
och med privata aktörer genom exempelvis partnerskap (Montin 2004, s. 14). Detta 
innebär att government och governance som idealtyper också täcker in 
dimensionerna offentligt och privat. Olika inslag av offentligt och privat är enligt 
Kooiman (2003) vad som skiljer government och governance åt. Då government 
och governance hanteras som idealtyper på det sätt som görs i avhandlingen kan 
det tyckas att resonemangen hamnar nära de klassiska statsvetenskapliga teorierna 
korporatism och pluralism dock menar jag, i likhet med Arnouts, Zouwen och Arts 
(2012), att pluralism och korporatism lämpar sig bättre för analys av institutionella 
traditioner och policy på länder-nivå. De är inte särskilt väl lämpade för analys av 
komplexa processer på regional och lokal nivå.   
 
För att sammanfatta avsnittet kring hur subjektet styr inom idealtyperna 
government och governance använder jag återigen schemat jag tidigare 
presenterat. Givet de teoretiska antagandena om government och governance är 
nu analysschemat fylld med fenomen som jag förväntar mig hitta på den lokala 
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nivån i Sverige för att analysera regionalpolitiken i utifrån idealtyperna 
government och governance. Dessa fenomen betecknar olika dimensioner av 
idealtyperna. Det är dimensioner av government och governance som jag valt att 
ta fasta på för att konstruera analysschemat av regionalpolitiken, dessa är graden 
av formell styrning, graden av centralpolitisk styrning, det lokala handlings-
utrymmet och graden av samverkan. Den grundläggande utgångspunkten för 
analysschemat är att i government sätter staten upp villkoren för politiken och 
bjuder därefter in andra aktörer. I governance präglas politiken av samverkan 
mellan olika offentliga aktörer eller offentliga och privata. Dimensionerna av 
government och governance presenteras i figur 4. 
 
Figur 4 Analysschema för: dimensioner av hur politiken styrs 

Dimension   Government Governance 
Inslag av formell Mer  Mindre  
styrning 

  Inslag av central- Mer Mindre  
politisk styrning 

  Inslag av lokalt Mindre  Mer  
handlingsutrymme 

  Inslag av samverkan Mindre  Mer 
 
Dessa dimensioner operationaliserar jag genom att jag förväntar mig att hitta 
indikatorer på dem i det empiriska materialet, indikatorerna presenteras i figur 5.  
 
Figur 5 Analysschema för: indikatorer på hur politiken styrs 

Formell styrning Offentliga utredningar, statliga direktiv, staten styr genom  

 
generella normer i lagar och författningar 

Centralpolitisk Hierarkisk organisation, korporativa lösningar, statliga anslag, 
styrning Beskattning och budget ger regeringen medel att genomföra 

 
statens beslut 

Lokalt handlings- Lokala nivån planeringsskyldig, Lokala nivån stark själv- 
utrymme bestämmanderätt 
Samverkan Process- och projektpolitik, marknadsliknande politik,  

 
samarbeten, partnerskap, nätverk 
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2.5 Empiriska förväntningar 

Om vi behandlar begreppen government och governance schablonmässigt och om 
vi för ett ögonblick talar om en förändring från government till governance som 
något faktiskt, vad har det inneburit? Staten fått konkurrens om makten, och det är 
nu flera olika aktörer och intressen som är med och styr genom nätverk, 
partnerskap och samarbeten. Detta kan ske mellan olika offentliga aktörer eller 
offentliga och privata aktörer. Den lokala och regionala nivån har förändrats i och 
med att nya politikområden har tillkommit och att makt har flyttats från den 
statliga nivån, uppåt genom internationalisering, nedåt till kommunerna och utåt 
genom privatisering. Styrning genom statliga regler, lagar, reformer och 
utredningar har minskat till förmån för process- och projektpolitik som delvis kan 
ses som en konsekvens av de minskade anslag som den lokala nivån fått från 
staten. Det har inneburit att resurser måste samordnas och att privata aktörer får 
delta i finansieringen av viss offentlig verksamhet.  
    
Är då detta något verkligt nytt i Sverige? Förhandlingar mellan olika politiska 
nivåer, liksom olika intressegruppers medverkan i utformandet av politiken, har 
länge varit inslag i svensk politik genom vår korporativa tradition. Den nya tanken 
om partnerskap har fått genomslag i Sverige, men studier tyder på att dessa 
partnerskap när det gäller regional utveckling bygger på typisk svensk politisk 
kultur. Kommunalråd och landstingsråd som ansvarar för näringslivsfrågor och 
regional utveckling fick vara med när strukturfondsprogrammen skapades för att 
sedan godkännas i Bryssel, vilket inte varit självklart i andra europeiska länder. 
Det finns således inte något enkelt svar på frågan om detta är nya fenomen med 
nya styrformer eller om det är delvis nya fenomen som appliceras och får bygga på 
gamla svenska traditioner. Det finns åtminstone tre olika tolkningar att göra kring 
huruvida governance är något nytt fenomen, nygammalt eller inte alls nytt. Längre 
tillbaka var det inte ovanligt att lokala offentliga och privata makthavare gjorde 
upp om kommunens framtid; lokal governance är således inget nytt. Alternativt 
kan man säga att governance vuxit fram sedan den senaste kommun-
sammanslagningen på 1970-talet. Perioden vid kommunsammanslagningarna och 
planeringen av dessa under 1960- och 1970 talen innebar tydlig planering och 
styrning, och det går att skönja governance både före och efter denna period 
(Hedlund & Montin 2009, s. 24). Den tredje tolkningen står bland andra Szücs och 
Strömberg (2006) för då de menar att det inte finns någon lokal governance att tala 
om. De menar utifrån sin studie av politiska ledare att den kommunala makten 
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fortfarande ligger hos kommunalråd, förvaltningschefer och partiföreträdare på 
det sätt som den också tidigare gjort. Dock har nätverken hos de politiska ledarna 
ökat, och sedan slutet av 1990-talet har det blivit vanligare, att de söker stöd hos 
aktörer utanför det kommunala politiska fältet. Detta i syfte att hantera lokala och 
regionala problem. Förvaltningen intar nu en roll där den inte endast ska lära av 
medborgarna utan medborgarna ska också vara ”medskapare” av offentlig service. 
I detta medskapande krävs kontinuerlig interaktion mellan medborgare och 
professionella, vilka har ett ömsesidigt behov av varandra i sina strävanden att 
lösa samhälleliga problem. Därmed kommer medborgerligt engagemang och nya 
former av politiskt deltagande i fokus (Åström & Granberg 2009, s. 160, Pierre & 
Sundström 2009, s. 9)  
 
Det går att ställa sig frågan om huruvida en eventuell förändring från government 
till governance ger ett annat utfall i perifera regioner än i andra regioner. Detta 
eftersom strukturen i en perifer region är annorlunda. Näringslivsstrukturen är 
inte lika omfattande, och det absoluta antalet individer är mindre vilket leder till 
ett mindre antal engagerade personer. I förlängningen innebär det att samma 
person kan ”sitta på flera stolar”, ha flera olika roller som ibland går in i varandra. 
Det är möjligt att utfallet av government och governance blir annorlunda i Åre, då 
Åre är en liten kommun befolkningsmässigt sett. Det är rimligt att anta att 
samarbete mellan staten, kommunen och det civila samhället kan vara annorlunda 
i en liten perifer kommun. Hur de olika styridealen påverkat strukturen i 
kommunen är något jag kommer att undersöka inom ramen för avhandlingens 
frågeställning och syfte.  
 
För att omsätta detta kapitels resonemang till min empiriska kontext går det att 
formulera följande teser: 
 
Idealtypen government har inslag av stark formell styrning där staten är den som 
styr främst genom lagar och direktiv som ofta utformats genom offentliga 
utredningar. Som en konsekvens är mycket av politiken styrd från centralpolitiskt 
håll. Den lokala nivån har planeringsskyldighet, och planerna ska godkännas av 
den regionala nivån. Således är handlingsutrymmet definierat för kommunen och 
aktörer inom kommunen, varför flexibiliteten är begränsad.  
 
Idealtypen governance har svagare inslag av formell styrning och karakteriseras 
istället av nätverk, samverkan och partnerskap. Som en konsekvens blir systemet 
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mer komplext. Minskade statliga resurser leder till behov av samordning av 
resurser och till samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Politiken är mer 
avreglerad, regionerna är mer självständiga och kommunerna har ansvar för större 
del av politiken. Som en konsekvens karakteriseras en kommun med 
governancestruktur av flexibilitet, större handlingsutrymme och lokala lösningar 
på problem. 
 
Denna avhandling kommer att pröva om det skett någon förändring från 
government till governance inom ramen för regionalpolitik. Detta görs genom att 
studera vem som har styrt i de fyra olika processerna och hur har man styrt. Vem 
som styrt och hur det styrts ger svar på vilket styrideal, government eller 
governance, som är gällande under de olika processerna. Att studera flera olika 
processer ökar möjligheterna att uttala mig om fallet generellt. Undersökningen 
sker i form av en fallstudie. Beskrivning av fallet, urval, fallstudien och 
analysmetoden kommer i nästa kapitel.  

 
*** 

I detta kapitel har de teoretiska utgångspunkterna kring idealtyperna government 
och governance presenterats De teoretiska antagandena om vem som styr och hur 
politiken styrs med olika grad av inslag av government och governance har 
introducerats. Olika aspekter och antaganden om en eventuell förändring från 
government till governance har presenterats och relaterats till området 
regionalpolitik. De empiriska förväntningarna på ett government- kontra 
governancesystem har presenterats och kommer att användas för att avgöra 
huruvida det har skett en förändring från det ena systemet till det andra. Kapitlet 
har belyst det empiriska underskottet och presenterat den kunskapslucka kring 
relationen mellan den förändrade regionalpolitiken och idealtyperna government 
och governance som avhandlingen avser att fylla. I nästa kapitel kommer 
avhandlingens tillvägagångssätt och metodologiska överväganden att presenteras.   
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3 UNDERSÖKNINGENS DESIGN OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I kapitlet kommer tillvägagångssättet och de metodologiska övervägandena att 
presenteras. Kapitlet går igenom fallstudien som metod och presenterar fallet Åre, 
placerar in Åre kommun i en kontext och gör jämförelser med andra kommuner i 
samma kommungrupp och alla kommuner i Sverige. De olika materialen i 
avhandlingen presenteras och relateras till varandra för att påvisa hur 
materialtriangulering sker. Avslutningsvis handlar kapitlet om processpårning 
som är den analysmetod som används i avhandlingen.  
 
Avhandlingen studerar om idealtyperna government och governance kan hjälpa 
oss förstå vem som styr och hur objektet styrs. Detta görs genom att jag studerar 
politikområdet regionalpolitik i en fallstudie där fyra olika politiska processer 
undersöks på djupet. Att studera olika processer inom fallet gör det möjligt att 
generalisera till fallet. Det gör det möjligt för mig att uttala mig om mer än bara de 
enskilda processerna. Frågan för avhandlingen handlar om kausala mekanismer 
snarare än kausala samband och därmed faller sig valet av en fallstudie lämpligt. 
För att förstå sambanden mellan idealtyperna government och governance och vem 
som styr samt hur måste mekanismerna bakom sambandet undersökas (för sociala 
mekanismer se Hedström & Swedberg 1998). Samhällsvetenskaperna är av 
probabilistisk natur, och jag har genom materialtriangulering säkerställt att jag 
med största sannolikhet återskapar processerna på det sätt som de faktiskt gick till. 
Användandet av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har skapat 
förståelse av processerna och kontexten. Den kvalitativa metoden ger en god 
helhetsbild (Devine 2002, s.199). Återskapandet har gått till så att jag har låtit 
materialen komplettera varandra; beslut som har fattats beskrivs i 
kommunfullmäktigeprotokollen och får en djupare mening och skapar en större 
förståelse av processen då de diskuteras vid intervjuerna med informanterna. 
Detta ger sammantaget information som inte skulle ha varit möjlig att få tillgång 
till genom att använda endast en typ av material.  
 
Fallstudiers styrka är att avgöra om och i så fall hur en variabel påverkar utfallet 
inte att fastställa hur mycket variabeln påverkar utfallet. Fallstudier studerar 
variabler som är starkt sammanlänkade med kontexten, och det är därmed viktigt 
att specificera fallens kontext (George & Bennet 2005, s. 25). Avhandlingen 
använder sig av en fallstudie för att kunna pröva antagandet om en förändring i 
styridealen inom regionalpolitiken och exemplifierar detta genom fallet Åre. 
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Kontexten i fallet är de olika styridealen och hur politikens former och aktörer har 
varierat under studiens gång.  
 
Att styra kan innebära allt från initiera, implementera och att finansiera politiken, 
och jag menar att ju mer av dessa faktorer som återfinns hos samma aktör, desto 
starkare är styret. Makt kommer att diskuteras i avhandlingen utifrån hur den 
distribueras, vems behov som tillfredsställs och hur beslut fattas. I avhandlingen 
kommer begreppet aktörer att användas om både enskilda individer och som 
representanter för aggregerade aktörer som offentliga institutioner och privata 
bolag som kommunen, staten, länsstyrelse och de största privata aktörerna i Åre. 
Detta innebär att om exempelvis staten är den som initierar, implementerar och 
finansierar politiken så ligger styret i statens händer. Om det däremot är 
kommunen som initierar, staten som finansierar och ett privat företag som 
implementerar politiken blir analysen av styret genast mer komplicerad. Det är lite 
problematiskt att applicera den internationella styrningslitteraturen på svenska 
förhållanden i och med att de svenska kommunerna har en särpräglad ställning 
om vi jämför med kommuner i andra europeiska länder i och med den starka 
autonomi de besitter. Därför strävar jag i avhandlingen efter att tydliggöra när 
kommunen agerar som en del av staten och när kommunen agerar som en mer 
från staten självständig aktör. Detta kan göras med hjälp av Strandbergs (1998) 
terminologi kring kommunernas självständighet och statsbundenhet. Strandberg 
målar upp ett kontinuum där idéer om kommuners karaktär utifrån bland annat 
statsbundenhet och självständighet går att avläsa. De teorier som utmålar 
kommunerna som mer statsbundna har en syn på kommunerna som redskap i den 
nationella politiken med fokus på att kommunerna ska vara effektiva och 
enhetliga. Det motsatta synsättet argumenterar för att kommunerna har ett eget 
ursprung och därmed en ”naturlig suveränitet” som rättfärdigar en självständighet 
från staten (Strandberg 1998).  
 

3.1 Fallstudien som metod 

Avhandlingen studerar förändring vilket innebär att studien utgörs av dynamiska 
processer över tid. Studien behöver några mätpunkter, det vill säga situationer 
som är lämpliga för analys.  För att uppnå detta genomför jag en longitudinell 
studie (George & Bennet, 2005). Det innebär att jag studerar fyra olika politiska 
processer i termer av vem styr och hur styrs politiken. Därefter analyserar jag 
materialet och relaterar det till idealtyperna.   
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Min undersökning är en djupstudie av fallet Åre kommun, där Åre delats in i 
enheter där processer studerats på djupet för att ge förståelse av hur förändringen 
från government till governance påverkat vem som styr samt hur subjektet styrs. 
George och Bennet definierar fallstudien som ”…an instance of a class of events” 
(George & Bennet 2005, s. 17). “Class of events” innebär ett fenomen som är av 
vetenskapligt intresse. I detta fall blir fenomenet hur styridealen government och 
governance samverkar med vem som styr och hur politiken styrs. Det är viktigt att 
veta vad fallet är ett fall av, eftersom detta påverkar urvalet av vilka fall som ska 
studeras (George & Bennet 2005, s. 18). Varför endast ett fall studeras är för att det 
möjliggör flera observationer under en lång tid där kontexten är förhållandevis 
konstant såtillvida att de fysiska yttre förutsättningarna är desamma samtidigt som 
regionalpolitiken varierar. Detta gör det möjligt att undersöka hur förändringar i 
styret kan förstås utifrån idealtyperna. Att studera ett fall på djupet har också 
möjliggjort att jag kunnat göra en omfattande analys av mycket material av fallet. 
Vid en jämförelse av flera fall hade mängden material av de olika fallen måsta 
begränsas för att bli hanterbart. De olika processerna som studeras är inte 
oberoende av varandra men det är ändå möjligt att analysera och jämföra dem. 
Styrkan med att studera ett fall över tid är att det ger studien en temporal design 
med möjligheter att följa processerna och att på så sätt studera utvecklingen. 
Samtidigt som studier av ett fall möjliggör en longitudinell undersökning så 
inverkar det på generaliserbarheten. Jag kan inte säga hur generella mina slutsatser 
är men detta uppvägs av möjligheterna att studera fallet på djupet och följa 
processerna över tid och därmed studera utvecklingen. Studierna av de fyra 
processerna innebär större möjligheter att generalisera till fallet än vad som hade 
varit möjligt vid studier av färre enheter. Då den förändrade regionalpolitiken 
regelras av statliga beslut innebär det att de förändringar jag studerar i 
regionalpolitiken har inträffat i alla svenska kommuner men att utfallet av 
förändringarna kan vara olika i olika kommuner. Jag kan bara uttala mig om 
förändringarnas utfall i relation till Åre. Min studies data ger detaljerade 
observationer, tjock analys (thick description) och en undersökning som går på 
djupet på det sätt Patton rekommenderar (Patton 2002, s. 40). Att studera flera 
olika processer inom fallet möjliggör dock generalisering till fallet. Jag gör en 
jämförelse mellan processerna inom fallet istället för emellan olika fall.  
 
 Alvesson och Sköldberg (2008, s. 41) menar att en teori närmast kan jämföras med 
regler, eller beskrivningar av regler, och att dessa regler gäller för vissa typer av 
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fall, eller domäner. Regeln måste inte nödvändigtvis gälla alla fall utan undantag 
från regeln kan finnas och måste i så fall klargöras. I min studie är fallet eller 
domänen en svensk kommun och hur den förändrade regionalpolitiken kan förstås 
utifrån idealtyperna government och governance.  
 
Jag har valt att göra en fallstudie för att jag var i behov av att använda flera olika 
metoder för datainsamling. Styrkan med fallstudier är, som Yin (2003, s. 8) skriver, 
att de är flexibla och tar till de metoder för datainsamling som den specifika 
frågeställningen kräver, exempelvis dokumentstudier, intervjuer och 
observationer. Jag har i avhandlingen använt mig av dokumentstudier och 
intervjuer. Materialen har på olika sätt kompletterat varandra för att belysa 
frågeställningen, och jag återkommer till detta. De intervjuer jag använt mig av är 
informantintervjuer.  
 
Yin (2003, s. 7) menar att skapandet av en frågeställning är det första och det 
viktigaste steget för att välja metod. Undersökningsfrågan består av både substans 
och form. Substansen innefattar vad studien handlar om och formen gör det 
nödvändigt att fundera över vad det är för slags fråga undersökningen ställer. Är 
det en fråga om, vem, vad, var, varför eller hur, eller är det en kombination? 
Föreliggande avhandling lägger fokus på om det är någon skillnad mellan vem som 
styr och hur objektet styrs i den förändrade regionalpolitiken. Eftersom det då 
indirekt blir en fråga om vem, hur och på vilket sätt leder detta till att det blir 
lämpligt att välja en fallstudie.  
 
Frågor av arten ”hur” och ”varför” är förklarande frågeställningar och de lämpar 
sig särskilt bra för användningen av fallstudier som metod (Yin 2003, s. 6). I likhet 
med Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 20‒21) menar jag att studier av ”avsnitt av” 
den verklighet vi uppfattar kan ge kunskap som öppnar möjligheter till förståelse. 
Alvesson och Sköldberg menar vidare att forskningsprocessen är en konstruktion 
eller rekonstruktion av den sociala verkligheten där forskaren dels påverkar denna 
verklighet genom sin forskning. De bilder och tolkningar forskaren skapar kan 
leda till att forskaren bortser från alternativa tolkningar. Detta innebär att jag i min 
forskning förmedlar en bild som är ett resultat av samspelet mellan mig och de 
beforskade, av mina tolkningar, av den kontext vi ingått i och av de teorier jag 
använt mig av.  
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3.2 Fallet Åre  

Geografiskt är Åre beläget i Jämtlands län där landskapet är en gammal 
odlingsbygd som möter högfjället. Odlingar i Åre tog förmodligen sin början 
under sen järnålder, och långt senare växte de ensamma gårdarna samman till byar 
vilket har skapat så kallade radbyar vilka är karakteristiska för landskapet (Loock 
2009, s. 11). Åres idag unika position inom fjällturismen i Sverige beror till stor del 
på den dramatiska naturen, då Åre har en för svenska förhållanden unik fallhöjd 
på över 1000 meter mellan Åreskutans topp och Åresjön (Nilsson 1999). 
Bakgrunden till namnet Åre är oviss, möjligen syftar det på ordet ”å” (älv) 
(Gammalt och nytt 1983‒84).  
 
För att placera in fallet Åre i en kontext jämförs kommunen utifrån ett antal 
variabler med alla kommuner i Sverige samt med kommungruppen som Åre 
tillhör. Data är inhämtade ur Rådet för främjandet av kommunala analysers 
databas6. Åre kommun tillhör kategorin ”turism och besöksnäringskommuner”7. 
Variablerna är demografiska variabler som beskriver befolkningsstrukturen i 
kommunen, samt ekonomiska och arbetsmarknadsinriktade variabler som 
beskriver näringslivsstrukturen och arbetsmarknaden. Andra variabler är 
ekonomiska variabler som beskriver hur mycket pengar kommunen satsar på 
exempelvis turism. För några av variablerna finns endast tvärsnittsdata tillgängliga 
och dessa redovisas i den löpande texten. För andra variabler finns data 
tillgängliga för flera år, och jag redovisar då ibland samtliga år och ibland ett urval, 
jag anger detta i samband med tabellerna i bilaga A. Den första data som finns 
tillgängligt för Åre i databasen är från 1995.8 Tabeller för de data som presenteras 
återfinns i bilaga A.  
 

                                                           
6 www.kolada.se  
7 I gruppen turism och besöksnäringskommuner ingår: Arjeplog, Berg, Borgholm, Båstad, 
Dorotea, Gotland, Härjedalen, Jokkmokk, Lysekil, Malung-Sälen, Norrtälje, Rättvik, 
Sotenäs, Storuman, Strömstad, Tanum, Valdemarsvik, Åre, Älvdalen, Östhammar. Övriga 
kommungrupper i databasen är: förortskommuner till storstäderna, förortskommuner till 
större städer, glesbygdskommuner, kommuner i glesbefolkad region, kommuner i 
tätbefolkad region, pendlingskommuner, storstäder, större städer samt varuproducerande 
kommuner.  www.kolada.se 2012-01-26 
8 www.kolada.se 2012-01-26 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
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Utifrån denna jämförelse av Åre med kommungruppen ”turism och 
besöksnäringskommuner” och med Sveriges alla kommuner går det att slå fast att 
Åre är en kommun med ett litet antal invånare som är spridda över kommunen 
geografiskt, medelåldern är lägre än för genomsnittet av alla kommuner, 
befolkningsförändringen och inflyttningen är positiva. Arbetsmarknadsmässigt så 
kan vi slå fast att Åre har en högre andel förvärvsarbetande, högre syssel-
sättningsgrad och lägre ohälsotal. Dock tyder minskningen i antalet 
förvärvsarbetande på att Åres företagsklimat kunde vara bättre; här har Åre sämre 
värden än medelvärdet i kommungruppen men bättre än genomsnittsvärdet för 
alla kommuner. Människorna i Åre tjänar mer än medelvärdet i kommungruppen, 
men mindre än medelvärdet av alla kommuner, och utpendlingen från kommunen 
för att arbeta är låg. Åre satsar mer pengar på näringslivsbefrämjande åtgärder än 
medelkommunen, och kostnaderna för turismen är större än genomsnittet för alla 
kommuner, dock ligger dessa siffror i linje med värdet för kommungruppen vilket 
är naturligt med tanke på kategoriseringen ”turism och besöksnäringskommuner”.  
 
Åre uppvisar det starkast avvikande resultatet då det gäller de demografiska 
variablerna. Kommunen har färre invånare men fler inflyttande och en starkare 
befolkningsutveckling än både mediankommunen och medelvärdet i kommun-
gruppen. Även då det gäller tätortsgraden är Åre avvikande jämfört med 
kommungruppen och med mediankommunen, även om detta också gäller 
kommungruppen i stort i jämförelse med samtliga kommuner. Då det kommer till 
antalet som jobbar, sysselsättningsgrad och ohälsotal uppvisar Åre bättre värden 
än både mediankommunen och medelvärdet för kommungruppen, även om 
skillnaderna inte är stora. Intressant att notera är att då det gäller dessa variabler är 
värdena för kommungruppen mer lika dem för alla kommuner än vad Åres 
värden är. Då det gäller förändringen i antalet förvärvsarbetande har Åre haft en 
sämre utveckling i kommungruppen och ligger närmare de siffror som 
mediankommunen uppvisar, dock är Åres värden bättre än mediankommunen. 
Medianinkomsten i Åre är högre än genomsnittet i kommungruppen men sämre 
än i mediankommunen, Åre har ett värde som är nästan mitt emellan dessa två 
gruppers. Då det gäller kostnader för näringslivssatsningar, kostnader för turism, 
utpendlingsgrad och medborgarnas medelålder uppvisar Åre i stort samma siffror 
som medelvärdena i kommungruppen. Hur Åre förhåller sig till alla kommuner 
och kommungruppen på de olika variablerna är sammanfattat i figur 6. 
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Figur 6 Åre i jämförelse med kommungruppen och alla Sveriges kommuner 

 Lika Olika 
Kommungrupp Näringslivssatsning 

Kostnader för turism 
Medelålder 
Utpendling  
Ginikoefficient 

Förändring i antalet förvärvs-
arbetande 
Sysselsättningsgrad 
Ohälsotal 
Medianinkomst 
Inkomst 
Befolkningsutveckling  
Tätortsgrad  

Alla kommuner Ginikoefficient  Medianinkomst 
Förändring i antalet förvärvs- 
arbetande 
Sysselsättningsgrad 
Ohälsotal 
Medelålder 
Förändring i antalet 
förvärvsarbetande 
Utpendling 
Inkomst 
Befolkningsutveckling  
Tätortsgrad  

 
Sammanfattningsvis tydliggör figuren att Åre är avvikande från både kommun-
gruppen och alla kommuner på de flesta variabler. Det är endast på gini-
koefficienten som Åre är lika både kommungruppen och gruppen alla kommuner. 
På fem variabler är Åre representativ betraktat utifrån kommungruppen. Åre 
avviker från både kommungruppen och alla kommuner då det gäller invånarantal, 
antal inflyttade, befolkningsutveckling, förvärvsarbetande, ohälsotal, 
medianinkomst och tätortsgrad. Kommungruppen är mer lika alla kommuner än 
vad Åre är då det gäller sysselsättningsgrad och ohälsotal. Intressant att notera är 
att Åre är avvikande och uppvisar bättre värden på dessa tre variabler 
(förvärvsarbetande, sysselsättningsgrad och ohälsotal) än både kommungruppen 
och mediankommunen. Åres värden på variablerna medelålder, kostnader för 
näringsliv och turism samt utpendling är representativa för kommungruppen. Då 
det gäller förändringar i antalet förvärvsarbetande och medianinkomst är Åres 
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värden avvikande både i förhållande till kommungruppen och gruppen alla 
kommuner. Utifrån detta kan vi säga att Åre inte direkt är en typisk kommun för 
kommungruppen, utan ofta (för sex variabler) uppvisar Åre mer positiva värden 
på variablerna9. Det går även att säga att Åre uppvisar bättre värden än alla 
kommuner på åtta av variablerna10. Åre kan alltså inte sägas vara ett representativt 
fall utifrån kommungruppen.  
 
Baserat på jämförelsen avseende ovanstående variabler är Åre en avvikande 
svensk kommun där vi kan undersöka hur den förändrade regionalpolitiken 
hänger samman med idealmodellerna government och governance. Åre är varken 
en typisk svensk kommun eller en typisk ”turism och besöksnäringskommun” 
utifrån de granskade variablerna men Åre är heller inte så avvikande att det är ett 
extremfall (Ragin & Becker 1992). Jag vill också förtydliga att studien är en 
prövande fallstudie där jag prövar det teoretiska antagandet om att vi gått från 
government till governance. Detta antagande prövar jag på regionalpolitiken. 
Denna kunskap används sedan för att förstå den förändrade regionalpolitikens 
effekter i den kommunala kontexten.  
 
Fallet studeras från det att kommunen bildades 1973 fram till och med februari 
2007. Fallet är indelat i fyra tidsmässigt avgränsade perioder som jag valt att kalla  
1973―1979 Åreprojektet 
1980―1989 Byggboom 
1990―1999 Färdledaren 
2000―2007 Multihallen på Åre strand  
 
Att fallet är uppdelad i dessa perioder beror på tydliga avgränsningar i empirin. 
År 1973 bildades kommunen genom kommunsammanslagning av flera 
småkommuner, på 1980-talet var det högkonjunktur i Sverige och oerhört mycket 
byggdes i Åre. På 1990-talet hamnade Sverige i finanskris och denna kom att 
drabba Åre och framförallt Åres fastighetsmarknad mycket hårt. Krisen ledde i sin 
tur till ett strategiskt arbete med att utveckla orten under 2000-talet vilket slutligen 
resulterade i att Åre arrangerade alpina VM 2007. Jag har valt att avsluta min 

                                                           
9Antal inflyttade, befolkningsutveckling, antal som jobbar, sysselsättningsgrad, ohälsotal 
samt medianinkomst.  
10 Antal inflyttade, befolkningsutveckling, antal som jobbar, sysselsättningsgrad, ohälsotal, 
medelålder, utpendling och minskningen i antalet förvärvsarbetande.  
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empiriinsamling i och med arrangerandet av VM. Detta innebär att det är fyra 
empiriskt definierade processer som jag kan jämföra sinsemellan för att kunna 
uttala mig om fallet Åre. Att studera fyra olika processer inom samma fall innebär 
att resultaten kan generaliseras till fallet.  
 
3.3 Val av fall 

Åre valdes som empiriskt fall då det på förhand är rimligt att anta att det 
regionalpolitiska styret på kommunal nivå har varierat under undersöknings-
perioden. Detta eftersom Åre kommun var ett av staten uttalat prioriterat område 
för regionalpolitiken under 1970-talet, vilket kan antas vara ett exempel på 
government. Staten trädde sedan tillbaka, och alltmer av den regionalpolitiken 
kom att åligga kommunerna att hantera, vilket tyder på en förändring mot politik 
med ökade inslag av governance. Det är inte Åre som en turistdestination som är 
intressant i detta fall, utan att pröva om de olika styridealen kan hjälpa oss förstå 
vem som styr samt hur politiken styrs. Åre är ett bra fall för att studera och 
illustrera detta fenomen. För att använda Ragins (1992 s. 2) terminologi om 
exemplifierande fall så är Åre ett fall jag använder för att exemplifiera 
förändringarna i regionalpolitiken utifrån government och governance. Fallet i 
avhandlingen har valts genom ett riktat urval. Inom den forskning som använder 
kvalitativa data finns flera olika typer av urval. Dessa innebär oftast ett riktat eller 
ett meningsfullt urval. Patton (2002, s. 40) skriver att ett riktat urval används då 
fallen som studeras, till exempel människor, kommuner eller kulturer är utvalda 
på grund av att de förväntas innehålla mycket information om det fenomen som 
studeras. Fallet Åre kommun valdes på grund av förhandskunskap om att det 
föreligger variation i hur involverad staten har varit i den regionalpolitiken, vilket 
gör det möjligt att på förhand anta att det har rått olika styrideal under 
undersökningsperioden.  
 

3.4 Material 

Materialet som avhandlingens resultat baseras på är avsedda att komplettera 
varandra. Intervjuerna belyser initierade aktörers berättelser om vem som styr i 
Åre, och de olika berättelserna ställs sedan mot varandra för att få kompletterande 
bilder. Det gör att jag kan uttala mig om styridealen och ifall vem som styr och hur 
man styr har förändrats över tid. Det övriga materialet syftar till att komplettera 
dessa narrativ då människor tenderar att glömma och förändra sina berättelser 
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efter en tid. Jag kommer att gå igenom materialen och undersöka hur de 
kompletterar varandra men börjar med att beskriva den intervjumetod jag använt i 
avhandlingen.  
 
3.4.1 Informantintervjuer  

Avhandlingen baseras på kvalitativa informantintervjuer, eftersom sådana 
fungerar bra vad gäller att få fram människors tankemönster och narrativ. 
Intervjuerna kan benämnas elitintervjuer, då de intervjuade informanterna 
befunnit sig på sådana positioner att de kan förväntas ha mycket information om 
den aktuella processen, såsom politiker, tjänstemän, konsulter osv. Att använda sig 
av elitintervjuer är ett sätt att återskapa en händelse (Tansey 2009, s. 484). 
Intervjuerna jag har genomfört kan ses som guidade samtal, där informanterna ges 
möjlighet att prata om ämnet och ge svar med sina egna ord. Intervjuerna baseras 
på en intervjuguide med teman som innehåller exempel på öppna 
semistrukturerade frågor. Tansey (2009, s. 485) rekommenderar semistrukturerade 
intervjuer vid processpårning. Det innebär att samtliga informanter har fått prata 
om samtliga teman, men ibland har informanterna självmant kommit in på ett visst 
tema utan att jag behövt ställa frågor, och därmed har de olika temana kommit 
upp i olika ordning i intervjuerna. Informanterna har också fått olika frågor på de 
olika temana. Frågorna i intervjuguiden är exempel på frågor jag ställt men jag har 
formulerat mig olika vid de olika intervjuerna. Jag har varit försiktig med att prata 
om syftet med studien före intervjun för att minimera risken för intervjuareffekt, 
dvs. att informanten pratar om sådant han/hon tror att jag vill höra. Intervjuguiden 
som är använd är bifogad i bilaga B. Intervjuguiden fokuserar på hur informanten 
upplever aktörsperspektivet inom regionalpolitiken i Åre. Vem eller vilka de 
relevanta aktörerna är, aktörer på både aggregerad och individuell nivå.  
Intervjuguiden ger också en bild av de politiska processerna (politikens former) 
detta då informanterna får prata om Åres regionalpolitiska historia, vilka faktorer 
de anser vara viktiga för kommunal regionalpolitik samt generella åsikter och 
tankar om lokal utveckling. En styrka med den öppna formen på frågeformuläret 
har också inneburit att informanterna även har berättat om sådant som jag på 
förhand inte visste att jag borde fråga om. Vid vissa intervjuer har fler frågor ställts 
och i andra färre, eftersom informanten självmant kommit in på temat i sin 
berättelse dock har alla informanter har fått frågor på alla teman.  
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 Intervjuerna har transkriberats. Citaten som är presenterade i texten ska betraktas 
som illustrationer av de tendenser jag funnit i intervjumaterialet. Jag har använt 
mig av en informantundersökning då det är en bra metod för att skildra 
händelseförlopp. Vid informantintervjuer bidrar de olika informanterna med olika 
bitar till min förståelse av händelseförloppet som helhet, varför det inte finns något 
egenvärde i att ställa precis samma frågor till samtliga informanter (Esaiasson et al 
2004, ss. 253‒254). Ett problem med denna typ av intervjuer är att det kan vara 
svårt att som intervjuare komma på relevanta följdfrågor att ställa till 
informanterna under intervjun. Att ha standardiserade intervjuformulär 
säkerställer på ett annat sätt att samma frågor och teman belyses under intervjun. 
Dock menar jag att fördelarna med den öppna intervjun överväger dessa nackdelar 
i mitt fall, då denna typ av intervju har givit mig mer information om processerna 
än jag hade fått genom att använda standardiserade intervjuer. Den öppna 
karaktären på intervjuerna leder till lägre replikerbarhet än om mer standard-
iserade intervjuformulär hade använts, men återigen menar jag att detta uppvägs 
av att intervjuerna nu bidragit med information som jag på förhand inte hade 
kunnat veta att jag borde ställa frågor om. Intervjuguiden med teman har 
säkerställt att alla teman har behandlats vid samtliga intervjuer. De öppna 
intervjuerna har inneburit att informanterna har målat upp levande historier med 
sina egna ord, vilket har återskapat processerna.  
 
I analysen av intervjuerna har jag beaktat informanternas svar och beteende i den 
kontext informanterna ingår, deras sociala sammanhang. Detta innebär att jag har 
reflekterat över informanternas position i den studerade processen. Deras inbördes 
relation ser jag som en av förklaringarna till de likartade, olikartade och komplett-
erande bilder som intervjuerna har förmedlat. Sammantaget innebär detta att jag 
har tagit till vara den kvalitativa metodens fördelar det vill säga att metoden är bra 
på att fånga mening, processer och kontext (Devine 2002, ss.198‒199). I varje 
empiriskt kapitel har informanterna som använts som källor relaterats till 
processen i stort. Detta eftersom deras utsagor speglar relationerna de har i och till 
processen. Informanter kan ha olika syften med att framställa processer eller sin 
egen roll i dessa på olika sätt.  
 
Intervjuguiden har använts på ett sådant sätt att den har varit en hjälp vad avser 
vilka teman och ämnen som ska behandlas under intervjun. Den öppna karaktären 
på intervjuerna har gjort att temana har tagits upp i olika ordning och att olika 
intervjuer har betonat olika teman och även behandlat områden som inte varit med 
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som teman i intervjuguiden. Att olika teman har betonats är naturligt på grund av 
informanternas olika roller i processerna. Detta är en styrka hos den öppna 
intervjun att respektive informant, som ju är den som är insatt i ämnet, har 
utrymme att i viss mån styra samtalet samtidigt som intervjuguiden säkerställer att 
ingen intervju missar att beröra något grundläggande tema. Den öppna karaktären 
på intervjuerna har gjort att jag har kunnat ställa följdfrågor och be informanterna 
utveckla olika delar av intervjun för att jag som utomstående ska få större 
förståelse av processerna. Intervjumetoden har möjliggjort långa intervjuer som 
givit stor detaljrikedom om inställningar, attityder till processerna, olika aktörers 
tillvägagångssätt samt beslut och överväganden bakom ageranden. De olika 
intervjuerna har fogats samman för att skapa en mer fullständig bild av 
händelseförloppet med stor detaljrikedom om processerna. Intervjuerna har också 
på det sätt som Tansey (2009, ss. 484―485) beskriver tagit mig bortom den officiella 
versionen av händelserna. Den officiella versionen är dock också viktig, och den 
belyser jag i avhandlingen genom dokumentstudier. Det är påtagligt i analysen av 
materialet hur de kompletterar varandra. Dokumenten får en djupare betydelse 
och skapar en större förståelse av processerna tillsammans med intervjuerna. Ett 
konkret exempel är när informanter i den första empiriska processen, Åreprojektet, 
förklarar hur de upplevde att kommunen nedprioriterade Åreprojektet. Denna 
uppfattning återspeglas sedan i den promemoria som skrevs efter Åreprojektets 
avslutande (PM angående erfarenheterna inom Åreprojektets planerings AB). 
Formuleringarna i promemorian angående rollen för kommunen får en djupare 
betydelse tillsammans med informanternas bild av händelseförloppet.  
 
I kvalitativa studier finns det oftast ingen självklar metod för urval av vilka som  
ska studeras eller intervjuas. Jag valde snöbollsmetoden för urvalet av informanter 
för att kartlägga de processer som skett i Åre. Metoden för att sedan analysera 
dessa processer är processpårning, som jag återkommer till nedan. Snöbollsurvalet 
var bra, eftersom jag som utomstående inte på förhand kunde veta vilka individer 
som är lämpliga informanter. Snöbollsurval möjliggör också identifikation av 
inflytelserika nätverk över tid (Faraquharson 2005, s. 351). Det kan tyckas att 
materialet får en tyngdpunkt på icke-politiska aktörer, men det menar jag är ett 
exempel på att det är dessa aktörer som varit de mest inflytelserika i processerna. 
Tillvägagångssättet har varit att jag har bett dem jag intervjuat att uppge andra 
tänkbara informanter som kan tänkas veta något om det aktuella 
undersökningsområdet (Faraquharson 2005, s. 346). Tansey (2009, ss. 481―482) 
menar att den bästa urvalsmetoden av informanter är den som identifierar de 
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”politiska nyckelpersoner” som varit mest involverade i de studerade processerna. 
Något som jag anser att tillvägagångssättet ökar sannolikheten för, eftersom de 
initierade aktörerna får nämna andra involverade aktörer. Snöbollsmetoden har 
gett tillträde till fältet regionalpolitik och möjliggjort studier av aktörernas 
ageranden och deras uppfattning om andra aktörer. Devine (2002, s. 205) menar att 
forskaren måste tänka på att försöka göra snöbollen så stor som möjligt. Det har jag 
strävat efter genom att intervjuerna är startade från flera olika håll, både inom 
näringslivet och inom kommunen. Jag har startat sex separata snöbollar (se figur 7 
kring informanterna och snöbollsmetoden). Dessa olika snöbollar har sedan delvis 
växt samman i och med att intervjuprocessen fortgått. Det vill säga att somliga av 
dem som på förhand var utsedda som möjliga informanter kom under processens 
gång att också nomineras av andra informanter. De informanter som jag på 
förhand utsett som lämpliga kandidater är i vissa fall valda baserade för att de är 
kända profiler i Åre i andra fall på grund av att de representerar ett politiskt parti 
där ingen informant blivit nominerad av övriga informanter eller på grund av att 
de är tongivande röster i debatten i Åre.  
 
Metoden bygger på förutsättningen att de aktörer som är inflytelserika på ett 
område känner varandra eller att de åtminstone känner till varandra så att de har 
en möjlighet att nominera varandra (Faraquharson 2005, s. 347). Vi kan förutsätta 
att de inflytelserika aktörerna i Åre känner eller känner till varandra, då Åre är en 
liten ort där antalet aktörer som är intresserade och inblandade i lokala 
utvecklingsprocesser är begränsat. Faraquharson (2005, s. 349) menar att detta 
tillvägagångssätt är speciellt användbart när man vill mäta olika aktörers 
inflytande genom att räkna antalet gånger en aktör nomineras. Att göra urvalet av 
aktörer på något annat sätt ökar riskerna för att få ett felaktigt urval, eftersom 
urvalet i det läget skulle ha baserats på mina förväntningar och kunskaper om de 
politiska processerna i Åre. Vid användandet av snöbollsurvalet är det 
informanterna själva som har fått definiera de inflytelserika aktörerna och 
nominerat dem.  
 
Att aktörer nomineras flera gånger är naturligt och inget som jag som forskare kan 
eller ska försöka påverka. Jag har dock betonat i intervjuerna att det är viktigt att 
de även namnger potentiella kritiker och oliktänkande personer, så att även dessa 
får komma till tals. Jag har också startat snöbollar utifrån individer som jag vet är 
kritiska till de processer som ägt rum i Åre. Att de är kritiska till processerna vet 
jag genom att det i vissa fall rör sig om individer som på olika sätt officiellt uttalat 
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sig kritiskt. I andra fall handlar det om att de har blivit omnämnda som kritiker av 
processerna utan att bli nominerade av andra informanter. Om urvalet av 
informanter gjorts på något annat sätt än snöbollsurval hade jag inte kunnat 
avgöra vilka som skulle vara intressanta att intervjua. Detta eftersom det inte går 
att förutsätt att det är deras formella position som är avgörande för i vad mån de 
har varit med och styrt eller inte. Därmed har mitt urval säkerställt att jag har fått 
med informanter som varit aktiva i processerna men även informanter som stått 
utanför.  
 
Mason (1996, s. 103) menar att då urvalet skapas genom snöbollsmetoden så måste 
forskaren ställa sig följande frågor hur korrekt är urvalet? Hur påverkar det 
resultaten att informanterna som nominerar varandra känner varandra? Det kan 
också vara så att de som kommer att nomineras som informanter kan påverkas av 
var snöbollen startar, dvs. med vem intervjukedjan inleds. Denna svaghet i 
metoden har jag motverkat i och med att jag startat ett flertal olika snöbollar. 
Vidare menar jag att de människor som befinner sig inom systemet eller processen 
vet bäst vilka andra individer som också befinner sig inom densamma, och därför 
är snöbollsurval ett bra sätt att rita den ”sociala kartan” över orten. Det har hjälpt 
mig att avgöra vilka individer som har spelat roll i utvecklingsprocesserna och 
vilka ageranden som har varit framgångsrika. Det har hjälpt mig att avgöra hur 
samspelet mellan de olika aktörerna på orten har sett ut. Vid användandet av 
intervjuer och processpårning handlar det således inte om att göra ett urval av 
informanter som går att generalisera till någon större population utan att 
identifiera de nyckelaktörer som varit mest involverade i de studerade processerna 
(Tansey 2009, s. 482). Urvalet menar jag är korrekt gjort, då jag rimligtvis måste 
göra intervjuer med individer som varit involverade eller på annat sätt är insatta i 
processerna för att få en bild av processerna. Ett potentiellt problem som Mason 
(1996) beskriver är att vilka som nomineras är beroende av var snöbollen startas, 
men detta är ett mindre problem i föreliggande fall eftersom jag startat sex olika 
snöbollar. Att dessa snöbollar i stor utsträckning smält samman, det vill säga att 
samma individer har nominerats i de olika snöbollarna, tyder på att jag täckt in de 
relevanta aktörerna i mina intervjuer. 
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Alla politiska partier utom ett11 är representerade av informanterna. Utöver de 
politiska partierna är också länsstyrelsen representerad av två olika informanter. 
Även de största privata aktörerna på marknaden är representerade. Figur 7 är en 
uppställning över de olika informanterna. Den anger hur många nomineringar i 
snöbollar var och en av dem fått samt hur många de i sin tur har nominerat och om 
en egen snöboll har startats hos informanten.  
  

                                                           
11 Alla politiska partier förutom två är representerade i materialet. Jag har vid upprepade 
tillfällen sökt representanter för det ena partiet utan resultat. Ingen representant för partiet 
har nominerats av någon annan informant och ingen från partiet har aktivt deltagit i någon 
av processerna, vare sig som drivande av processen eller kritiker, torde avhandlingens 
resultat inte påverkas i större utsträckning av bortfallet. Dock går det inte att helt bortse 
ifrån att perspektiv på processerna som partiets representant hade kunnat förmedla nu kan 
ha uteblivit. Det andra partiet har inte varit genomgående representerat i Åres 
kommunfullmäktige under den studerade perioden. Inte heller någon representant för detta 
parti har nominerats.  
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Figur 7 Informanterna och snöbollsurvalet 

Informant Antal nomineringar Har nominerat Snöboll startad 
Politiker 1 2 8 

 Politiker 2 3 13 Ja 
Politiker 3 5 4   
Politiker 4 1 3   
Politiker 5 1 “vem som helst på gatan” Ja 
Politiker 6 0 9 Ja 
Politiker 7 0 012 Ja 
Tjänsteman 1 6 12   
Tjänsteman 2 5 5   
Tjänsteman 3 4 5 Ja 
Tjänsteman 4 4 9 

 Konsulten 6 8   
Arkitekt 1 0 4 Ja 
Arkitekt 2 3  7 

 Företagare 1 8 8 
 Företagare 2 9 6 
 Företagare 3 5 6 
 Företagare 4 0 9 Ja 

 
Värt att notera är att det är två företagare, nr 1 och 2, som har fått flest 
nomineringar och att politiker 5 avviker i sitt sätt hur denne nominerar deltagare 
för intervjuer. Vidare har även tjänsteman 1 fått många nomineringar. Den 
politiker som fått flest nomineringar är politiker 3 med 5 nomineringar. Intressant 
är också att företagare 4 och politiker 6, som är öppet kritiska till processerna inte 
har blivit nominerade någon gång. Att dessa kritiker inte fått några nomineringar 
av andra informanter stärker mitt tillvägagångssätt att starta snöbollar från flera 
olika håll för att säkerställa att olika bilder av processerna framkommer i 
intervjuerna. Informanternas förhållanden till varandra kommer att belysas mer i 
detalj i empiri- och analyskapitlen, kapitel 4-7.  
 

                                                           
12 Politiker 7 ville fundera kring möjliga informanter att nominera till snöbollen och 
återkomma via mail, politikern har dock inte skickat något mail med nomineringar trots 
påminnelse.  
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De olika informanterna kan sägas bidra olika mycket till olika fallstudier men 
nästan samtliga informanter har bidragit med information till i stort sett varje 
process, åtminstone från den andra processen kallad Byggboom fram till de för 
avhandlingen avslutande processerna på 2000-talet i och med Multihallen på Åre 
strand. Flera av intervjuerna behandlar ämnen som ligger långt tillbaka i tiden och 
det innebär att informanternas egna minnesbilder blir centrala. För att återskapa 
dessa processer har de skriftliga dokumenten använts för att stärka och 
komplettera minnesbilderna. Detta har varit en metodologisk styrka då materialet 
har kompletterat varandra och givit en mer heltäckande bild av processen.  
 
Materialen i studien är varierade och består bland annat av intervjuer med olika 
typer av aktörer: lokala politiker, kommunala tjänstemän, tjänstemän på statlig 
nivå, konsulter, arkitekter och privata företagare. Detta material fångar aktörernas 
bild av och perspektiv på processerna. Materialet består även av dokumentstudier, 
vilket jag återkommer till. Jag har genomfört arton intervjuer, och längden på dem 
varierar mellan 1,5 timme och 3 timmar. Samtliga intervjuer är transkriberade. Jag 
fortsatte att göra intervjuer tills informanterna hela tiden nominerade varandra, till 
endast något enstaka nytt namn kunde nämnas eller oftast inga nya namn alls. Att 
det inte uppkom några nya namn för intervjuer uppfattade jag som att materialet 
uppnått mättnad. Materialet har uppnått mättnad utifrån snöbollar startade från 
flera olika håll. Intervjuer med informanter som nämnts av endast en eller ett fåtal 
informanter har, liksom de intervjuer med informanter som inte nämnts i av någon 
annan informant, varit avvikande. Mitt urval har således baserats på både 
principen om både position och renommé, vilket Tansey (2009, s. 494) menar är att 
föredra vid urvalet av informanter. Detta har inneburit att somliga informanter har 
valts ut på grund av deras nyckelpositioner, exempelvis att jag strävade efter att ha 
företrädare för alla politiska partier representerade bland informanterna13 även om 
de inte nominerades av övriga. Dock har de flesta av informanterna blivit 
nominerade av varandra vilket är exempel på renomméurval (om position och 
renomméurval se Tansey 2009 och Faraquharson 2005).  
 

Intervjuerna har varit semistrukturerade intervjuer, där två olika intervjuguider 
har använts, en för offentliga aktörer och en för privata. Intervjuguiderna har varit 
indelade i teman som behandlar relationen mellan offentligt och privat, regional 
utveckling, Åres historia och informantens förhoppningar om framtidens samt 

                                                           
13 Dock saknas intervju med representanter från två partier 
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avslutningsvis en fråga där informanterna har fått nominera andra informanter. De 
olika intervjuerna har dock artat sig lite olika och informanterna har ibland berört 
de olika temaområdena i en annan ordning än de varit angivna i intervjuguiden. 
Dock har alla teman i intervjuguiden berörts av alla informanter.  
 
3.4.2 Dokumentstudier  

 
En svaghet med intervjuer är att de förmedlar en subjektiv bild av processen. En 
ytterligare svårighet i mitt fall är att vissa av processerna som intervjuerna 
behandlat ligger långt tillbaka i tiden, vilket kan göra det svårt för informanterna 
att minnas, vilket får till följd att syften, motiv och händelsers följdordning lätt kan 
blandas ihop. Detta har jag hanterat genom att komplettera minnesbilderna från 
intervjuerna med tryckt material. Denna metodtriangulering gör att jag utifrån 
många olika typer av material på bästa möjliga sätt kan återskapa skeendena i 
processerna och därmed få ett reliabelt resultat. Detta material består av en total 
genomgång av alla protokoll från kommunfullmäktige från det att kommunen 
bildades och det första kommunfullmäktigemötet i november 1973 fram till 2007. 
Kommunfullmäktigeprotokollen studeras eftersom kommunfullmäktige är det 
högsta beslutande organet i kommunen. För att kunna studera vem som styr den 
kommunala regionalpolitiken och hur den styrs måste begreppen styrning och 
aktör definieras och diskuteras. Karlsson (2006) menar att det inte går att ge något 
rimligt svar på vem som äger makten eller hur den är fördelad mellan aktörer och 
offentliga institutioner. Makt finns i olika former, och den kan utövas synligt och 
osynligt av medvetna och omedvetna makthavare på samma sätt som de 
underordnade kan vara medvetna eller omedvetna. Därför menar jag att det är 
viktigt att studera såväl formell som informell makt. De senaste decenniernas 
studier av makt visar att det finns två sätt att avgöra vem som har makt. Det ena är 
att utgå ifrån den formella makten såsom den framställs i lagstiftningen, det andra 
är att fråga olika aktörer vem som har makt och i vilken grad de själva har 
inflytande i förhållande till andra (Karlsson 2006, s. 29). Jag har i avhandlingen 
gjort båda delarna. Studier av kommunfullmäktige är studier av den formella 
makten. Där sitter de av folket valda representanterna och beslutar enligt 
kommunallagen. Kritiken mot att studera formell makt är att de viktiga besluten 
fattas någon annanstans. De reella besluten kan fattas i arbetsutskott, styrelser, 
nämnder eller i samråd mellan ledande politiker (Karlsson 2006, s. 30). Därför har 
jag valt att även studera den informella makten genom att använda 
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snöbollsmetoden där informanterna har fått namnge andra relevanta aktörer som 
varit med och påverkat processerna. Utöver studier av kommunfull-
mäktigeprotokollen och intervjuerna ingår dokumentstudier av en förstudie som 
är gjord på Åre kring vem gästerna i Åre är, vad de vill ha, deras resemönster osv. 
Jag har även gjort en total genomgång av Åre sockens sockenkrönikor från året då 
krönikorna började skrivas 1983 till och med 2007. Sockenkrönikorna består dels av 
personliga betraktelser av kyrkoherden eller andra boende i Åre socken, samt även 
en sammanfattning av vad som stått om Åre i lokalpressen under det gångna året. 
Denna genomgång av lokalpressen i sockenkrönikorna har hjälp mig att sortera ut 
vad som varit viktigt för Åre under de aktuella åren och hur lokalbefolkningen sett 
på händelserna. Krönikorna har även fungerat som ett komplement av mina 
informanters minnesbilder då de är nedskrivna vid tiden för händelsen. Utöver 
detta har jag studerat ett flertal SOU och departementsskivelser för att belysa 
statens syn på regionalpolitiken. Utifrån dessa dokument har jag fått svar på frågor 
kring varför staten under olika perioder varit olika aktiv i regionalpolitiken i Åre, 
och det har hjälpt mig förstå drivkrafterna bakom statens olika ageranden. För att 
komplettera dessa dokument från centralt håll har jag velat veta hur man sett på 
den regionalpolitiken från lokalt håll. Detta har jag gjort genom att studera de 
strategier och visioner som upprättats lokalt för Åre kommun och i synnerhet Åre 
by. De strategi- och visionsdokument jag har studerat har jag inhämtat från Åre 
kommuns hemsida.  
 
Dokumentstudierna är studier av de officiella versionerna av händelseförloppen 
som på bra sätt kompletterar intervjuerna med t.ex. exakta tidpunkter, datum för 
möten och vad som avhandlades och beslutades vid möten; även viss debatt på 
mötena är dokumenterad. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna typ av 
dokument inte ger en fullständig bild av processen. Tansey (2009, s. 486) menar att 
viktig information ofta utelämnas av olika anledningar. Det kan vara så att 
individer inte känner att deras ageranden vid tillfället är tillräckligt viktigt för att 
nedteckna, och nedtecknade dokument kan också med tiden försvinna. Informella 
processer är ofta något som inte beaktas i dessa skriftliga dokument, och skriftlig 
dokumentation får ofta processerna eller händelserna att framstå som att det rådde 
konsensus mellan deltagarna. Jag har därmed använt intervjuerna för att 
kompensera för de skriftliga dokumentens otillräcklighet när det gäller att fånga 
processernas dynamik. Intervjuerna har också hjälpt mig avgöra vilka dokument 
som är relevanta att studera vilket annars hade blivit ett övermäktig uppgift; och 
vissa dokument hade jag inte känt till om inte informanterna nämnt dem. Figur 8 
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illustrerar vilket material och vilka informanter som använts för att återskapa vilka 
processer. 
 

Figur 8 Material och informanter 

Process Material Informanter 
1973‒1980 

  Åreprojektet SOU Företagare 2 

 
Departementsskrifter Företagare 3 

 
Propositioner Företagare 4 

 
Kommunfullmäktige- Arkitekt 1 

 
protokoll Arkitekt 2 

 
PM kring bolaget ÅPAB Politiker 2 

  
Tjänsteman 4 

  
Konsulten 

   1980‒1990 
  Byggboom SOU Företagare 2 

 
Sockenkrönikor  Företagare 3 

 
Kommunfullmäktige- Företagare 4 

 
protokoll Arkitekt 1 

  
Arkitekt 2 

  
Politiker 2 

  
Tjänsteman 4 

 
1990‒2000 

  Färdledaren Sockenkrönikor Politiker 1 

 
Kommunfullmäktige- Politiker 4 

 
protokoll Politiker 6 

 
Utredning kring Åre fem byar Företagare 1 

 
Bok om erfarenheterna Företagare 2 

 
kring Färdledaren Företagare 3 

  
Företagare 4 

  
Tjänsteman 2 

  
Arkitekt 2 
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2000‒2007 

  Multihallen på Åre strand Sockenkrönikor Politiker 1 

 
Kommunfullmäktige- Politiker 3 

 
   protokoll Politiker 4 

 
   visionsdokument Politiker 5 

  
Politiker 6 

  
Politiker 7 

  
Tjänsteman 1 

  
Tjänsteman 2 

  
Tjänsteman 3 

  
Arkitekt 2 

  
Konsulten 

  
Företagare 1 

  
Företagare 2 

  
Företagare 3 

  
Företagare 4 

  
3.5 Analysmetod 

Samhällsvetenskapen är probabilistisk men utifrån analysen av det empiriska 
materialet har jag rekonstruerat det mest rimliga förloppet. Jag har vid analysen av 
intervjuerna och det övriga materialet använt mig av processpårning. 
Processpårning kan användas för att finna kausalitet i en kvalitativ studie eller för 
att analysera komplext beslutsfattande (Tansey 2009, s. 481). I denna avhandling 
används den som ett verktyg för att analysera intervjuerna, få dem att komplettera 
varandra och bygga upp en så fullständig bild av processen som möjligt . I syfte att 
besvara frågan vem som styr och hur man styrde. Varje intervju har kompletterat 
övriga intervjuer genom att de betonar olika delar av processen. Eller genom att de 
framställer delarna i processerna olika. Ur detta har aktörernas syften och 
handlingsmotiv återskapats, framkommit och sammantaget har detta skapat en 
bild av vem som styr och hur man styr.  
 
Teorell och Svensson (2007, ss. 249‒250) kallar processpårning för 
mekanismspårning och menar att syftet med mekanismspårning är att ”vaska fram 
detaljer på en lägre analysnivå än den där förklaringsvariabeln verkar”. De menar 
vidare att motiv för ageranden bara kan knytas till enskilda individer, men att vi 



55 

inom samhällsvetenskapen ändå ofta studerar aggregerade aktörer. Därmed måste 
vi bestämma vem eller vilka personer som representerar respektive aktör och hur 
dessa personer begränsas av den kollaktiva organisation eller beslutsstruktur som 
de ingår i. Syftet med att använda processpårning i föreliggande avhandlingen är 
att få information om de olika utvecklingsprocesserna, och Tansey (2009) menar att 
man vid användandet av elitintervjuer i kombination med processpårning ska 
använda sig av ett icke-sannolikhetsurval, vilket jag gjort i och med användandet 
av snöbollsurval.  
 
Processpårning fokuserar på sekvenser inom ett fall och inte på att analysera data 
mellan fall, vilket traditionell kvantitativ analys, exempelvis regressionsanalys, 
tenderar att göra (George & Bennet 2005, ss. 12‒13, Teorell & Svensson 2007, s. 
247ff). George och Bennet (2005, s. 21) menar att kausala mekanismer gäller under 
vissa förutsättningar eller omständigheter, vilket ger fallstudien en styrka jämfört 
med den statistiska metoden. Styrkan ligger i att variablerna tar hänsyn till det 
kontextuella beroendet. Att ta hänsyn till det kontextuella beroendet har varit helt 
avgörande i min studie, då den bygger på ett antagande om att det inte är säkert 
att det endast är personer i offentliga politiska maktpositioner som styr, även om 
det är dessa aktörer som fattar de formella besluten.  
 
Processpårning används i avhandlingen för att studera vem som styr, och hur. Jag 
har utifrån intervjuerna skapat detaljerade narrativ, där jag satt ihop de 
kompletterande bilder som olika informanter förmedlat, vilket innebär att 
händelsen återberättas i kronologisk ordning på ett sätt som syftar till att ge hela 
bilden av hur en händelse uppstått, utvecklats och avslutats. Validiteten och 
reliabiliteten i avhandlingen har stärkts genom att olika typer av material har 
använts för att återskapa processerna (Tansey 2009, s. 488). Återskapandet av 
processerna görs i avhandlingen med stöd av det teoretiska ramverken 
government och governance och således inte genom att utan teori återskapa 
händelseförloppet, vilket också är möjligt (George & Bennet 2005, ss. 209‒11). Detta 
ger en starkare teoretisk koppling och analytisk tyngd åt avhandlingen.  
 
Processpårning passar föreliggande studie särskilt väl, då det är bra att använda 
processpårning när man har teoriprövande inslag (George & Bennet 2005, s. 206). I 
föreliggande avhandling prövas en central föreställning inom governance-
perspektivet, nämligen att förändringen från government till governance påverkar 
politikens former och aktörer. Avhandlingen prövar denna tanke på fältet 
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regionalpolitik, som utgör en i sammanhanget outforskad kontext. Processpårning 
kan användas för att finna kausalitet i en kvalitativ studie eller för att analysera 
komplext beslutsfattande (Tansey 2009, s. 481). I denna avhandling används den 
mer som ett verktyg för att analysera intervjuerna, få dem att komplettera 
varandra och bygga upp en så fullständig bild av processen som möjligt; för att få 
svar på frågan vem som styr och vad man styrde över. Då processpårning används 
för att analysera intervjuer eller dokument ska forskaren ställa sig frågorna: 

• Vem talar? 
• Vem talar man till? 
• Vilket är den bakomliggande orsaken till att personen uttalar sig?  
• Under vilka rådande omständigheter uttalar sig personen? (George & 

Bennet 2005, s. 100).  
 

Dessa frågor har använts vid analysen av intervjuerna och dokumenten. Detta för 
att påvisa respektive informants inställning och beakta att uttalanden som gjorts 
speglar informantens inställning. Därmed menar jag att jag har uppfyllt Tanseys 
(2009, s. 487) påpekande om att hänsyn också måste tas till att det kan ligga i 
informantens intresse att både överdriva och underdriva sin egen roll i processen, 
beroende på hur man bedömer utfallet av att bli associerad med processen som 
positivt eller negativt. Denna risk motverkar jag genom att jag gör intervjuer med 
många olika aktörer som varit involverade i processerna på olika sätt. Det gör att 
jag får kompletterande bilder av processerna, och jag kan på så sätt återskapa 
händelseförloppet och de olika aktörernas roller. Teorell och Svensson (2007, s. 
251) menar att motiv går att belägga genom flera olika material. En aktör kan vilja 
framställa motivet till handlingen på ett visst sätt, och detta kan gå att belägga eller 
vederlägga genom t.ex. offentligt tryck, uttalanden i pressen, interna promemorior, 
dagböcker eller e-post. Om tillgång till sådant tryckt material saknas går det att 
använda sig av intervjuer med dem som varit involverade i processerna. Ett 
problem med mekanismspårning genom intervjuer är att informanten ofta uttalar 
sig om händelsen eller agerandet långt efter att det har inträffat. Risken är då att 
aktören gör en efterrationalisering och konstruerar en avsikt som inte fanns vid 
tillfället för agerandet. Jag har försökt motverka detta genom att jag använder mig 
av både tryckt material och intervjuer i avhandlingen.  
 
Målet med att göra processpårning av intervjuer är inte att utifrån ett 
representativt urval göra generaliseringar, utan att hitta de aktörer som varit djupt 
involverade i de processer som studeras (Tansey 2009, s. 490). Detta har jag strävat 
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efter i och med användandet av snöbollsurval, vilket innebär att 
slumpmässigheten i urvalet visserligen blir begränsad men att det samtidigt är 
möjligt att säkerställa att de mest inflytelserika aktörerna i processerna är 
intervjuade. Tansey (2009, s. 492) menar vidare att de mest inflytelserika politiska 
aktörerna inte alltid är kända för allmänheten. Därför är populationen av 
informanter inte uppenbar och det är således svårt för forskaren att sätta samman 
sitt urval via icke-sannolikhetsprinciper och därför är snöbollsurval lämpligt.  

 
*** 

 
I kapitlet har tillvägagångssättet och de metodologiska övervägandena 
presenterats. Kapitlet har gått igenom fallstudien som metod och presenterat fallet 
Åre. Åre kommun jämfördes med kommungruppen och alla kommuner i Sverige. 
Av jämförelsen framgår att Åre kommun är avvikande vid jämförelse med både 
kommungruppen och medelkommunen i Sverige. Materialet i avhandlingen 
presenterades och relaterades till varandra. Avslutningsvis presenterades 
analysmetoden processpårning vilken kommer att användas i avhandlingen. I 
nästa kapitel kommer den första av de fyra empiriska processerna som studeras att 
presenteras och analyseras utifrån kategorierna vem som styr och hur politiken 
styrs. Materialet kommer också att relateras till government och governance för att 
se vilket system som var det dominerande vid processen.  
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4 ÅREPROJEKTET  

I detta kapitel studeras de processer som uppstått i samband med Åreprojektet 
som ägde rum i Åre under 1970-talet. Bakgrunden till Åreprojektet och de olika 
aktörernas roller i processerna analyseras. Det empiriska materialet presenteras 
och analyseras genom processpårning utifrån de analytiska kategorierna vem styr 
och hur styrs politiken. Det empiriska materialet relateras till de empiriska 
förväntningarna på idealtyperna government och governance.  
 
Åre kommun bildades genom sammanslagning av kommunerna Hallen, Mörsil, 
Kall, Undersåker och Åre. Järpen blev centralort i den nya kommunen. Processerna 
som studeras i kapitlet sträcker sig från bildandet av kommunen 1973 fram till 
1980. Den nya storkommunen håller sitt första sammanträde den 6 november 1973. 
Efter kommunsammanslagningen ökar det kommunala byggandet. Det ökar 
byggandet. Länsstyrelsen beskrev trycket på kommunen som starkt från 
exploatörer för att få tillgång till ytor för exploatering. Länsstyrelsen varnade 
kommunen för en alltför snabb utbyggnad (DsJo 1978:2, s. 191). Några exempel på 
hur det talas om utbyggnaden av kommunen är Arkitekt 2 och Tjänsteman 4 som 
beskriver hur kommunen och landstinget byggde vårdcentraler, långvård, skolor 
och högstadier (intervju Arkitekt 2, Tjänsteman 4).  
 
För att ingen förvirring ska uppstå så är det viktigt att klargöra att i Åre har det 
funnits två Åreprojekt. Det första ägde rum under tidigt 1900-tal, det skapades och 
drevs av ingenjören Carl Olof Rahm, och så det andra Åreprojektet som ägde rum 
under 1970-talet. I texten nedan avses detta senare Åreprojekt, om inget annat 
anges.  
 

4.1 De primära rekreationsområdena 

Åres regionalpolitik kom att präglas mycket av turistiska satsningar. Dels för att 
Åre traditionellt sett är en turistort, men dels för att staten kom att satsa på turism 
från centralt håll. Bakgrunden till utvecklingen under 1970-talet är att under 1960-
talet formades tankar kring att skapa obrutna fjäll- och kustregioner, vilka 
resulterade i så kallade ”primära rekreationsområden”. Syftet med dessa områden 
var att de skulle planeras utifrån ett nationellt intresse och inte det kommunala 
eller lokala. Dessa områden omfattades inte längre av det kommunala 
planmonopolet, och planeringen och utvecklingen av dessa områden blev en 
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förhandling mellan stat och kommun (Olson 1989). I statliga utredningar 
framfördes det att turistanläggningar tidigare hade tillkommit genom ”personliga 
initiativ” och därigenom varit producentinriktade. Nu ville man ta ett större 
ansvar för turismen från statligt håll för att säkerställa att lämpliga friluftsområden 
utvecklades (Jo 1971:5, s. 19‒20). Dock menar Tjänsteman 4 att de personliga 
initiativen inte helt försvann i och med att Åre på grund av lokala politikers 
ageranden blev utsett till ett primärt rekreationsområde. Åre var inte ett självklart 
val men blev trots det utsett till primärområde tidigt i processen; jag återkommer 
till detta senare i texten.  
 
De primära rekreationsområdena var ursprungligen tänkta att bli 23 stycken, för 
att senare öka till 2514 och de var alla unika naturområden som lämpade sig för 
utveckling av friluftsliv. De primära rekreationsområdena kom att beröra 96 
kommuner, varav 58 hade färre än 20 000 invånare (DsJo 1978:2, Prop. 1975:46, s. 
12). Det fanns tre vägledande principer i valet av rekreationsområden, och det var 
(1) att de skulle vara för landet unika landskapstyper, (2) att man i största möjliga 
mån ville kunna utnyttja befintliga anläggningar, och (3) att man önskade finna 
områden som var relativt närbelägna landets större befolkningskoncentrationer. 
Dessa principer har sedan sammanvägts, och kompromisser dem emellan har 
gjorts vid urvalet av områden (Prop. 1975:46, s. 11). Analysen av Åre inför 
upprättandet av planeringen av området var omfattande. Här beskrivs och 
analyserades Åre på alla tänkbara sätt. Generella utvecklingstrender analyserades 
såsom fritidens utveckling, aktuella tendenser i det svenska rekreationslivet, 
framtida rekreationsmönster och behovet av stora rekreationsområden. Även Åre 
och dess kommundelar analyserades noggrant, och här delas analysen upp i 
fysiska förutsättningar, marknadsmässiga förutsättningar, regional planering, 
boende, aktiviteter, samhällsservice, transporter, ortsbeskrivningar och 
dispositionsplaner, kostnadsberäkningar, organisationsfrågor samt sysselsättnings-
effekten (Jo 1971:5).  
 

                                                           
14 De utpekade prioriterade områdena var; Fjällområden: Abisko-Kebnekajse, Tärna-
Graddis, Åre, Härjedalen, Dalafjällen. Skogs- och sjöområden: Vindelälven, Siljansbygden, 
Ljusnan, Värmlands och Dalslands sjöområden, Sydskånes sjö- och åslandskap, Tiveden, 
Fryksdalen, Åsnen-Listerlandet. Skärgårdsområden: Norrbottens skärgård, Södermanlands 
skärgård, Gryt- S:t Anna Skärgård, Norra Bohuslän, Mälaren. Havskust: Nordingrå, Öland, 
Gotland, Östskåne, Kullabergs-Hallandsåsen.  



60 

Ett av syftena med rekreationsområdena var att säkerställa regionalpolitiska mål, 
men även att skapa demokratisk turism där ett större antal människor kunde få 
tillgång till friluftsliv. Denna politik byggde på att förutsättningarna för turism och 
rekreation hade förändrats i och med de förändrade semesterlagarna. År 1938 kom 
den första semesterlagen som innebar två veckors semester, och detta utökades 
1951 till tre veckor och 1963 till fyra veckor. År 1971 infördes i praktiken ca fem 
veckors semester för statsanställda, och den utvecklingen bedömdes komma att 
omfatta hela samhället. Utvecklingen innebar att människor nu på ett helt annat 
sätt än tidigare bedömdes ha behov av rekreation och möjlighet att turista. Därmed 
ville staten skapa möjligheter för så stor andel av befolkningen som möjligt att ta 
sig till turist- och rekreationsanläggningar (Prop. 1975:46, Jo 1971:5). Dock menade 
man att turismen är beroende av ett i övrigt livskraftigt näringsliv som kan ta emot 
stora turistströmmar. Attraktiviteten hos områdena bedömdes vara beroende av 
att på allemansrättsmässig grund vistas i och uppleva landskapet (DsJo 1978:2, s. 
6). 
 
Problemet man såg var att 25 procent av Sveriges befolkning (i arbetsför ålder) inte 
åkte på semester. Skälen till detta var dels ekonomiska, att de inte hade råd, och 
dels bristfällig information kring vilka semestermöjligheter som fanns inom landet. 
Utöver den ökade fritiden och människors privatekonomi ansågs faktorer som 
befolkningsutvecklingen och förändringen i yrkesstrukturen påverka behoven av 
rekreation. Befolkningsutvecklingen hade inneburit att människor flyttat från 
glesbygd till tätorter och att allt fler arbeten innebar stillasittande jobb. I 
förlängningen ansågs detta öka behoven av rekreation. Dock påpekade även 
utredningen att de som är i störst behov av rekreation och avkoppling saknar 
ekonomiska möjligheter att resa på semester (Prop. 1975:46 s. 4, 8). 
Rekreationsutredningen tillkom som ett resultat av allt längre sommarsemestrar 
och att staten såg ett behov av meningsfull fritid. Därmed menar Tjänsteman 4 att 
Åre inte var ett naturligt val, eftersom det på den tiden inte var sommarturism som 
främst associerades med Åre. Trots detta blev Åre utsedd till ett av de primära 
områdena och därtill ett av pilotprojekten, på grund av lokala politikers nätverk. 
Detta genom att ordföranden i rekreationsberedningen var en hög tjänsteman i 
Åreregionen och att denne valde en annan hög tjänsteman från regionen som 
huvudsekreterare. Dessa två säkerställde sedan att Åre blev utvald som ett 
pilotprojekt inom utredningen kring de primära rekreationsområdena (intervju 
Tjänsteman 4). Tjänstemannen säger: 
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…det där var ju alltså en skicklig regionalpolitisk kupp eller 
framförhållning. 

 
Syftet med de primära rekreationsområdena var dock inte bara att skapa turism 
som var mer tillgänglig för den stora allmänheten utan också att det skulle leda till 
positiv ekonomisk utveckling på lokal nivå i berörda kommuner. Genomförandet 
av Åreprojektet ansågs vara positivt på grund av att det kunde leda till bättre 
kommunalekonomi. Effekterna av Åreprojektet väntades vara att undvika en 
höjning av kommunalskatten med 50 öre, ökade arbetstillfällen, samt utbyggnad 
och förbättring av vägnätet (Prop. 1973:85, s. 36). Åre beskrevs som att antalet 
arbetstillfällen snabbt minskade och att en stark avflyttning ägde rum och väntades 
öka om inga åtgärder vidtogs (Jo 1971:5). Dock var det viktigt att komma ihåg att 
sysselsättningsaspekten inte fick vara den avgörande vid turistiska satsningar 
(Olson 1989, s. 23). 
 
Åre utsågs till primärt rekreationsområde på grund av bebyggelsens utformning 
och organisation, anläggningar och trafikleder m.m. (DsJo 1978:2 s. 13). Åre 
beräknades inte heller konkurrera med redan befintliga turistområden. Åre kom 
att blir något av ett extra prioriterat område, där man tidigt fattade beslut om att 
investera från statligt håll (Prop. 1973:85). Åreprojektet användes som ett av test för 
att kunna dra nyttiga erfarenheter inför kommande satsningar i andra prioriterade 
områden (Prop. 1975:46, s. 31). Nilsson (1999) menar att detta innebar att Åre kom 
att gynnas av utredningen. De människor i Åre som tyckte att besluten fattades 
över deras huvuden var individer som inte insåg att Åre höll på att tappa sin 
attraktionskraft som turistiskt resmål. Vidare menar Nilsson (1999, s. 127) att detta 
kom att skapa slitningar mellan parter i Åredalens politiska och turistmässiga liv 
som kom att vara i ett tiotal år framåt. Att det funnits slitningar mellan aktörer och 
dem som menat att beslut fattats över deras huvuden vittnar även mina 
informanter om. Nilssons bild av hur Åre gynnades motsägs delvis av utsagor i 
boken ”Åre kommun 30 år”. Här beskrivs hur man upplevde att Åreprojektets 
utredning gick alltför långsamt, och kritikerna menade att utvecklingen i Åre 
snarast bromsades upp av Åreprojektet. Dock står också i boken att det är tack 
vare statens satsningar som en kabinbana kommit till stånd i Åre (Åre kommun 30 
år, s. 136). 
 
Från statligt håll påpekade man att olika kommuner inte hade något enhetligt sätt 
att organisera turism och rekreation, detta eftersom fritidssektorn var helt 
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oreglerad. Men även på statlig nivå handlades ärenden kring turism och rek-
reation av en mängd olika organ, såsom Statens naturvårdsverk, Arbetsmarknads-
styrelsen, Statens planverk, Lantbruksstyrelsen osv. Den centrala organisationen 
för marknadsföringen av svensk turism var Svenska turisttrafikförbundet (Prop. 
1975:46, s. 7). 
 
Från Åre kommuns håll profilerar kommunen sig som en vintersportort, och 
turismen är ”stommen i kommunens näringsliv och sysselsättning”. Att turismen 
ses som viktig blev tydligt i kommunfullmäktigeprotokollen. Där framgår att även 
satsningar på turism gick före industrisatsningar, då kommunfullmäktige avslog 
en motion för en industristiftelse. Syftet med stiftelsen var att stärka befintlig 
industri samt nyetableringar och lokaliseringar. Motionären menar att visionen om 
ett industricentrum i Järpen tycktes ha avstannat (kommunfullmäktigeprotokoll, 
A1:1). På nationell nivå ansågs dock inte turism som en kommersiell verksamhet, 
utan endast som av rekreativ art (Nilsson 1999, s. 126). Från statligt håll menade 
man att ett industricentrum borde byggas i Järpen och att staten borde anskaffa 
företag till detta centrum. Staten menade att turism inte ensamt kunde utgöra en 
lokal arbetsmarknad men att industri kunde vara rekryteringsbas för turist-
näringen (Jo 1971:5, ss. 274‒275). Industrin ansågs locka manliga arbetare och deras 
fruar kunde jobba deltid inom turistnäringen. Statliga satsningar på turism kunde 
ses som regionalpolitik och de skedde då inom ramen för lokaliseringspolitiken. 
Man menade i en proposition att turism inte kunde utgöra den enda inkomstkällan 
på en ort och därmed blev turism endast ett komplement till andra lokaliserings-
åtgärder. Att skapa tillgång till friluftsliv och rekreation för en stor mängd svenska 
och utländska medborgare var dock det överskuggande syftet (Prop. 1975:46, s. 
9‒10).  
 
Synen på turism från Åre kommuns sida skilde sig således från perspektivet på 
turism som staten hade. Under perioden byggde kommunen stora delar av sin 
ekonomi på turismen, medan man från statligt håll mer såg tursim som viktigt ur 
ett socialt perspektiv. Tjänsteman 4 menar att satsningarna på industri snabbt blev 
bortprioriterade och att man från länsstyrelsens och statens sida kom att inse att 
turismen ensamt kunde utgöra en god inkomstkälla. Dock menar Tjänsteman 4 att 
det kvarstod en konflikt mellan staten och kommunen eftersom dessa hade helt 
olika mål med satsningarna. Staten ville säkerställa vad man menade var 
meningsfull fritid till ett billigt pris medan kommunen vill säkerställa de lokala 
företagens ekonomi (intervju Tjänsteman 4). Tjänstemannen säger: 
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 Ur statens synpunkt så var det alltså en socialpolitisk satsning. Man 
betonade att det skulle vara tillgängligt för gemene man. …Det skulle 
egentligen vara så billigt som möjligt. En företagare har skyldighet att 
överleva och tjäna så mycket pengar som möjligt. Det där var egentligen en 
generell konflikt under hela 1970-talet…alltså de samhälleliga ambitionerna 
av det där billiga semesterboendet, semesterupplevelserna och företagarnas 
behov av att tjäna pengar. …så glesbygdskommunerna subventionerade 
stadsbornas semester. 

 
Den statliga utredningen kring primära rekreationsområden innebar att 
utvecklingen kom att avstanna i Åre i väntan på vad utredningen skulle innebära. 
Perioderna 1960 och 1970-talet var inte bra årtionden för Åre utvecklingsmässigt. 
Det skedde en stor utflyttning från regionen under 1950- och 1960-talen. 
Utflyttningen från kommunerna i Järpens kommunblock15 var 24 procent med 
störst utflyttning från Åre kommun (Jo 1971:5). Regionens beroende av jordbruk 
hade inneburit hög arbetslöshet och sämre framtidstro i och med jordbrukens 
minskade antal. Från statligt håll menade man att en lösning på regionens problem 
var att skapa större kommuner, därav den statligt drivna kommunsamman-
slagningen. Även informanter i det empiriska materialet menar att de små 
kommunerna var ett problem. Ett exempel på detta är Arkitekt 2 som säger att 
Åreprojektet hade börjat utredas redan före kommunsammanslagningen och att de 
små kommunerna inte hade resurser att hantera planering och bygglov (intervju 
Arkitekt 2). Arkitektens minnesbild verifieras av dokument kring Åreprojektet.  
 
Utredningen kring statliga rekreationsområden inleddes den 13 juni 1969 på 
uppdrag av chefen för Jordbruksdepartementet (Prop. 1975:46, s. 2). Åreprojektet 
kom att påverka Åre starkt. Det innebar att staten tog det huvudsakliga ansvaret 
för planeringen av Åres utveckling. Många av informanterna talar om hur staten 
tog ansvaret för planeringen och att inget fick byggas i Åre under tiden 
utredningen pågick. Företagare 3 menar att den statliga rekreationsutredningen 
och satsningen på Åre innebar att inget kunde utvecklas i Åre under utredningens 
tid, men att detta skedde med kommunens godkännande. De lokala politikerna lät 
staten sköta planerandet av Åre. Företagaren beskriver det som att Åreprojektet 

                                                           
15 Järpens kommunblock bestod av Mörsil, Kall, Åre, Undersåker och Hallen, de som 
senare kom att slås samma till Åre kommun 
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hade kunnat ge bra utfall för Åre men att staten avvecklade projektet alldeles för 
tidigt (intervju Företagare 3). Tjänsteman 4 har en annan bild av processen och 
menar att det var Åre kommun som inte visade tillräckligt engagemang och 
bristande åtaganden och därmed avslutades projektet i förtid (intervju Tjänsteman 
4). 
 
Det går att uppfatta ett tydligt avståndstagande mot processerna av Företagare 3. 
Företagare 3 vill inte associeras som en del av den lokala politiken under 1970-
talet, trots eget politiskt engagemang. Företagaren blev lokalpolitiker under slutet 
av 1970-talet och är kritisk till Åreprojektet. Företagaren menar att Åreprojektet 
styrdes av staten men att lokala politiker stöttade denna typ av styrning. 
Företagaren är kritisk till Åreprojektet som helhet och till hur kommunen 
hanterade det. Ett exempel på detta är att Företagare 3 pratar om de lokala 
politikerna som ”dem” och inte inkluderar sig själv i detta sammanhang. Detta 
trots att företagaren vid tiden innehade en förtroendevald plats i kommunen. 
Företagare 3 kritiserar lokalpolitikerna för att inte vara kunniga och inte förstå 
turismens förutsättningar. Detta resonemang måste ses i ljuset av att Företagaren 
är just företagare och senare valde att lämna politiken för att endast ägna sig åt sitt 
företag. Det är möjligt att Företagare 3 går att betrakta som först och främst 
företagare och att Företagaren uppfattar företagens villkor gå hand i hand med 
kommunens bästa. Detta sett i ljuset av diskursen där lokal utveckling ansågs 
avhängig de lokala företagens, företagen ses som kommunens ekonomiska motor. 
Då Företagaren uppfattade politiken som ovillig att ta hänsyn till företagens villkor 
blev Företagaren avståndstagande och väljer att inte se sig själv som en del av det 
politiska sammanhanget.  
 
Duved var större turistort än Åre på 1970-talet, och Företagare 3 menar att det 
berodde på att Åres skidbackar var avancerade medan Duveds skidbackar var 
anpassade för barnfamiljer. I en utredning från Jordbruksdepartementet bekräftas 
att Åre inte var så attraktivt semesterområde vid tiden, och där framgår att 
människor hellre semestrade i Härjedalsfjällen än i Åre i början av 1970-talet (DsJo 
1978:2). Även Arkitekterna (1 och 2) talar om hur Åreprojektet påverkade 
byggandet i Åre och statens påverkan på Åre. Arkitekt 2 beskriver hur ett 
byggnadsförbud lades över ett stort område från Oxsjö i söder till Kall i norr och 
det täckte Åredalen och Duved (intervju Arkitekt 2). Arkitekt 1 vittnar om att 
staten lade detta förordnande för att man skulle kunna kontrolleras vad som 
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byggdes, endast länsstyrelsen kunde godkänna byggande. Arkitekt 2 menar att 
staten inte lyssnade på den lokala nivån utan att: 
 

Man [staten] var ganska maktfullkomlig, om man säger så, va? Staten visste 
bättre…det var den andan då..Åre var ett statligt stort mästerprojekt då. 

 
Även Företagare 4 är kritisk till Åreprojektet men kritiken handlar mer om den 
statliga styrningen istället för att som Företagare 3 främst kritisera den lokala 
politiken. Företagare 4 menar att besluten fattades över lokalbefolkningens 
huvuden. Detta innebar att kunskap som hade kunnat vara värdefull för projektet 
inte togs tillvara. Arkitekt 2 håller till viss del med Företagare 4 om att man lokalt 
inte fick vara med och påverka. Arkitekten menar att staten tyckte att man inte 
lokalt kunde styra Åre, att Åre var tvungen att styras av staten. Arkitekten säger:  
 

…Åre var ju för fint då…här skulle man [staten] göra någonting fint va och 
det resulterade i det här Åreprojektet. 

 
Men Arkitekten uppvisar även viss förståelse för att staten ansågs sig behöva styra 
Åre. Arkitekt 2 igen: 
 

…det var inte frågan om att staten skulle äga allt, men staten tog ju 
initiativet till att skapa en turistisk satsning. Man [Åre] hade ännu inte 
slagits ihop till storkommun utan det var ju små fnuttkommuner, och det 
var lite vilda västern här uppe med bygglov och sådant. 

 
Arkitekten menar alltså att kommunerna före kommunsammanslagningen 1973 
var alltför små enheter för att hantera en stor turistisk satsning och därmed att det 
var staten som var tvungen att styra. Även efter kommunsammanslagningen 
menar Arkitekten att det rådde oklara rutiner kring bygglov, vilket innebar att 
staten övertog denna funktion genom Åreprojektet. Arkitekt 2 uppvisar alltså 
förståelse för känslan av att staten var den som styrde och att det skedde utan 
lokalbefolkningens medverkan men med lokala politikers stöd. Arkitekten menar 
att det statliga styret till viss del var nödvändigt på grund av bristande 
organisation i kommunen och kommunens oförmåga att själv hantera det stora 
Åreprojektet. Här måste beaktas att en arkitekt har många olika intressen att ta 
hänsyn till. Gäller bl.a. de generella allmänna intressena som naturvård och 
bevarande av kulturminnen, och både Arkitekt 1 och 2 talar specifikt om att bevara 
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nationalromantiken som den tedde sig i bebyggelsen i Åre. Denna roll skiljer sig 
från både kommunpolitikers och företagares. Företagare ser i strikt mening till sitt 
företag. Naturligtvis kan det finnas inslag av värnandet om samhället och i viss 
mån kommunen men det är inget som vanligtvis ligger i företagarens uppdrag. 
Lokalpolitikern å sin sida har i sitt uppdrag att se till hela kommunens bästa, vilket 
kan innebära att värna den egna kommunen gentemot regionen och staten. Då 
resurser inte är oändliga innebär detta ofrånkomligen en kamp om resurserna. Till 
viss del går det att förstå de olika inställningarna till Åreprojektet och statens 
styrning utifrån de olika aktörernas roller. Arkitekten värnar nationella såväl som 
lokala intressen, företagaren värnar sitt företags intressen och kommunal-
politikerna värnar kommunens intressen.  
 
Utvecklingen av Åre och genomförandet av Åreprojektet kom att ske i bolagsform, 
där staten var den drivande aktören och bolaget genomförde politiken. I nästa 
avsnitt fokuseras Åreprojektets organisering och genomförandebolagen.  
 
4.2 Åreprojektets organisering och byggandet av kabinbanan 

För att utveckla Åre bildades bolaget Åreprojektets Planerings AB (ÅPAB), detta 
som ett direkt resultat av de primära rekreationsområdena. ÅPAB skulle ansvara 
för planeringen av utvecklingen i Järpens kommunblock, projektering och 
förverkligandet av rekreationsområdet. Bolaget skulle även planera marknads-
föring av området som senare skulle överlämnas till det regionala driftsbolaget. (Jo 
1971:5, s. 256). Med regionalt driftsbolag avses vad som senare kom att bli ÅKAB 
(Åre Kabinbana AB). I utredningar från staten specificeras ÅPAB och ÅKABs 
arbetsuppgifter och organisering. ÅPAB skulle fungera som ett uppbyggnadsbolag 
och ska inte äga eller driva några färdiga anläggningar. Bolaget skulle även 
ansvara för projekt som i vanliga fall borde åligga kommunen men som bedömdes 
svara mot de behov som skapats av att Åre blivit primärt rekreationsområde. 
Bolaget skulle administreras av en VD med ett mindre kansli. Expertis som 
tekniska tjänster och liknande skulle vid behov köpas in till bolaget. Huvudmän 
för bolaget var de berörda kommunerna, Jämtlands läns landsting, folkrörelserna 
företrädda genom RESO samt lokala intressenter (Jo 1971:5, s. 256). I denna 
skrivelse från Jordbruksverket nämns inte staten som en av huvudmännen för 
ÅPAB. I den promemoria som skrevs av ÅPAB:s styrelse efter det att ÅPAB 
avvecklats anges stat, kommun, landstinget, den lokala turistnäringen och RESO 
som intressenter (PM angående erfarenheterna inom Åreprojektets planerings AB, 
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s. 183). ÅPAB:s styrelse uppfattade alltså staten som en av huvudintressenterna 
trots att staten i egentlig mening inte stod som huvudman för bolaget. Intressant 
att notera är också att Jordbruksverket omnämnde den blivande storkommunen 
som Järpens kommun och denna kom som bekant att heta Åre kommun och inte 
Järpen.  
 
Skriften ”PM angående erfarenheterna inom Åreprojektets planerings AB” är en 
promemoria publicerad efter avvecklandet av bolaget ÅPAB. PMet är skrivet av 
ÅPAB:s styrelse och behandlar uppbyggnaden, verksamheten och avvecklandet av 
bolaget med en del reflekterande synpunkter därikring. Promemorian behandlar 
bland annat bolagets relation till staten, kommunen och lokalbefolkningen. 
Relationen till kommunen beskrivs som allt mer problematisk ju längre 
Åreprojektet fortskred. ÅPAB:s styrelse menar att bolaget haft svårt att agera på 
grund av oklart huvudmannaskap och ett allt mer bristande engagemang från 
kommunens sida. I skriften framställs det som att kommunen medvetet agerade 
för att minska ÅPAB:s handlingsutrymme. ÅPAB:s styrelse valde då att lägga ned 
bolaget och därmed var statens åtaganden i Åreprojektet avslutade. Det är möjligt 
att diskutera Åreprojektet i termer av misslyckande då endast en liten del av det 
från början oerhört stora projektet kom att genomföras i praktiken. Därmed kan 
det ligga i ÅPAB:s styrelses intresse att framställa bolagets handlingsutrymme som 
begränsat och en nedläggning som mer eller mindre framtvingad.  
 
Tjänsteman 4, som hade en framträdande roll ÅPAB och senare även i ÅKAB 
menar att det var ÅPAB som drev den regionala utvecklingen, men att det främst 
var kommunen som var huvudman och att staten mer var en sorts ”gisslan”. 
Tjänstemannen menar att staten i och med denna typ av bolag hade ”skrivit fast” 
sitt deltagande, och det kunde kommunen dra stor nytta av. Det var ett 
kommunalt bolag, men bolagsordningen var fastställd av staten och staten hade 
rätten att utse ordföranden. Tjänsteman 4 menar att detta var en tydlig signal att 
staten ville investera i Åre (intervju Tjänsteman 4). På denna punkt är det stor 
skillnad mellan hur de olika respondenterna återger situationen. Några menar att 
det var staten som styrde utvecklingen genom utredningar och länsstyrelsen som 
verkställde den med kommunens tysta samtycke (intervju Företagare 3, Företagare 
4, Arkitekt 1). Andra menar att staten styrde, men att även kommunen var med 
och bestämde (intervju Politiker 2, Tjänsteman 4). Tjänsteman 4 menar å sin sida 
att det var bolaget och då främst kommunen som styrde hur Åre skulle utvecklas 
(intervju Tjänsteman 4). 
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Utredningarna av primära rekreationsområden och Åre som ett av dem 
resulterade i det förslag som presenterades av Åreprojektet 1971 (Prop. 1973:85). 
Åreprojektet var noga utrett av Jordbruksverket och i detalj specificerat i 
propositioner. Det såg ut enligt följande. Åreprojektet delades in i sex etapper. 
Syftet med etappindelningen var att investeringarna skulle vara oberoende av 
varandra och att inledning av etapp 1 inte ofrånkomligt skulle leda till fortsatta 
investeringar (Prop 1973:85, s. 37). Tjänsteman 4 menar att etappindelningen var 
nödvändig för att kunna genomföra projektet. Det var nödvändigt att kunna lägga 
investeringar åt sidan så snart de var byggda för att inte få en alltför hög budget 
(intervju Tjänsteman 4). Jordbruksverkets utredning kom fram till att 
etappinledningen var viktig eftersom utbyggnaden av Åre då skulle komma att ske 
under fem års tid och att en marknad skulle hinna byggas upp under tiden. 
Dessutom skulle den ekonomiska belastningen på statsbudgeten bli alltför 
omfattande om satsningen inte gjordes etappvis (DsJo 1972:7). I utvecklingsplanen 
för rekreation i Åre beräknades de totala kostnaderna för alla Åreprojektets sex 
etapper, inklusive projekteringskostnader, till 151,5 miljoner kr (Jo 1971:5, s. 4 ‒5). 
75 miljoner av dessa skulle vara lokaliseringsstöd, beredskapsarbeten, 
anläggningsstöd till idrotten samt regleringsmedel. 25 miljoner skulle vara statligt 
lokaliseringslån, 25 miljoner från kommunen och 25 miljoner i privata 
investeringar (DsJo 1972:7). Etapperna såg ut som följande:  
 

1. Utbyggnad av centrala Åre och vissa basinvesteringar i regionen av 
betydelse för senare etapper 

2. Mindre utbyggnad av Duved och Storlien samt Östersunds flygplats 
3. Fortsatt utbyggnad av Åre centrum, ytterligare basinvesteringar som 

charterhall på Östersunds flygplats 
4. Utbyggnad av stora delar av Duved 
5. Utbyggnad av Bydalen, Kall, Vålådalen samt komplettering av Östersunds 

flygplats 
6. Anläggningar i Åre centrum för inomhusaktiviteter (DsJo 1972:7, s. 26). 
 

I etapp 1 skulle det satsas på infrastruktur (reningsverk, parkeringsdäck, 
vägbelysning, gångvägar samt vatten- och avloppsnät), faciliteter för förtäring, 
hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, Visitor Centre, idrottscentrum, kombihall, 
utomhusaktiviteter samt liftar inklusive kabinbanan. Denna första etapp delades 
sedan in i tre segment som skulle genomföras på tre år, ett segment varje år.  
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År 1: Reningsverk och vatten, markinlösen, parkering av gångstigar och vägar. 
Väg och servicehus till Ullådalen och Toppstugan. Stugbyar, inomhusaktiviteter, 
idrottscentrum och kombihall. Kabinbana och lift samt ytterligare nedfarter och 
utomhusaktiviteter i Åre centrum.  

 
År 2: Ytterligare markinköp och trafiklösningar i Åre, hotellbygge, en lift samt 
vägar och service.  

 
År 3: Markinköp och trafiklösningar i Åre, vandrarhem, liftar och camping 
(Nilsson 1999, s. 129‒130).  
  
Driften av Åreprojektet skulle skötas av ett regionalt bolag, ÅKAB (Åre Kabinbana 
AB), och där ansågs aktiviteter kunna ligga på tre nivåer: regional, lokal och 
anläggningsnivå. Regional nivå var sådant som transfer från tåg och flyg, 
lokaltransporter men även bussutflykter, jakt och fiske. På lokal nivå återfanns en 
mängd olika aktiviteter med allt från kurser, idrottsanläggningar, badplatser, 
raststugor, skidskolor, hobbyverksamhet, bio, teater och diskotek. På anläggnings-
nivå fanns boendeanläggningar och serveringar och detta skulle anläggningarna 
själva ansvara för. Anläggningarna och den lokala nivån delade på ansvaret för en 
rad uppgifter som badminton, bassängbad, motionscentrum, bastu, bordtennis och 
barnservice (Jo 1971:5 ss. 258‒259). Det fanns inga uppgifter som delades av 
samtliga tre nivåer. 
                                                            
De regionala och lokala nivåerna organiserades genom tvingande organisationer 
där medlemskap var obligatoriskt. Detta eftersom man menade att 
organisationerna måste ha ”fasthet och styrka”. Vidare skrivs att ”en långtgående 
samordning möjliggör knappast ett frivilligt deltagande” (Jo 1971:5, s. 260). Den 
regionala organisationen ägdes av kommunen och de lokala drifts-
organisationerna. Den regionala organisationen hade ansvar för busstrafik, 
utflykter, fiske och fiskevård, jakt och viltvård, vandrings- och skidleder. Men den 
viktigaste uppgiften var att samordna de lokala driftsorganisationerna (Jo 1971:5, s. 
263). Den regionala och lokala organisationen skulle samarbeta, och det var 
kommunen som hade ansvar för detta samarbete. Dock var ansvaret för att 
samordna de lokala driftsbolagen den huvudsakliga arbetsuppgiften för det 
regionala bolaget (Jo 1971:5, s. 260). Samordningen av de lokala organisationerna 
syftade till att höja effektiviteten och leda till besparingar. Den regionala nivåns 
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uppgift var också att initiera lokal verksamhet (Jo 1971:5, s. 263). Varje lokalt 
område Åre, Storlien, Kall, Vålådalen och Bydalen förväntades ha en lokal 
driftsorganisation. Den huvudsakliga uppgiften för de lokala organisationerna var 
att driva de verksamheter som uppfördes av uppbyggnadsbolaget (ÅPAB). 
Förutom detta skulle de driva de kommunala anläggningar som utnyttjades av 
utomkommunala besökare (Jo 1971:5, s. 260).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Det mest påtagliga resultatet av Åreprojektet är kabinbanan som byggdes i Åre. 
Byggandet av kabinbanan blev möjlig genom att Åre kommun år 1974 upplät mark 
på Åreskutan där kabinbanan skulle byggas. ÅPAB:s VD informerade 
kommunfullmäktiges ledamöter kring avtalet och fullmäktige beslutade att 
godkänna det (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:1). Bolaget som skulle genomföra 
Åreprojektet var alltså ÅPAB som var ett kommunalt bolag med representanter 
från RESO16 landstinget och staten i form av länsstyrelsen. Staten hade, som jag 
tidigare nämnt rätten att utse ordförande, och bolagsordningen var beslutad av 
staten. Kommunen förvärvade aktier i ÅPAB som betalning för överlåtande av 
mark på bolaget, och dessa fördelades på Jämtlands läns landsting (4 aktier), RESO 
(3 aktier) och Jämtfjäll ekonomiska förening (3 aktier) (Kommunfullmäktige-
protokoll A1:2). 
 
Det bolag som stod för byggandet av kabinbanan var ÅKAB (Åre Kabinbana AB) 
som var ett bolag startat av ÅPAB (Åre Planerings AB). Åre kommun köpte aktier i 
ÅKAB för 2,5 miljoner kr. ÅKAB var det bolag som senare skulle stå för driften av 
kabinbanan. Kommunens aktieköp finansierades genom att kommunen överlät 
fastigheter och rättigheter och erhöll aktier i bolaget till ett motsvarande värde. 
Kommunfullmäktige rekommenderade kommunens ombud vid bolagsstämman 
med ÅKAB att styrelsen i bolaget skulle formuleras såhär: 
Åre kommun   4 ledamöter 
Turismnäringen  1 ledamot som väljs av jämtfjäll 
Turismnäringen i Åre  1 ledamot som väljs av Jämtfjäll 
Staten   1 ledamot 
Landstinget   1 ledamot 
RESO   1 ledamot (kommunfullmäktigeprotokoll A1:2). 

                                                           
16 RESO bildades av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) 1936. Syftet med RESO var fylla 
det stora behovet av resor för människor ur arbetarklassen. Enligt ABF förstod privata 
resebolag inte arbetarnas behov. (Nilsson, 1999, s.78) 
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Att det blev protester mot detta visas av besvärsärenden både 75-05 -15 samt 75-06-
30. Dock avvisades ärendena helt med motiveringen att Åre kommun fortfarande 
är i majoritet i ÅKAB och att man därmed på inget sätt har tappat kontroll och 
inflytande över bolagets styrelse (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:2). Kommunen 
avsatte också 150 000 kr för bolagets fortsatta finansiering under året och utredde 
fortsatt finansiering under de kommande två åren. Kommunfullmäktige beslutade 
också att ta kontakt med såväl stat som landsting för diskussioner om denna 
finansiering (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:2). 
 
Inför året 1976 beslutade kommunen att anslå 250 000 kr till ÅPAB samtidigt som 
turistnämnden i kommunen slopades (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:2). 
Kabinbanan som planerats och byggts inom ÅPAB:s regi kom att invigas 1976. 
Intervjuer vittnar om att Åre nu på allvar blev en alpin skidort. Ett exempel är 
Företagare 2, som menar att i och med detta blev Åre en alpin skidort med 
internationella mått mätt; tidigare hade man endast varit en alpin ort i jämförelse 
med andra orter i Sverige (intervju Företagare 2). Företagare 2 beskriver det som 
att Åre hade tur och timing i sina satsningar på den alpina skidåkningen. I och 
med de primära rekreationsområdena hade staten en intention: svenskar skulle 
turista inom landet istället för att åka utomlands. Detta var ett av skälen till att 
staten kom att satsa på alpin skidåkning i Åre, samtidigt som Ingemar Stenmark 
blev en internationell världsstjärna inom alpin skidåkning. Tackvare de statliga 
satsningarna kunde Åre arrangera en alpin tävling där Ingemar Stenmark deltog, 
och tävlingen drog över 20 000 besökare (intervju Företagare 2). Företagare 4 tar 
också upp de statliga satsningarna, men vad som fick Åre att bli populärt var 
enligt hans mening enbart tur i form av Ingemar Stenmark. Företagaren säger: ”I 
själva verket så hette han Ingemar Stenmark han som fick rull på det här” (intervju 
Företagare 4). Företagare 4 menar att det alltid varit fler turister i Åre på 
vintersäsongen men att omsättningen var högre på sommaren fram till slutet av 
1960-talet. Detta på grund av att sommartid köpte turisterna tur och returbiljetter 
till liftarna, medan man bara behöver en biljett per åk på vintern (intervju 
företagare 4). Det som är viktigt att ta fasta på utifrån Företagare 4:s resonemang är 
att komma ihåg att Åre inte alltid varit en vintersport-ort, länge var även 
sommarturismen omfattande.  
 
Till skillnad från uppfattningarna hos Företagare 2 och Företagare 4 om att det var 
tur och i viss mån timing som skapade Åres framgångar, anger Företagare 3 andra 
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förklaringar. Företagare 3 menar att det har varit staten och privata investerare 
som styrt utvecklingen i Åre. Den skapades genom statliga anslag som 
länsstyrelserna fick fördela. Företagare 3 säger: 
 

…de [länsstyrelsen] har alltid varit positiva, på ett professionellt sätt. Det de 
har haft att hantera är statliga stöd och sådant, och de har bra kompetens. 
Där finns inget att klaga på. Jag menar att kommunen inte har hunnit med 
att planera i den takt utvecklingen har gått. Jag menar i min värld borde 
kommunen ligga före och planera allting.  

 
En mer kritisk bild av Åreprojektet förmedlas av Företagare 4. Denna beskriver det 
som att man i Åre tyckte att det var ”vansinne” att staten skulle sköta utvecklingen 
i Åre under 1970-talet. Kabinbanan finansierades av statliga pengar och sköttes av 
bolaget ÅPAB. Problemet med det, enligt Företagare 4, var att staten och de i 
bolaget inte lyssnade på lokalbefolkningen kring utförandet och placeringen av 
kabinbanan.  
 

När kabinbanan skulle byggas så fanns det två stora protester mot det. Vi 
visste att det var nedisningsproblem på Åreskutan…men inte ens vi förstod 
att det skulle bli så stora problem som det faktiskt blev, men det var en 
varning vi gav alla och sa att det där är en dålig sträckning. Det andra var att 
XX och XX och jag varit runt i Europa och sett moderna liftkonstruktioner. 
Det fanns gondolbana, kopplingsbana, stolliftar och sådant där, med fem 
gånger, nej tio gånger så bra kapacitet så vi gick till projektledaren från 
staten och sa nej vänta nu, stopp… 

 
Företagare 4 fick inte gehör för sitt förslag om en annan typ av konstruktion utan 
det byggdes den kabinbana som var planerad, och den ursprungliga dragningen 
kvarstod. Företagaren menar att det ändå är positivt för Åre att det blev en 
satsning, men att den hade kunnat genomföras på ett annat sätt om 
lokalbefolkningen fått vara med och bestämma. Det blev problem med nedisning 
av kabinbanan, vilket resulterade i många driftstopp17. Företagare 4 uppfattade det 
alltså som att staten helt finansierade kabinbanan och att det var länsstyrelsen som 

                                                           
17 Nedisningen och de extrema väderförhållandena på Åreskutan är något som många av 
informanterna benämnet. Att vintern då kabinbanan byggdes också blev en av de 
stormigaste och snöigaste vintrarna någonsin försvårade och fördyrade bygget. 
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drev byggandet av banan i form av projekt. Detta stämmer dock inte eftersom 
kabinbanan planerades, byggdes i ÅPAB:s regi och senare drevs av ÅKAB. ÅPAB 
ägdes av staten och kommunen med turistnäringen och RESO representerade. 
Dock är detta ett återkommande fenomen i empirin att de olika informanterna 
benämner ägandesituationen i de båda bolagen olika och därmed också uppfattar 
styret av den kommunala utvecklingen på olika sätt.  
 
En annan version än Företagare 4 ges av Tjänsteman 4 som hade en framträdande 
roll i ÅPAB, alltså det företag som planerade och byggde kabinbanan i Åre. 
Tjänsteman 4 menar att någon annan dragning av kabinbanan inte var möjlig rent 
tekniskt, bland annat på grund av att man behövde en platå att släppa av 
människorna på, att det i instruktionerna från staten stod att den skulle vara ett 
”blickfång” och på grund av övrig byggnation i Åre. Tjänstemannen menar också 
att en annan typ av transportör, som gondolbana eller liknande, inte var möjligt 
rent tekniskt på grund av nedisningsproblematiken. I Åre var det nämligen inte 
transportörens last som var avgörande för konstruktionen, utan att den var 
tvungen att vara dimensionerad för att klara vind och is. Detta resonemang stärks 
av den promemoria som skrevs efter det att ÅPAB avvecklats (PM angående 
erfarenheterna inom Åreprojektets planerings AB). Tjänsteman 4 menar att den 
lokala kunskapen var helt avgörande när det handlade om att planera för 
skidåkningen. Detta är dock något som Företagare 4 inte håller med om (intervju 
Tjänsteman 4, Företagare 4). Tjänsteman 4 fortsätter med att det svåra var att 
förmedla information kring de olika projekten om vad som planerades och att få 
människor att ta till sig informationen. Tjänstemannen säger: 
 

…det blev ju kritik på att det inte hade lämnats tillräckligt med 
information…och då måste det ju ha varit otillräckligt eftersom folk 
uppfattade det som så, även om vi lämnade så mycket information som vi 
orkade. 

 
Detta motsägs till viss del av den promemoria som handlar om lärdomarna av 
Åreprojektet. Där framgår att Åreprojektet framarbetades av en statlig kommitté 
som i sin tur hade kontakter med ”centrala politiker” i Åre gamla kommun och 
övriga delkommuner. Det står också att ortsbefolkningen inte informerades 
ingående om planerna, bland annat därför att man ville undvika markspekulation. 
Det står vidare att det var de politiskt valda inom Åre kommun som var 
lokalbefolkningens ombud (PM angående erfarenheterna inom Åreprojektets 
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planerings AB, s. 64). Därmed stärks Företagare 4:s uppfattning till viss del, det vill 
säga att lokalbefolkningen inte fick vara med och aktivt påverka Åreprojektet 
under planeringstiden annat än genom de politiker som var valda i kommunen. 
Företagare 4 visar dock inte förståelse för uppgifterna om att andra alternativ än 
kabinbana inte var teknisk möjliga och att dessa alternativ faktiskt var utredda. 
Däremot tog ÅPAB initiativ till möten med enskilda ortsbor under sin första 
verksamhetstid, 1973‒74, för att skaffa sig kunskaper om förhållandena på 
Åreskutan. Information gavs till lokalbefolkningen genom informationsmöten vid 
ett flertal tillfällen under dessa år (PM angående erfarenheterna inom 
Åreprojektets planerings AB, s. 66). Sammanfattningsvis går det att säga att 
Åreprojektet inte informerade allmänheten under sin planeringstid, men vid 
projektets genomförande har vissa ortsbor valts ut för att få ge sin bild av 
förutsättningarna för projektet samt att information har givits vid offentliga möten. 
Både versionen hos Förtagare 4 och Tjänsteman 4 kan därmed sägas stämma, det 
beror på vilken del av Åreprojektet som avses.  
 
Att det varit en stor debatt kring kabinbanans placering och utförande framgår av 
att flera av informanterna berör just detta samt av att det tas upp i skriften kring 
ÅPAB:s verksamhet. Viktigt att notera är att denna skrift författats efter det att 
ÅPAB avvecklats och att den på så sätt är en efterhandskonstruktion. I 
promemorian menar man att problemen med nedisningen av kabinbanan lett till 
”påståenden om att planeringsbolaget ej lyssnat på ortsbefolkningen och tagit 
tillvara och utnyttjat deras samlade kunskaper om förhållandena på Åreskutan” I 
PMet gör man skillnad mellan inflyttade och infödda Årebors inställning till 
Åreprojektet. Inflyttade Årebor framställs som mer negativa än infödda (PM 
angående erfarenheterna inom Åreprojektets planerings AB, s. 68). Denna bild 
stämmer inte med utsagorna från informanterna i föreliggande avhandling, där 
snarare infödda anför kritik mot Åreprojektet samtidigt som inflyttade är positiva.  
 
Resultatet av intervjuerna är att de personer som av sig själva eller av andra 
beskrivs som involverade i Åreprojektet i allmänhet presenterar en positiv bild av 
projektet. Även om det finns vissa tendenser att beskriva processerna som 
toppstyrda uppvisar dessa informanter en förståelse för behovet av toppstyrda 
processer. De som är kritiska till processerna är de som inte på samma sätt beskrivs 
som involverade. Dessa personer menar att deras syn på hur Åre borde ha 
utvecklats inte har fått genomslag och att utfallet av processerna hade kunnat bli 
bättre. Företagare 4, som är kritisk till projektet, påpekar ändå att Åreprojektet var 
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bra för Åre, trots att Företagaren menar att det hade kunnat bli ännu bättre om 
lokalbefolkningen hade fått vara med och påverka. Dessa olika bilder ska förstås 
som ett resultat av informanternas roll i Åreprojektet. Att framställa projektet som 
något positivt är ett resultat av det egna deltagandet i processen. Det är lättare att 
framställa något som positivt om de själva medverkat till och i processen. På 
samma sätt som det är förståeligt att de informanter som upplever att deras röster 
inte har blivit hörda analyserar och tolkar processen utifrån ett mer kritiskt 
perspektiv.  
 
Sammanfattningsvis går det att säga att företagarna i mitt empiriska material ofta 
upplever att besluten i Åre fattades över deras huvuden, att de inte fick vara med 
att bestämma. Lokalpolitikerna menar att staten drev projektet men att de i viss 
mån kunde vara med och påverka genom de förhandlingar de hade med 
länsstyrelsen och departement. Arkitekterna å sin sida uppvisar förståelse för båda 
typen av argument, att det var staten som styrde men att detta i viss mån var 
nödvändigt på grund av kommunens bristande organisering och projektets storlek. 
Jag menar att dessa tre olika typer av inställning går att förstå utifrån de olika 
aktörernas roller. De två ytterligheterna är företagarna och politikerna. Det finns 
inte någon företagare som själv säger att de som företagare fått vara med och 
påverka Åreprojektet, men det framstår på det sättet hos andra informanter 
(intervju Politiker 2, Tjänsteman 4). Den andra ytterligheten är politikerna. Det 
finns inte några lokalpolitiker i mitt material som menar att besluten fattats utan 
deras medverkan. Sammantaget ger de olika informanternas position och relation 
till processerna olika bilder av dessa, vilket ökar komplexiteten och förståelsen för 
processerna och därmed ger en mer rättvisande bild än om något av dessa 
perspektiv hade uteslutits.  
 
4.3 Kommunens roll 

Även om Åreprojektet var initierat av staten och drevs av bolagen ÅPAB och 
ÅKAB, är kommunens roll intressant att fokusera. Att kommunen var involverad i 
de turistiska satsningarna, förutom att ha representanter i ÅPAB:s styrelse, går att 
belägga genom att man den 22/10 1974 skapade en ny organisation i kommunen 
för turism. Kommunen köpte aktier i Jämtfjälls ekonomiska förening, vars 
verksamhet startade 1/11 1974 (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:2). Kommunen 
var en av huvudmännen i ÅPAB som senare mer eller mindre övergick i att bli 
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ÅKAB. Som vi ska se senare i framställningen av empirin satsade kommunen 
också pengar ur den kommunala budgeten i Åreprojektet.  
 
När det gäller synen på hur kommunen hanterade turismen menar Företagare 4, 
som drev turistföretag i Åre under 1970-talet, att det inte var många turistföretag i 
trakten då. Kontakten med kommunen var närmast obefintlig och företagaren 
beskriver en bristande kontakt med ”turistintendenten” vid Åre turistbyrå. 
Företagaren beskriver det som att det bristande stödet från kommunen innebar att 
den nyetablering av företag som företagaren kom att göra förlades till annan ort än 
Åre. Detta innebar att Företagare 4 lämnade Åre 1980. Företagaren är kritisk till 
kommunen och det sätt varpå Åreprojektet genomfördes och säger: 
 

Den statliga satsningen var ju tvungen att bli en succé för då kunde 
tjänstemännen slå sig för bröstet och säga: där var jag med och 
satsade…men det blev ju i alla fall en otrolig fart på utförsåkningen. Men jag 
tyckte att fan det händer ju ingenting här, det var ingen stake, det var ingen 
jävlaranamma och i den vevan dyker en kille från kommunen XX upp och 
dunkar oss i ryggen och säger att vi har en bra produkt och att vi borde 
etablera oss hos dem, så då flyttade vi… 

 
Kommunen kritiseras alltså för bristande förståelse och engagemang i 
turistföretagarnas situation. Om vi tittar på kommunens roll i Åreprojektet, var 
Politiker 2 den som kom att representera kommunen på många möten med 
länsstyrelsen, landstinget, Jordbruksdepartementet, Näringsdepartementet och 
näringslivet kring bland annat kabinbanan. Politikern menar att initiativet till 
kabinbanan kom från staten, de ville satsa på avfolkningsbygder samtidigt som 
man ville att människor skulle turista i Sverige. Åreprojektet var från början större 
än det som faktiskt kom att genomföras. Det som genomfördes, kabinbanan, var 
det första segmentet i etapp 1. Åreprojektet var tänkt att omfatta hela Åredalen, 
men nu blev det bara kabinbanan. Politiker 2 beskriver sig själv, och beskrivs av 
andra, som den från kommunens håll som varit mest med i förhandlingarna kring 
Åreprojektet. Politiker 2 beskriver det som att företagare suttit med vid dessa 
förhandlingar, medan företagarna själva inte talar om någon känsla av medverkan 
från näringslivets håll. Politiker 2 menar att anledningen till att det bara blev denna 
första etapp var att kostnadsberäkningarna inte höll och att finansdepartementet 
inte tyckte att Åre och skidåkning var något att satsa på. Industri sågs som det som 
kunde generera tillväxt. Politikern fortsätter: 
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Så man kan säga: efter första segmentet, som staten då bekostade sin del, och 
där kommunen tog sin del och landstinget sin del och näringen sin del. Allt 
som hände efter det, det vill jag påstå, det är kommunen som håller i 
trådarna, som har initiativet och som ser till att det händer saker. 

 
I den ursprungliga beräkningen av kostnaden för kabinbanan som Jordbruksverket 
gjorde skulle den kosta 7,28 miljoner kr att bygga. Denna budget höll dock inte, 
och enligt ÅKAB:s (Åre Kabinbana AB) första beräkningar skulle banan kosta 
20‒25 miljoner kr. Då begärde departementet att ÅKAB skulle lägga fram en 
alternativ lösning, och ÅKAB presenterade då en ny beräkning på 42,1 miljoner kr 
som ett underlag för lokaliseringslån. Lokaliseringslån, lokaliseringsbidrag och 
avskrivningslån beviljades, och bygget inleddes. Dock höll inte heller denna 
beräkning utan 1976 beräknade ÅKAB att kabinbanan skulle kosta 74 miljoner kr 
att bygga färdigt. Återigen fick ÅKAB lån beviljade av regeringen, vilket innebar 
att kabinbanan kunde färdigställas (Nilsson 1999, s. 131). Som ett led i 
rekreationspolitiken hade en lagändring genomförts den 1 juli 1973 vilken 
möjliggjorde lokaliseringsstöd i form av bidrag till turistanläggningar. Tidigare 
hade det endast kunna ske i form av lån (Prop. 1975:46, s. 13). Denna typ av bidrag 
beviljades alltså Åre kommun för att färdigställa kabinbanan. Kabinbanan 
fördyrades bland annat av att vintern när den byggdes präglades av oerhört 
mycket snö och stormigt väder (PM angående erfarenheterna inom Åreprojektets 
planerings AB, Åre kommun 30 år).  
 
Detta innebar dock att Åreprojektet avstannade, eftersom kostnaderna hade 
kommit att långt överstiga de beräknade. Politiker 2 menar att nu mötte 
kommunen sin svåraste uppgift, att övertyga kommuninvånarna om att 
Åreprojektet var bra trots att bara delar av segment 1 genomfördes. Att det bara 
blev statliga investeringar i Åre by skapade ett starkt motstånd i de andra 
kommundelarna, och politiker 2 bemötte detta genom att argumentera för att 
investeringar i Åre by gynnade hela kommunen (intervju Politiker 2). Tjänsteman 4 
har en annan bild av varför Åreprojektet inte genomfördes fullt ut och det är att 
man från statens sida fick en uppfattning om att kommunen inte var tillräckligt 
engagerad i projektet. Tjänstemannen säger: 
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…det var inte staten som aktivt drog sig ur utan det var kommunen. Det var 
kommunen som inte vill ha med staten mera. Det är klart, det är alldeles 
klart. 

 
Att hela Åreprojektet inte genomfördes och att det ledde till slitningar inom 
kommunen mellan de olika kommundelarna är något som flera av informanterna 
vittnar om. Informanterna menar att medborgare utanför Åre by uppfattade det 
som att offentliga satsningar bara gjordes i Åre by medan medborgare i Åre by 
menade att det inte satsades tillräckligt i byn (Politiker 2, Företagare 4, Arkitekt 1). 
Denna bild av konflikter bekräftas av kommunfullmäktigeprotokollen. Där 
framgår att kommunfullmäktige den 31/1 1977 fattar beslut om att kommun-
styrelsens arbetsutskott skulle agera för att bemöta den kritik som riktats mot 
kommunen i en tidningsartikel i Dagens Nyheters söndagsbilaga den 30/1 1977. 
Kommunen menar att ett antal kommuninvånare uttalat sig mycket negativt om 
kommunen och att förtroendevalda borde ha beretts plats att bemöta kritiken 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:4). 
 
Politiker 2 menar att splittring rådde inte bara i kommunen mellan olika 
kommundelar utan att den även rådde i Åre by. De olika företagarna var 
avundsjuka på varandra. Företagarföreningen fanns men den var inaktiv och 
lyckades inte ena näringslivet i byn. Politikern går så långt som att säga att 
planerna på exploatering av Åre strand och byggandet av en kongresshall föll på 
grund av oenighet inom näringslivet (intervju Politiker 2). Konsulten vittnar om att 
det skett flera försök att ta fram planer på att bygga en kongresshall. Dock menar 
Konsulten att tidigare försök misslyckats på grund av att analysen av varför hallen 
skulle byggas och vad den skulle innehålla varit alltför grund. Konsulten menar att 
staten i form av länsstyrelsen varit positiv till byggandet av en hall och försökte 
hjälpa till men att det trots detta inte blev något bygge under 1970- och 1980-talen 
(intervju Konsulten). Även Arkitekt 1 menar att det länge pratades bland 
politikerna om en konferensanläggning och att flera olika planer på en sådan 
gjordes men att de inte förverkligades förrän i början av 2000-talet (intervju 
Arkitekt 1). Tjänsteman 4 håller med Politiker 2 om att företagarföreningen inte var 
någon stark aktör, men att näringslivet på orten företräddes av en företagare. Dock 
har Tjänstemannen en annan minnesbild när det gäller planerna på att exploatera 
Åre strand, och denne menar att planerna inte lyckades bli genomförda på grund 
av kommunens ovilja att förhandla om mark (intervju Tjänsteman 4).  
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Bilden som Tjänsteman 4 förmedlar stärks av den promemoria som skrevs vid 
ÅPAB:s avvecklande. Dock var Tjänsteman 4 en av skribenterna i denna 
promemoria, och därmed menar jag att det inte går att säga att detta dokument 
belägger huruvida det var företagarna som var oense kring exploateringen av Åre 
strand eller om den misslyckades på grund av bristande vilja hos kommunen. 
Klart är dock att olika minnesbilder av skeendet finns hos informanterna. Det går 
även att belägga att företagarföreningen inte var någon framstående aktör, men att 
det möjligen fanns enskilda företagare som kunde göra sin röst hörd och i vissa fall 
ansågs föra ortens företagares talan.  
 
Under sent 1970-tal ökade kommunens åtaganden för den regionala utvecklingen 
bland annat genom att man i budgeten 1977 avsatte 462 500 kr till Jämtfjälls 
ekonomiska förening och 450 000 kr till ÅPAB (Åre Planerings AB). Samtidigt 
överlät kommunen tretton fastigheter på ÅKAB (Åre Kabinbana AB) och erhöll 
aktier värda 1 216 694 kr i ersättning (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:3). 
Kommunen erhöll 60 000 kr i bidrag av staten för ”bostadsförbättrande åtgärder”, 
och kommunfullmäktige beslutar att ta emot bidraget och att ta upp Åreprojektets 
framtid till diskussion med staten (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:4). 
 
1978 ställde sig kommunen positiv till att vara medarrangör av vinter-OS 1984, 
detta efter ett betänkande från Jordbruksdepartementet.18 Kommunen överlät 
återigen fastigheter på ÅKAB, denna gång fjorton stycken till ett värde av 1 293 340 
kr (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:5). 
 
Till slut upphörde ÅPAB:s verksamhet från och med årsskiftet 1978/79. ÅPAB:s 
återstående ekonomiska åtaganden övertogs av kommunen (kommunfullmäktige-
protokoll A1:6). ÅPAB:s verksamhet upphörde på grund av att Åre kommun inte 
längre menade att det fanns ett behov av ÅPAB. Kommunen ville själva genomföra 
ÅPAB:s arbetsuppgifter och menade även att långsiktig finansiering för 
Åreprojektet saknades (PM angående erfarenheterna inom Åreprojektets 
planerings AB, s. 42). Förutom kabinbanan resulterade Åreprojektet i byggandet av 
en campingplats på Åre strand. I övrigt köpte staten Tott Hotell av Åre kommun 
för pengar ur investeringsfonder (intervju Arkitekt 2). Exploateringen av Åre 
strand gjordes av Vingresor/Club 33 AB som förvärvade marken genom att 

                                                           
18 Förutsättningar för vinter-OS i Sverige 1984 DsJo 1977:8 
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kommunen överlät den på ÅKAB som i sin tur överlät den på Vingresor. För detta 
betalade Vingresor 8 miljoner kr till ÅKAB (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:6).  
 
Åreprojektet avslutades utan att de ursprungliga ambitionerna i det uppnåddes. 
Kabinbanan blev det mest påtagliga resultatet av detta andra Åreprojekt.  
 
4.4 1970-talet i korthet 

1970-talet präglades av den ändrade semesterlagstiftningen, vilken ledde till ökad 
fritid hos befolkningen, vilket i sin tur innebar ett ökat behov av semester och 
rekreation. Från statligt håll betonades det sociala syftet med rekreation och att det 
upplevdes som ett demokratiskt problem att det rådde ojämlika möjligheter att åka 
på semester. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet kartlades i olika 
statliga utredningar svenskars semestervanor och olika områdens förutsättningar 
för att fylla människors semester- och rekreationsbehov. Dessa utredningar 
resulterade i slutsatsen att staten skulle satsa på vissa utvalda områden för turism, 
de så kallade primära rekreationsområden. Åre kom att bli ett av dessa utvalda 
rekreationsområden och därtill ett pilotområde där staten skulle satsa på turism 
och rekreation för att sedan utvärdera erfarenheterna inför kommande satsningar 
(DsJo 1972, s. 7). 
 
Den statliga satsningen i Åre kom att heta Åreprojektet och drevs genom bolaget 
ÅPAB. Åreprojektet resulterade framför allt i byggandet av kabinbanan och viss 
utbyggnad av Åre strand. Kommunen var tänkt att driva kabinbanan genom det 
kommunala bolaget ÅKAB. Dock kom kommunen att tidigt få ta ett större ansvar 
för finansieringen av kabinbanan än vad som ursprungligen var tänkt. Detta i och 
med att kostnadsberäkningarna för kabinbanan upprepade gånger visade sig 
ohållbara. Åreprojektet kom att avslutas i förtid, och endast en liten del av de 
ursprungliga planerna kom att genomföras.  
 
Åreprojektet splittrade lokalbefolkningen, på framför allt två sätt. Dels genom att 
vissa menade att projektet var alltför toppstyrt, att större lyhördhet för 
lokalbefolkningens åsikter och kunnande hade varit bra för projektets 
genomförande och för Åres utveckling. Dels kom projektet också att splittra 
medborgarna i Åre då det stod klart att endast en liten del av projektet skulle 
komma att genomföras och då främst de delar som innebar satsningar i 
kommundelen Åre by. Det skapade alltså konflikt i kommunen mellan dem som 
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stöttade Åreprojektet och dem som inte gjorde det, samt ledde till osämja mellan 
olika kommundelar då vissa kommundelar kände sig förfördelade eftersom 
satsningar endast kom att göras i Åre by. Åreprojektet innebar också slitningar 
mellan Åre kommun och staten i och med att de hade olika syften med projektet. 
Staten hade en socialpolitisk vision om en demokratisk turism som skulle vara 
tillgänglig för alla. Kommunens roll och framför allt de lokala företagens roll var 
att skapa goda inkomster. Dessa två visioner visade sig vara mycket svåra att 
jämka samman.  
 
Något anmärkningsvärt är att det råder delade meningar bland informanterna 
kring vem som var den drivande aktören i Åreprojektets planeringsbolag, ÅPAB. 
De olika informanterna anger staten, länsstyrelsen, kommunen eller själva 
Åreprojektet som styrande. Även i de skriftliga dokumenten från tiden framställs 
huvudmannaskapet i bolaget som oklart. I promemorian kring lärdomarna av 
ÅPAB står det: ”Uppdragsgivarna var i första hand stat och kommun, men även 
landstinget, den lokala turistnäringen och RESO var intressenter.” (PM angående 
erfarenheterna inom Åreprojektets planerings AB, s. 183). I skrivelser från 
Jordbruksverket angavs inte staten som en av huvudmännen. I promemorian 
menar man att ÅPAB upprepade gånger hamnade i situationer där företaget 
saknade handlingskraft på grund av det osäkra huvudmannaskapet. Vidare menar 
ÅPAB:s VD att kommunen valde representanter till ÅPAB:s styrelse som 
successivt innebar att bolaget fick en allt sämre anknytning till kommunen. 
Ytterligare ett problem man upplevt inom ÅPAB var att turistnäringen inte varit 
engagerad i Åreprojektet och att den lokala turistnäringen inte hade något 
samordnande organ och uppfattades som ekonomiskt svaga. På grund av ÅPAB:s 
bristande långsiktiga arbetsuppgifter och långsiktig finansiering föreslog bolagets 
styrelse att bolaget skulle avvecklas (PM angående erfarenheterna inom 
Åreprojektets planerings AB, ss. 184‒5). Så vem var det då som styrde Åres 
regionalpolitik vid tiden och hur styrde man? 
 
4.5 Vem styr och hur? 

Analysen av det empiriska materialet visar att det är flera aktörer som var 
framträdande i regionalpolitiken i Åre under perioden 1973‒1980. Staten var den 
som initierade, delvis planerade och delvis implementerade Åreprojektet. Dock 
måste även kommunens roll och på sina håll privata investeringar lyftas fram. 
Staten initierade Åreprojektet, och projektet framarbetades genom en statlig 
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kommitté som dock samarbetade med ”centrala politiker” från de kommuner som 
kom att bli nya Åre kommun efter kommunsammanslagningen.  
 
Politiken har påverkats starkt genom statliga direktiv i form av utredningar. 
Finansieringen har till stor del varit statlig, men även kommunen har finansierat 
delar av Åreprojektet genom sin kommunala budget och genom att avsätta mark 
till kabinbanan och till utveckling av Åre strand. Politiken har reglerats genom 
statliga utredningar men den har genomförts med hjälp av kommunala bolag där 
staten har haft representanter och rätten att utse ordförande samt bolagsordningen. 
Här råder stor oenighet både bland informanterna och i de skriftliga dokumenten 
kring statens roll i bolagen. Den statliga styrningen har varit mest påtaglig då det 
kommer till initieringen av Åreprojektet samt att staten fråntog Åre kommun det 
kommunala planmonopolet. 
 
Det kommunala engagemanget har även varit påtagligt genom att kommunen har 
satsat pengar och kraft på Åreprojektet, genom att finansiera delar av ÅPAB:s och 
ÅKAB:s verksamheter samt genom deltagande i de båda bolagens styrelser. Dock 
har deltagandet i dessa båda bolag inte skett på frivillig basis från kommunen. 
Deras medverkan har varit obligatorisk och reglerad av statliga dokument. Detta 
för att som det i dokumenten står skapa ”fasthet och styrka” i organisationen (DsJo 
1971, s. 5).  
 
Därmed är bilden av styret av Åre under perioden fragmenterad. Staten styrde 
genom initiering av Åreprojektet och genom planering av byggandet samt genom 
delfinansiering av projektet. Dock har även kommunen en framträdande roll i 
implementeringen av projektet genom bolagen ÅPAB och ÅKAB samt genom 
delaktighet i finansieringen av projektet.  
 
Att Åre fick bli ett pilotprojekt för de primära rekreationsområdena beskrivs av 
informanter som ett resultat av att högt uppsatta politiker agerade som lobbyister 
för Åre, vilket innebär att personliga kontakter var viktiga även under detta 
governmentinspirerade system. Det är samtidigt ett tecken på att governmentsystemet 
inte fungerade såsom det idealt är tänkt. Informella kontakter är enligt Söderling 
och Petersson (1988) att betrakta som en styggelse. Men det var precis denna typ 
av informella kontakter som gjorde att Åre blev utvalt till det som kom att bli 
Åreprojektet.  
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Ett exempel på hur informanterna har uppfattat staten, länsstyrelsen, kommunens 
och privata intressens roller vid tiden ges av Politiker 2. Politikern beskriver det 
som att kommunen, länsstyrelsen och företagarna i Åre strävade efter samma mål. 
Att de förhandlade gentemot staten. Politikern säger: 
 

…jag representerade kommunen…gentemot statsmakten... mot 
Jordbruksdepartementet och Finansdepartementet. Och även i viss mån 
gentemot länsstyrelsen och landstinget, men de var inte emot, de var 
egentligen på samma sida, vi satt på samma sida bordet, länsstyrelsen, 
landstinget och kommunen, och även näringen. Det var förhandlingarna 
som vi hade gentemot staten som var jobbiga. 

 
Denna uppfattning kring länsstyrelsens roll stämmer inte med hur det idealt är 
tänkt att gå till där myndigheterna i ett governmentsystem ska vara regeringens 
förlängda arm för att verkställa besluten (Söderling & Petersson 1988). Bilden av 
processen som förmedlas av informanterna är som citaten visar splittrad. Politiken 
bedrevs formellt i ett kommunalt bolag samtidigt som bolaget var reglerat av 
statliga dokument och staten hade fastställt bolagsordningen. Samtidigt menar 
Politiker 2 att länsstyrelsen, som ska agera som statens förlängda arm, stöttade 
kommunen i förhandlingar gentemot staten. Andra informanter menar att det var 
staten som drev utvecklingen men att kommunen stöttade utvecklingen (intervju 
Företagare 3, Tjänsteman 4). Detta kan verifieras genom att kommunfullmäktige-
dokument visar hur kommunen stöttat utvecklingen genom att satsa kommunala 
medel i ÅPAB och ÅKAB. Företagare 4 menar att processerna i Åreprojektet var 
toppstyrda och att ÅPAB inte lyssnade på lokalbefolkningen, medan Tjänsteman 4 
tvärtom menar att utvecklingsbolaget (ÅPAB) var starkt influerat av 
lokalbefolkningens kunnande. Nilsson (1999) analyserar processerna i Åre och 
menar att Åre gynnades av Åreprojektet och att individer som kritiserade projektet 
för att vara toppstyrt saknade insikt i Åres situation. Att Åreprojektet skapat eller 
uppdagat slitningar mellan individer, företag, kommundelar och även mellan 
statens visioner och kommunens målsättningar är tydligt, dock vill jag inte liksom 
Nilsson (1999) gå så långt som att säga att kritiker hade bristande insikt i 
utvecklingen. Det kan helt enkelt vara så att man hade olika visioner om hur Åre 
borde utvecklas.  
 
Processerna har präglats av konflikter, mellan olika kommundelar och konflikter 
mellan kommunen och företagare, vilka upplevt att kommunen inte stöttat deras 
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verksamhet. Konflikter har även ägt rum mellan de olika företagarna på orten. 
Konflikterna mellan de olika kommundelarna uppkom efter att det stått klart för 
politiker och medborgare i Åre att Åreprojektets ursprungliga planer inte skulle 
komma att fullföljas. Politiker 2 menar att det då blev en jobbig period, då mycket 
handlade om att ändå försöka genomföra så mycket av planerna som möjligt. 
Politikern säger: 
 

Det var en svettig period för oss att få alla politiker som inte kom ifrån Åre 
[by] att ställa upp och rösta för de här sakerna som kostade en massa pengar 
för kommunen. 

 
Således går det att dra slutsatsen att styret i Åre var fragmenterat vid tidpunkten. 
Staten var den aktör som initierade och till största delen finansierade projektet men 
även kommunen var en viktig aktör. Kommunen agerade dock med liten 
självständighet från staten utan inslag av andra aktörer, och därmed karakteriseras 
processen av inslag av främst government.  Att Åreprojektet avslutades och att 
bara delar av projektet genomfördes skapade konflikter mellan olika 
kommundelar, och politikerna var inte överens om hur de skulle hantera 
satsningarna i Åre när staten valde att avsluta projektet i förtid. Citatet ovan visar 
även att initiativet till Åreprojektet kom från staten och det ÅPAB som genomförde 
det, men att kommunpolitikerna stöttade projektet. Det visar att det bedrevs 
kampanjer från enskilda politiker för att övertala andra politiker att projektet 
skulle gynna kommunen. Dock står det klart att kommunen på egen hand inte 
hade kunnat genomföra de satsningar som kom av Åreprojektet, eftersom 
kommunen inte hade de ekonomiska resurserna.  
 
Det finns olika åsikter kring hur Åreprojektet borde ha genomförts, vilka områden 
som borde varit prioriterade och kring utförandet av olika satsningar. Politikerna i 
materialet menar att de representerade kommunen gentemot staten och att de hade 
stöd av länsstyrelsen och landstinget i denna process. Företagarna och arkitekterna 
menar att projektet styrdes av staten och att kommunen bara stöttat processen, till 
viss del på grund av att kommunen inte haft något annat val. Tjänsteman 4 som 
haft en framträdande roll i bolagen menar att denne representerade själva 
Åreprojektet men att det inte fanns några motstridiga intressen mellan staten och 
kommunen. Dock använder Tjänstemannen ordet ”vi” då pratar om statens roll i 
ÅPAB, vilket måste betyda någon sorts samhörighetskänsla med staten.  
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Materialet indikerar ett governmentsystem (Söderling & Petersson 1988) där staten 
har styrt den lokala utvecklingen i Åre genom statliga direktiv som baserats på en 
mängd offentliga utredningar. Staten har haft ett övergripande mål och en vision 
om en demokratisk turism som skulle komma att vara tillgänglig för ett stort antal 
människor. Det empiriska material som pekar på en statlig styrning genom 
initiering bekräftar förekomsten av en hierarkisk organisering, vilket är ett tecken 
på government (Pierre & Sundström 2009, Hedlund & Montin 2009, Pierre & Peters 
2000). Den hierarkiska organiseringen har skett i Åre genom att staten har gett 
direktiv som bolagen har genomfört. Planeringsbolaget ÅPAB har betraktat det 
som sin uppgift att genomföra deletapp 1 av Åreprojektet ”…som i detalj planerats 
av statsmakterna” (PM angående erfarenheterna inom Åreprojektets planerings 
AB, s. 183). Den starka hierarkin där staten är den aktör som styr genom direktiv baserade 
på offentliga utredningar är ett tecken på government.  
 
Dock har kommunen styrt utvecklingen genom att satsa kommunala medel i delar 
av projekten, upplåta mark och även ansvara för driften av vissa delar; dock har 
detta skett i form av delvis kommunala bolag och inte genom någon typ av 
samverkan eller partnerskap. Den statliga styrningen i Åre är påtaglig i synnerhet 
då den lokala planeringsskyldigheten fråntogs kommunen. Detta är 
anmärkningsvärt då den lokala planeringsskyldigheten är något som normalt sett 
karakteriserar den lokala nivån. I detta avseende var alltså den statliga styrningen 
extra påtaglig, och det kommunala handlingsutrymmet var starkt begränsat. Detta 
blir således ett inslag av governmentstruktur.  
 
Då Åreprojektet avbröts innan alla etapper genomförts så försökte kommunen att 
på egen hand genomföra så mycket som möjligt. De kommunala medlen var alltför 
små för att kunna genomföra hela Åreprojektet vilket innebar att satsningar främst 
blev gjorda i Åre by. De kommunala satsningarna var begränsade eftersom 
kommunen som ensam aktör hade alltför små resurser för att kunna genomföra 
hela det ursprungliga Åreprojektet. Detta resulterade i konflikter inom kommunen 
mellan olika kommundelar. Konflikterna uppstod på grund av att kommunen som 
ensam aktör hade alltför små resurser för att kunna genomföra de ursprungliga 
planerna i Åreprojektet.  
 
Trots inslagen av både government och governance påvisar materialet en 
uppfattning från medborgares sida att besluten fattades över deras huvuden, att 
man inte lyssnade på lokalbefolkningen, vilket delvis bekräftar Kjaers (2004) tes 
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om att beslut ofta uppfattas som alltför långt ifrån medborgarna inom 
governmentstrukturen. Under perioden på 1970-talet var det staten som styrde 
inom regionalpolitiken både genom att initiera och skapa policy; däremot skedde 
implementeringen i samarbete med kommunen. Kommunen agerade dock som en 
offentlig aktör och med liten självständighet från staten, vilket gör att jag karakteriserar 
politiken som främst dominerad av governmentinspirerad politik.  
 
Staten hade utbyte, eller kontakt, med det omgivande samhället genom 
förhandlingar med kommunen, länsstyrelsen och företagare i Åre, men staten var 
fortfarande den som fattade besluten. Då Åreprojektet avbröts kunde kommunen, 
länsstyrelsen och företagarna inte fullfölja hela projektet men använde sina 
resurser för att färdigställa kabinbanan. Detta gjordes genom att staten beviljade 
ÅKAB lån. Staten var således den som definierade det lokala handlingsutrymmet 
och sin egen medverkan. Inom government- och governancetraditionerna pågår 
det en debatt om huruvida staten behövs för att lösa samhälleliga problem (Åström 
& Granberg 2009, Pierre & Sundström 2009), och under regionalpolitiken på 1970-talet 
är det klart att man från centralpolitiskt håll ansåg staten som bäst lämpad att hantera den 
turistiska utvecklingen, vilket indikerar government. Det rådde en tanke om att 
utveckla demokratisk turism och att dessa mål endast kunde tas tillvara av staten, 
medan kommunala intressen inte skulle få spela in.  
 
Analysen av processen uppvisar dock inga inslag av governancekaraktär när det 
kommer till den analytiska kategorin hur politiken styrs. Det finns inga inslag av 
marknads- och nätverksliknande politik, samarbeten, partnerskap eller nätverk. 
Möjligen finns det inslag av governance genom att man kan karakterisera 
Åreprojektet som projektpolitik men det måste ändå sägas vara främst ett statligt 
projekt, drivet av statens utredningar och statliga visioner. Det är också viktigt att 
påpeka att governanceinslagen har varit frånvarande i form av privata inslag i 
politiken vid tiden. Politiken har arrangerats, finansierats (förutom 25 miljoner kr 
av kabinbanan som var privat finansiering) och producerats av offentliga aktörer i 
form av staten och kommunen.  
 
Staten påverkade inte bara Åreprojektet utan även andra delar av Åres 
regionalpolitik. Ett exempel är att Åre beslutade att ansöka om att arrangera 
vinter-OS år 1984 efter ett betänkande från Jordbruksverket. Det är inte så att 
Jordbruksverket ålägger Åre att ansöka om OS, men verket analyserade 
förutsättningarna för ett svenskt OS och därefter beslutade Åre att ansöka om att få 
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arrangera vinter-OS. Det är alltså staten som påverkar Åres inställning till OS 
genom utredningen. 
 
Resultatet av analysen av det empiriska materialet innebär att processerna på 1970-
talet i Åre har inslag av de empiriska förväntningarna på ett styre med inslag av främst 
governmentkaraktär. Det har varit stark statlig styrning i form av direktiv baserade 
på offentliga utredningar, och staten initierade projektet. Flexibiliteten i 
kommunen har varit begränsad, och regionalpolitiken har styrts från statligt håll. 
Den lokala planeringsskyldigheten har flyttats från den lokala till den statliga och 
regionala nivån. Vid tiden har inga partnerskap eller samarbetsavtal existerat. 
Dock har det kommunala inslaget i styrningen varit påtagligt då kommunen har 
delfinansierat projektet och varit i majoritet i de kommunala planerings- och 
genomförandebolagen. Analysen av empirin visar att tjänstemän och politiker har 
varit med och förhandlat om processernas utformande, även om de varit statligt 
initierade. Således stödjer mina slutsatser av processerna på 1970-talet Szücs och 
Strömbergs slutsatser att den styrande eliten på lokal nivå är ledande politiker och 
administratörer. Resultaten av analysen sammanfattas i figur 9.  
 
Figur 9 Vem styrde processen Åreprojektet 
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Vem styr Staten tillsammans med andra 
 

 

offentliga aktörer på statens 
uppdrag 

  
Analysen av processen Åreprojektet, som sträckte sig under 1973‒1980, slår fast att 
det var staten som styrde regionalpolitiken genom initiering, finansiering och 
reglering. Staten styrde genom att den i detalj slog fast hur Åreprojektet skulle se 
ut och genomföras genom statliga utredningar. Staten bjöd in andra offentliga 
aktörer så som länsstyrelsen och kommunen att styra delar av Åreprojektet på 
statens uppdrag.  Analysen visar att politiken i Åreprojektet präglas av mer inslag 
av government och därtill en extrem form av statligt styre där staten fråntog 
kommunen skyldigheten att planera kommunen, detta illustreras i figur 10 och 11.  
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Figur 10 Inslag av dimensionerna i processen Åreprojektet 

Dimension  Government Governance 
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Figur 11 Inslag av indikatorerna i processen Åreprojektet 

Indikator Government Governance 
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Analysen uppvisar inga inslag av korporativa lösningar, det lokala 
handlingsutrymmet begränsades starkt då staten fråntog den lokala nivån dess 
planeringsskyldighet och därmed begränsades den lokala nivåns starka 
självbestämmanderätt.  Utifrån det menar jag att governmentinslagen var starka 
under perioden då centralpolitiska styrningen var extra påtaglig. Analysen 
uppvisar inte några inslag av governanceprägel som process- eller projektpolitik, 
samarbeten, partnerskap, marknadsliknande politik eller nätverk. Även om 
personliga kontakter visade sig vara viktiga i arbetet med att Åre skulle bli 
prioriterat rekreationsområde.  

                                                           
19 Det lokala handlingsutrymmet begränsades då staten fråntog kommunen 
planeringsskyldigheten 
20 Processen uppvisar inga inslag av samverkan 
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Åreprojektet finansierades genom både kommunala och statliga och i viss mån 
privata medel. Det går att säga att den statliga styrningen var särskilt stark i det att 
den lokala nivån normalt sett är den som är planeringsskyldig, men denna 
skyldighet fråntogs Åre kommun under tiden för projektet. Åre kommun fick inte 
planera eller godkänna byggnationer inom ett av staten utsett område vid tiden för 
projektet, och därför kan man säga att den lokala nivåns självbestämmanderätt var 
mindre i Åre kommun och den statliga styrningen starkare. De politiska 
processerna i Åre uppvisar inslag av främst idealtypen government utifrån de 
analytiska kategorierna vem styr och hur styrs regionalpolitiken, under 
Åreprojektet åren 1973‒1980.  
 

*** 
Kapitlet har gått igenom den första empiriska processen kallad Åreprojektet som 
ägde rum i Åre under 1970-talet. Det var ett projekt som initierades och till stor del 
planerades av staten och genomfördes med hjälp av länsstyrelsen och kommunala 
bolag. Analysen av det empiriska materialet visar att regionalpolitiken i Åre under 
Åreprojektet präglades av inslag av både government och governance. Det statliga 
styret var starkt i implementeringsfasen och inte minst då staten fråntog Åre 
kommun planeringsskyldigheten som annars är en kommunal angelägenhet. 
Däremot påverkar kommunen utvecklingen och styret genom sin majoritet i de 
kommunala planerings- och driftsbolagen samt genom viss finansiering. I nästa 
kapitel behandlas det empiriska materialet för den process som ägde rum under 
perioden 1980‒1989 i Åres regionalpolitik. 
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5 BYGGBOOM 

I detta kapitel studeras den andra empiriska processen kallad Byggboom. Åres 
regionalpolitik kom att förändras i och med avslutandet av Åreprojektet och i takt 
med att det statliga inflytandet minskade. Det empiriska materialet presenteras och 
analyseras genom processpårning utifrån de analytiska kategorierna vem styr och 
hur styrs politiken. Det empiriska materialet relateras till de empiriska 
förväntningarna på idealtyperna government och governance.  
 
Processerna som studeras i kapitlet sträcker sig från 1980 till  1989 och handlar om 
en mycket expansiv period i Åres utveckling. Dock inleds perioden med en känsla 
av stiltje och osäkerhet kring hur kommunens framtid skulle se ut. Efter den 
inledande osäkra och trevande perioden inträffar en rad händelser som ger Åre ett 
oerhört uppsving som turistisk ort. En kabinbana byggs, och en rad OS-
ansökningar skrivs vilket resulterar i att en stor mängd byggföretag bygger 
lägenheter och fritidshus i Åre. Hela 1980-talet präglas av en stark högkonjunktur, 
och turisterna trängs i Åre. En företagare i Åre beskriver 1980-talet som ”…det 
glada 80-talet, en tid när gäster kunde ringa och tigga om att få bo på en toalett…” 
(Gunnarsson & Graffman 1998, s. 105). 
 

5.1 Oviss framtid 

Efter avslutandet av Åreprojektets planeringsbolag ÅPAB upphörde statens 
åtaganden i projektet. Åre kommun skulle nu på egen hand sköta driften av de 
turistiska anläggningarna och planera utvecklingen. I ett kommunalt yttrande över 
förslag till den statliga ”Länsplan 80” beskrevs en stark utflyttning från Jämtlands 
län under 1950 och 1960-talen och därmed en brist på yrkesutbildad arbetskraft. 
Vidare menade kommunen att turismen sannolikt skulle komma att öka i 
framtiden och att det var viktigt att ta hänsyn till en jämn sysselsättning inom 
byggbranschen för att tillgodose utbyggnaden av turistverksamheten 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:8). Därmed beskrev man från Åre kommuns 
sida att utmaningarna var att säkerställa tillgången på yrkesutbildad arbetskraft 
och att utbyggnaden av turistverksamheten måste ske på ett väl planerat sätt.  
 
Åres utveckling stagnerade efter Åreprojektets avslutande. I kommunfullmäktige-
protokollen från tiden 1979‒81 finns det mycket lite att notera, kommunen hade få 
fastighetsaffärer och exploateringsavtal (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:6, A1:7, 
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A1:8, A1:9). Ett flertal turistanläggningar gick i konkurs, bland annat ”Björnens 
fritidsland” (Gammalt och nytt 1983‒84, s. 11). Björnens fritidsland var ett 
samarbete mellan markägare som gick samman för att hindra det enligt deras 
uppfattning till synes planlösa byggandet. Björnens fritidsland var organiserat som 
ett kooperativ mellan markägarna. På detta sätt var tanken att bebyggelsen skulle 
ligga samlad på höjden och inte splittrad över hela jordbrukslandskapet (intervju 
Arkitekt 1, Arkitekt 2).  
 
Kommunen markerade vid tiden att de ville ta avstånd från statligt inflytande, och 
detta visar sig bland annat genom att det 1984 fattas ett policybeslut som medför 
att ”Åre kommun skall utvecklas av egen kraft” (Kommunfullmäktigeprotokoll 
A1:12). Företagare 2 menar att Åre präglades av ovisshet under början av 
1980‒talet. Åreprojektet var avslutat och därmed även det uttalade statliga 
engagemanget. Det var många frågor som präglade diskussionerna om Åres 
framtid (intervju Företagare 2). Åre var i princip endast en vinterdestination. 
Företagare 4 beskriver hur denne valde att starta upp delar av sin turistverksamhet 
som sommaraktivitet just för att denne visste att det inte fanns så många turister i 
Åre på sommaren. Företagaren säger: 
 

Jag insåg att det här kan bli bra för Åre, dra hit några extra gäster till Åre, så 
tänkte jag. 

 
Det rådde diskussioner i Åre kring huruvida kommunen borde fortsätta satsa på 
den alpina skidåkningen som turistattraktion eller inte. Politiker 2 menar att 
utvecklingen stannade av i några år efter byggandet av kabinbanan. Företagare 2 
exemplifierar också Åres diskussioner kring utvecklingen. Företagaren säger: 
 

Vid början av 80-talet så tittade man på några olika lösningar. Ska vi söka 
några olympiska spel? Ska vi söka något VM? Ska vi fortsätta den här 
utvecklingen med alpint? 

 
Åre kommun präglas vid tiden av osäkerhet och diskussioner kring hur 
utvecklingen ska fortgå framåt, men utvecklingen präglas också av en känsla av att 
vilja utvecklas av egen kraft och att staten inte längre ska vara en lika starkt 
involverad aktör.  
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5.2 Relationen mellan kommunen och staten  

Våren 1982 redovisade Åre kommun för länsstyrelsen ett utvecklingsprogram för 
rekreation. Tre delmål berörs i redovisningen och de är: 
 

• Att skapa rekreationsresurser för alla. 
• Att för framtiden säkerställa markresurser för rekreation i landet. 
• Att bidra till en gynnsam utveckling av turismen som näringsgren och 

därmed nå regionalpolitiska mål (TUR75 kapitel 5, s. 48). 
 

Statens syn vid denna tid var att punkt nr två, säkerställandet av markresurser, 
sedan tidigare är uppfylld och att kommunerna inte kan förväntas uppfylla den 
första punkten. Att skapa tillgänglig rekreation måste åligga staten. Därmed 
kommer kommunens framtida arbete främst att handla om den tredje punkten, att 
skapa positiv regional utveckling genom turism. Åre ville jobba vidare med de 
turistiska satsningar som gjorts och planerade inga större satsningar som skulle 
kunna leda till eventuella markkonflikter. (TUR75 kapitel 5, ss. 48‒50). 
 
Regionalpolitiken syftar till att skapa tillgång till arbete, service och god miljö i alla 
delar av Sverige. I Jämtland bedömdes turismen vara ett instrument för att 
säkerställa liknande levnadsvillkor som i resten av landet. Man menade att 
turismen var bra ur den aspekten att den kunde skapa arbetstillfällen i bygder som 
annars skulle ha svårigheter med sysselsättningsnivåerna. Staten betraktade i 
utredningen (TUR75) turismen betraktades som unik i och med att det bedömdes 
som att ungdomar och kvinnor hade lättare att få sysselsättning inom denna 
servicebetonade näring (TUR75 Kapitel 5, s. 23). Staten menade att det statliga 
lokaliseringsstödet som kan ges till turistnäringen ändå har missgynnat turismen i 
jämförelse med industrin. I bedömningen huruvida turismen kan ge ökad 
sysselsättning måste också beaktas regionens möjlighet att uppnå 
industrisysselsättning (TUR75 kapitel 5, s. 25). Därmed menar man från 
länsstyrelsens sida att det borde vara lättare att få lokaliseringsstöd än vad det 
hittills varit.  
 
Turismen fastställs vara en stor inkomstkälla för Jämtlands län. År 1984 räknar 
man med att turismen i Åre ska omsätta minst 500 miljoner kr per år. Men det är 
inte med odelat positiv inställning till turismen, för i sockenkrönikan skriver man: 
”Att turismen också har en baksida ska man kanske inte helt glömma bort. Men 
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det ligger inte på det ekonomiska planet.” (Gammal och nytt 1984‒85, s. 6). Ett 
exempel på en nackdel med turismen är det ökade behovet av polisjour som den 
för med sig, och 1984 fattas ett beslut i kommunfullmäktige om utökad jour för 
polisen i Åre (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:12).  
 
5.3 Störtloppsbacken 

Kommunen vacklade alltså i hur man skulle gå vidare efter Åreprojektet. Somliga 
menade att man skulle satsa på turism och alpin skidåkning, medan andra menade 
att jord-, skogsbruk och industri borde vara kärnverksamhet. Företagare 2 tillhörde 
dem som menade att Åre borde fortsätta satsa på alpin skidåkning, så denne åkte 
tillsammans med Politiker 2 till regeringen för att ansöka om pengar för en 
störtloppsbacke, och det fick de (intervju Företagare 2). Bakgrunden till att de 
ansökte om pengar från regeringen var enligt Politiker 2 att en tjänsteman på 
kommunen kom på idén att utmana staten. Kommunen gjorde kalkyler på vad det 
skulle kosta att bygga en störtloppsbacke, och sedan utmanade Politiker 2 
näringslivet i Åre och berättade att de hade planer på att ansöka om pengar från 
regeringen för en störtloppsbacke och frågade hur mycket näringsidkarna i Åre var 
beredda att satsa för att utveckla sina respektive verksamheter. Därefter 
presenterade Politiker 2 och Företagare 2 ett förslag för staten som innehöll de 
lokala näringsidkarnas satsningar och utmanade staten att bekosta 
störtloppsbacken. Politiker 2 säger: 
 

…och det var så vi fick en störtloppsbana och blev ännu mer attraktiv på 
marknaden. 

 
I juni 1983 fick Åre 24 miljoner i beredskapspengar till byggandet av 
störtloppsbanan (Gammalt och nytt 1983‒84, s. 11). Störtloppsbacken invigdes 1985 
och därmed var grunden för att Åre skulle kunna arrangera ett OS lagd.  
 
Åre har flera gånger innan störtloppsbacken byggdes ansökt om att få arrangera 
OS och man menade att chanserna skulle öka med en bra störtloppsbacke. Den 
första ansökan gjordes redan inför 1964 års spel. Åre sökte sedan spelen 1968, 1972, 
1976, 1994 samt 1998 (Åre 30 år, ss. 27‒28, Kommunfullmäktigeprotokoll A1:9). I 
boken ”Åre 30 år” berörs inte den ansökan som gjordes 1981 inför 1992 års spel. År 
1981 sökte Åre tillsammans med Falun, och det beslutet om att göra en ansökan 
fattades av kommunfullmäktige 1/6 1981 (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:9). Åre 
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ansökte om OS tillsammans med Östersund 1994 samt 1998 (Åre 30 år, ss. 27‒28, 
kommunfullmäktigeprotokoll A1:12). Företagare 2 menar att störtloppsbacken, OS-
ansökan och den alpina sportens utveckling gjorde att Åre blev uppmärksammat. 
Företagaren säger: 
 

…man såg en framtid i Åre. Och då kom det mycket exploatörer hit och då 
var inte Åre beredd på de här exploatörerna som dök upp. Vi hade inte 
riktigt koll på vilka de var. Vi var glada att de kom hit och det byggdes och 
spekulerades så det knakade. 

 
Politiker 2 menar att byggandet av störtloppsbacken och den delvis statliga 
finansieringen var bra för Åre. Politikern säger: ”Projektet skapade ett himla drag i 
det här med utbyggnad av Åre”. Om kommunen inte hade fått statlig finansiering 
så menar Politikern att de hade planerat att låna pengarna för att bygga 
störtloppsbacken (intervju Politiker 2). Investeringarna i Åre, utbyggnaden av Åres 
turistkapacitet och byggandet av störtloppsbacken ledde till en stor investerings-
våg i Åre. Det var främst privata finansiärer som investerade och byggde på orten. 
Företagare 3 menar att den lokala politiken misslyckades med att styra Åres 
utveckling i denna expansiva fas. Företagaren menar att det beror på att de lokala 
politikerna saknade visioner för vad Åre skulle kunna utvecklas till. Företagaren 
säger: 
 

Om det var någon som ville bygga någonting så var det enklast för 
kommunen att göra en plan för den tomten, att snabbt lösa det. 

 
Företagare 3 menar att man istället borde ha planerat för hela Åre centrum på en 
gång och därmed fått en mer sammanhållen bild av hur det skulle planeras. 
Planeringen av vägar och parkeringar blev nu undermålig (intervju Företagare 3). 
 
Företagare 2 menar att alla aktörer i Åre, såväl kommunen som de lokala 
företagarna, begick många misstag under 1980-talet. Kommunen släppte igenom 
många byggnadslov och visste egentligen inte vilka exploatörerna var eller deras 
syfte. Företagarna misslyckades med att sätta gästen i centrum, gästnyttan var inte 
i fokus. Företagaren säger att det var pinsamt hur företagarna misskötte sig på 
1980-talet (intervju Företagare 2). Företagare 2 är delvis positiv till utvecklingen 
under 1980-talet då denne menar att störtloppsbacken som denne själv var med att 
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förverkliga i Åre var positivt i och med den attraktivitet Åre fick på marknaden, 
men större försiktighet borde ha iakttagits kring vilka investerarna var.  
 
Arkitekt 1 menar att länsstyrelsen var medskyldig till det ibland okontrollerade 
byggandet i Åre, eftersom den fastställde planerna före 198721 och de sällan gjorde 
några ändringar i dem. Detta eftersom man inte ville hindra utvecklingen i Åre. 
Men grunden i byggandet uppfattar Arkitekt 1 var att lägenheterna byggdes och 
såldes med vinst; det var inga långsiktiga åtaganden av byggföretagen. Byggandet 
i Åre gick så långt att natur- och kulturmiljöer hotades, och Åre hade inget 
reningsverk dimensionerat för att klara utbyggnaden. Länsstyrelsen stoppade då 
all utbyggnad av Åre och krävde en översiktsplan (intervju Arkitekt 1). Arkitekten 
säger: 
 

Då sa kommunen: Staten har inte talat om för oss vad det är som är viktigt 
att skydda. Här kommer ni, staten, och säger än det ena, än det andra och 
ingen kan tala om för oss vad som ska skyddas och vad vi kan utveckla. Och 
det var alldeles riktig kritik. 

 
Samtidigt menar Arkitekt 2 att man tillät mycket byggande av lägenheter och 
fritidshus i Åre, eftersom Åreprojektet i princip inte hade gett upphov till några 
bäddar. Liftkapaciteten hade byggts ut men inte boendet. Därmed kände man en 
viss ”stress” i Åre att bygga bäddar och boende för att kunna konkurrera med 
skidorten Sälen. Arkitekt 2 beskriver hur man försökte planera byggandet i Åre så 
att det skulle följa riktlinjerna från det första Åreprojektet från 1907. Åre skulle 
formas som en liten stad och inte en by, att kulturmiljön skulle ändå värnas 
(intervju Arkitekt 2). Arkitekt 1 är både negativ till kommunens och statens sätt att 
hantera utbyggnaden av Åre under perioden. Regler hanterades på ett lättvindigt 
sätt och det var oklara roller. Även Arkitekt 2 är negativ men uppvisar ändå viss 
förståelse för att utbyggnaden gick så snabbt beroende på att man i Åre inte ville 
riskera att tappa intresserade investerare genom att ha långa handläggningstider.  
 
Det länsstyrelsen gjorde för att markera vad som var viktigt att bevara ur natur- 
och kulturperspektiv var att man skrev samman en bok tillsammans med 
länsmuseet om vad som var viktigt att bevara. Områden markerades på kartor och 
kompletterades med berättelser och förklaringar till varför områdena var viktiga 

                                                           
21 1987 trädde en ny plan och bygglag i kraft 
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att bevara (intervju Arkitekt 1, Arkitekt 2). Denna byggnadsinventering fick stort 
genomslag och blev modellen blev skolbildande för landet i stort (Loock 2009, s. 
24). 
 
Ett konkret exempel på hur byggandet kunde gå till var de turistlägenheter som 
byggdes vid Åre gamla kyrka under 1987. Länsstyrelsen ville säga nej till 
byggandet men menade att det inte var möjligt på grund av byggrätter på platsen 
som redan var beviljade av kommunen (Gammalt och nytt 1989, s. 8). Arkitekt 1 
menar att Åre var svårt att styra vid tiden, eftersom investeringstrycket var så 
stort; det var många som ville investera och bygga i Åre. Till detta kom att det 
saknades en översiktlig planering, det fanns endast en kommunöversikt. När den 
nya plan- och bygglagen kom 1987 förändrades rollerna, och kommunen fick nu 
rätten att själv fastställa översiktsplaner. Länsstyrelsen hade endast rätt att 
involvera sig ifall planen hotade statliga intressen eller om det var fara för hälsa 
och säkerhet. Arkitekt 1 säger: 
 

Rollerna var oklara på den tiden. Man byggde hemskt mycket på dispens, 
alltså man hade ingen plan. Ett exempel på dispens är det där höghuset som 
står på vägkanten ovanför torget, där var det en byggrätt på två våningar 
och det blev sju, så det var ju en rejäl dispens. 

 
Ett annat exempel på att utbyggnaden av Åre gick snabbt och att planeringen av 
samhället inte hann med är den trafiksituation som uppstod. 85-05-29 beslutade 
kommunfullmäktige att lösa problemet med för litet antal parkeringsplatser. Detta 
genom att varje fastighetsägare fick erlägga 20 000 kr och då åtog sig kommunen 
att ”utföra erforderligt antal parkeringsplatser inom ett angivet avstånd från 
fastigheten” (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:13). Företagare 3 anser att 
kommunen ändå inte fullföljt sina åtaganden: 
 

…kommunen fick en massa pengar som man sedan aldrig har gjort 
någonting med, eller man har säkert använt dem men inte till parkeringar.  

 
Att problemen med parkeringarna inte löstes av denna åtgärd syns i 
kommunfullmäktiges protokoll. Ännu ett år efter åtgärden kvarstod problemet 
med brist på parkeringar i Åre. Då gavs kommunfullmäktigeledamöter i uppdrag 
att utreda huruvida det vore möjligt att skapa parkeringsplatser inuti bergrum och 
att samordna dessa parkeringsplatser med civilförsvarets behov (Kommunfull-



97 

mäktigeprotokoll A1:14). Problemet med för få parkeringar var trots dessa 
åtgärder inte löst, utan i augusti 1988 fattades beslut om att Åre kommun 
tillammans med ÅKAB och ett parkeringsbolag skulle svara för och utveckla 
parkeringsverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade att upprätta ett uppdrags-
avtal mellan Åre kommun, ÅKAB och parkeringsbolaget. Några ledamöter 
reserverade sig mot detta beslut då de menade att kommunen istället borde äga 10 
% av bolaget (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:18). 
 
Även om utbyggnaden av Åre gick mycket snabbt vid tiden och ibland kritiseras 
för att ha varit okontrollerad så menar Politiker 2 att det inte bara varit negativt. En 
viktig lärdom av att ”utmana” staten att finansiera delar av störtloppsbacken var 
dels att det byggdes mycket av företagarna i Åre, dels att företagarna upptäckte 
att:  
 

… man kan jobba på ett annorlunda sätt. Man behöver inte åka ned och 
gnälla, man kan liksom gå andra vägar, utmana istället. 

 
Politiker 2 fortsätter och säger att det var några få individer som drev projektet 
med störtloppet och som kom på idén att utmana staten. Arkitekt 2 menar att 
utvecklingen av Åre verkligen tog fart efter byggandet av störtloppet och att det 
som arkitekt var oerhört svårt att planera byggandet. Det var svårt att hålla 
ordning på alla olika projekt från privata investerare samtidigt som trafik- och 
parkeringsfrågor var tvungna att vara prioriterade. Arkitekten säger: 
 

Så någonstans där vid -85 brakade det loss och så höll det på i drygt fem‒sex 
års tid. Under den tiden ökade vi bäddkapaciteten från ca sextusen till 
sjutton-artontusen. 

 
5.4 Duveds Linbanor 

Första delen av 1980-talet präglades av osäkerhet kring hur Åre kommun skulle 
utvecklas, och därmed uppstod det naturligt en stagnation i utvecklingen. Denna 
period avlöstes av en starkt expansiv period, där Åre by växte och exploaterades, 
av både privata investerare och kommunala satsningar. Detta bland annat genom 
att kommunen blev delägare i Duveds Linbanor AB (Kommunfullmäktige-
protokoll A1:11).  
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Kommunen köpte aktier i Duveds Linbanor AB på grund av att företaget inte hade 
god ekonomisk utveckling. I sockenkrönikan ”Gammalt och nytt” står det 
”Kommunalrådet hjälper Duved komma loss. Vi ska försöka få samma snurr i 
Duved som i Åre” (Gammalt och nytt 1983‒84, s. 18). Tjänsteman 4 menar att 
Duveds Linbanor AB kan ha uppfattat Åreprojektet som negativt för företaget ur 
konkurrenssynpunkt. Duveds Linbanor bestod helt av privat kapital och så får Åre 
by stora statliga investeringar som direkt konkurrerar med Duveds verksamhet. 
Därför hade Tjänsteman 4 redan 1974 föreslagit en sammanslagning av Duveds 
Linbanor och skidliftarna i Åre (intervju Tjänsteman 4). Den sammanslagningen 
blev dock inte av. Istället köpte Åre kommun 10 procent av Duveds Linbanor 1983 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:11).  
 
Denna affär gav upphov till en offentlig och långdragen konflikt mellan Duveds 
Linbanor och kommunen.(Gammalt och nytt 1984‒85, s. 7). Oenigheten fortsatte 
även efter att kommunen köpt Duveds Linbanor och 4 år efter försäljningen rådde 
fortfarande stor oenighet huruvida kommunen betalat ett skäligt pris för bolaget 
eller inte. (Gammalt och nytt 1989, s. 23).  
 
De aktier som kommunen förvärvade i Duveds Linbanor överlämnades till ÅKAB 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:14).  
 
5.5 ÅKAB och ÅMAB 

Åreprojektet kom att planeras och drivas genom bolagen ÅKAB (Åre Kabin- och 
Linbane AB) samt ÅPAB (Åre Planerings AB). ÅKAB får så småningom finansiella 
problem, och 1985 har ÅKAB behov av kapital och har därmed öppnats upp för 
delvis privatisering. Bolaget Persson Invest förhandlade om att få köpa in sig, men 
Löntagarorganisationen i Åre var kritisk. De ville hellre se att löntagarfonderna 
fick köpa in sig i ÅKAB (Gammalt och nytt, 1984‒85, ss. 19‒20). Dock finns det 
ingen anteckning om något beslut i kommunfullmäktige om en försäljning förrän 
1987. Den 8/4 1987 fattade kommunfullmäktige beslut om att öka aktiekapitalet i 
ÅKAB genom en nyemission och att kommunen då skulle teckna B-aktier till ett 
värde av 1 miljon kr. Därmed såldes 10 procent av ÅKAB. Det blev en stor debatt 
kring försäljningen, och några kommunfullmäktigeledamöter besvärar sig hos 
kammarrätten. Klagan gick ut på att kommunen hade sålt ÅKAB alltför billigt och 
tagit för stora risker då kommunen kvarstod med borgen på 45 miljoner kr. 
Kommunfullmäktige avslog besvärsärendet (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:14). 
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Det blev även en protokollsanteckning i kommunfullmäktigeprotokollen angående 
interpellationsdebatten kring ÅKAB:s försäljning. Några ledamöter krävde att den 
mark som kommunen köpt och överlåtit på bolaget skulle stanna kvar i 
kommunalt ägo även efter en försäljning av ÅPAB eftersom det vore att avsäga sig 
samhällsinflytande att sälja marken till privata intressenter (Kommunfullmäktige-
protokoll A1:14). 
 
ÅKAB kom under decenniet att på olika sätt försöka utöka sin verksamhet. År 1988 
redovisade bolaget planer på ett ÅKAB Center runt kabinbanan. Detta center 
skulle innehålla parkeringshus, bostadsrätter för turister, restaurang och hotell. 
Samma år byggstartade landshövdingen en golfbana där ÅKAB är huvudman 
(Gammalt och nytt 1989). ÅKAB köpte den kommunala anläggningen Årefjäll AB 
den 19/10 1988. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och det dåvarande 
Vänsterpartiet kommunisternas ledamöter reserverade sig mot beslutet 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:18). 
 
Kommunen fortsatte sina satsningar och startade under 1980-talet ett kommunalt 
bolag kallat Åre Mark AB (ÅMAB). Åre Mark kom att bli mycket omdebatterat, 
eftersom kritiker ansåg att Åre kommun tog alltför stora risker. ÅMAB kom att 
driva ett stort projekt kallat ”Mitt i Åre” där marktillgängligheten skulle 
säkerställas inför kommande investeringar, privata såväl som kommunala. ”Mitt i 
Åre” byggde sedan lägenheter centralt i Åre precis vid kabinbanan. Vinsterna i 
bolaget kom att bli så stora vid försäljningen av lägenheterna att bolaget för 1 
krona sålde ett bibliotek värt 1 miljon kr till kommunen. (Gammalt och nytt 
1984‒85, s. 9, Gammalt och nytt, 1985‒86, ss. 9‒10). I och med skapandet av ÅMAB 
reviderade kommunen stadsplanen för Åre centrum och överlämnade denna för 
fastställelse av länsstyrelsen (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:12).  
 
När ÅMAB sedan skulle inleda etapp 2 av projektet ”Mitt i Åre” uppstod stora 
protester. En byggnad kallad ”ladan” uppfördes mitt på Åre torg och tjänstefel 
begicks vid beviljandet av byggnationen. Kommunen lovade att byggnaden skulle 
nedmonteras men så blev inte fallet. Ett nytt hotell kom att byggas i dess ställe, ett 
hotell som blev omdebatterat. Lokalbefolkningen använde den nedsättande termen 
”Kumlabunkern”, medan ordföranden i Sveriges Turistråd menade att detta är den 
typ av boende som Sveriges Turistråd ser positivt på och att ”Åre ligger steget 
före” (Gammalt och nytt 1985‒86, ss. 16, 19). Protesterna kring Mitt i Åre etapp 2 
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blev så omfattande att etapp 3 hann byggas innan etapp två kunde genomföras 
(intervju Arkitekt 2). 
 
När stadsplanen återigen revideras 1987-03-04 ledde det till debatt i fullmäktige 
där tjugotvå av ledamöterna reserverade sig mot förslaget (Kommunfullmäktige-
protokoll A1:15). Stadsplanen utökades och reviderades återigen den 13/5 samt 
den 16/12 1987. Vid den senare revideringen är det nitton påskrifter för reservation 
mot beslutet (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:15, A1:16). I kommunfullmäktige-
protokollen från 1987 och 1989 är det anmärkningsvärt många byggplansärenden 
och exploateringsärenden som hanteras (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:15, 
A1:16, A1:19, A1:20). I juni 1989 revideras översiktsplanen av Åredalen, och 
återigen reserverar sig ledamöter (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:19). 
Tomtpriserna i Åre bestäms till 30 000 kr medan de ligger på 15 000 kr i Järpen och 
Duved samt 10 000 kr på övriga orter (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:19). 
 
5.6 Åre kommun och turismen 

Kommunens syn på turismen var att man var tvungen att ta ett helhetsperspektiv, 
att se längre än till nästa säsong. Det var ett kommunalt ansvar som ingen annan 
exploatör kan eller ska ta. Dock kritiserades kommunen för att inte lyckas med 
detta. Politiker 2 menar att denne fick höra av näringsidkarna att kommunen inte 
förstod turismen, att kommunen inte kunde planera Åre på det sätt som 
länsstyrelsen och arkitekterna ville. Politikern säger: 
 

De [näringen] menade att vi [kommunrepresentanter] borde åka ned till 
Österrike eller till alperna och titta på hur de har byggt ut där, hur de tar 
hand om gästerna… 

 
Därmed åkte representanter från kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, berörda 
tjänstemän och representanter från länsstyrelsen på en studieresa till Österrike. 
Dessutom bjöds ett antal privata aktörer från Åre samt representanter från 
Östersunds Posten, Länstidningen och Radio Jämtland att följa med. Två 
studieresor i kommunal regi genomfördes under perioden, en till Österrike och en 
till USA. Studieresorna blev ifrågasatta och debatterade i fullmäktige. Åsikterna 
om studieresornas betydelse går isär bland informanterna. Företagare 3 och 
Tjänsteman 4 menar att kommunen inte lyckades styra utvecklingen, utan att 
företagare, investerare och exploatörer har fått bygga som de velat. Företagare 3 är 
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kritisk till kommunens sätt att hantera situationen, och denne menar att 
kommunen inte mäktade med att vara ens styrande expansiv kommun. 
Tjänsteman 4 menar att lärdomarna av studieresorna blev bristfälliga och att 
kommunpolitiker var för okritiska till investerare. Tjänsteman 4 är negativ till hur 
Åre utvecklades under perioden och anser att utbyggnaden gick för snabbt och 
delvis på fel sätt, samtidigt som Tjänstemannen menar att politiker i Åre ändå fick 
lärdomar om turismen under perioden som var bra för Åres utveckling längre 
fram. Politiker 2 uppvisar viss förståelse för kritiken om att utvecklingen gick fort 
men menar samtidigt att kommunen var tvungen att vara pådrivande för att skapa 
turistiska satsningar.  
 
Politiker 2 menar att studieresan innebar att man från kommunens sida tänkte om. 
Planeringen av byggandet i Åre lades om och Politiker 2 drev en kampanj för att 
tillåta försäljning av alkoholhaltiga drycker på caféer och restauranger i 
slalombackarna. Denna diskussion ledde till en mycket intensiv och stundom hätsk 
debatt (intervju Politiker 2, Arkitekt 2, Tjänsteman 4). Den 20/6 1984 informerades 
det kring den genomförda studieresan till Österrike i kommunfullmäktige 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:12). Tjänsteman 4 menar att det var bra att 
studieresan genomfördes men att politikerna i Åre applicerade kunskaperna på 
Åre på fel sätt. Tjänstemannen menar att lärdomarna från studieresorna borde ha 
varit att ta vara på det lokala. Men att det istället resulterade i helt fel byggnader i 
Åre där man försökte efterlikna andra orter. Det som var positivt med 
studieresorna var att enstaka politiker ändå blev inspirerade (intervju Tjänsteman 
2).  Politiker 2 beskrivs av informanter som:  
 

… var väldigt positiv och kanske till och med okritisk. 
 
Politiker 2 menar att denne fick stora aha-upplevelser av studieresorna och att 
även tjänstemän reagerade på samma sätt (intervju Politiker 2). Tjänsteman 4 
uppvisar alltså visst förståelse för inställningen hos Företagare 3 som menar att 
politiken i Åre inte lyckades styra utvecklingen, att det gick väl snabbt. Även 
Politiker 2 menar att det ibland gick lite fort men att kommunen var tvingade att 
vara pådrivande eftersom det inte fanns någon annan som drev utvecklingen 
(intervju Politiker 2). Företagare 3 menar att man inom kommunen i Åre vid tiden 
inte hade några visioner, att det inte fanns människor på kommunen som förstod 
turismens förutsättningar. Företagaren säger: 
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Man [kommunen] har inte styrt och ställt och haft några idéer utan man har 
inte mäktat med att vara en styrande kommun som är expansiv. 

 
Företagaren fortsätter och menar att kommunen hade så många olika roller, att de 
inte mäktade med att driva turismen också. Företagaren menar att under 1980-talet 
hade kommunen fullt upp med ”sina vanliga problem”. Företagaren fortsätter med 
att det är näringsidkarna, investerarna och de privata exploatörerna som styrt Åres 
utveckling (intervju Företagare 3). Med ”vanliga problem” avser Företagare 3 den 
dagliga driften av en kommun där exempelvis sophämtning, vatten och avlopp, 
skolor, vård och omsorg ingår.  
 
Under första kvartalet av 1989 åker en delegation från Åre på ännu en studieresa, 
denna gång till Vail i USA. Det blev en utfrågning i fullmäktige angående resan, 
dess syfte och på vilka premisser man utsett deltagare från Åre kommun till resan 
(Kommunfullmäktige protokoll A1:19).  
 
5.7 1980-talet i korthet 

Statens vision om en demokratisk turism, formulerad under slutet av 1960-talet 
och 1970-talet, levde vidare på 1980-talet men kommunerna förväntades nu inte ta 
ansvaret för att tillhandahålla denna typ av turism, utan det blev en statlig 
angelägenhet. Lokalt blev det starkare fokus på regionalpolitik och turismens 
möjligheter att skapa sysselsättning och på så sätt säkerställa liknande 
levnadsvillkor som på andra ställen i landet.  
 
Kommunen famlade i början av 1980-talet kring hur de skulle gå vidare med 
satsningar nu när staten inte längre var delaktig på samma sätt. Ett trendbrott i 
utvecklingen var när Åre bygger sin störtloppsbacke och utsikterna att få arrangera 
ett OS bedömdes öka. Därmed ökade både det privata och kommunala byggandet 
avsevärt i Åre. Kommunen satsade stort på den turistiska utvecklingen genom att 
initiera ett störtloppsbyggande, låta det kommunala bolaget ÅKAB expandera och 
köpa upp delar av det privata Duveds Linbanor AB. Kommunen startade även det 
kommunala bolaget ÅMAB som exploaterade och bygger i Åre centrum. I slutet av 
1980-talet sålde kommunen delar av ÅKAB till privata investerare.  
 
1980-talet inleddes med osäkerhet om framtiden och viss stiltje, inte mycket 
byggdes eller exploaterade. 1980-talet avslutade på precis motsatt sätt, det byggdes 
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och exploaterades och stadsplanen revideras ett flertal gånger. Markfrågorna gav 
upphov till många debatter och voteringar i kommunfullmäktige. Som ett led i 
detta beslutade fullmäktige 1988 att anta en ny ledningsorganisation i kommunen. 
Detta mot bakgrund av att kommunens situation radikalt hade förändrats under 
1980-talet då kommunen har gått från att vara en traditionell glesbygdskommun 
till att vara ”ett av landets mest investeringsintensiva områden” (Kommun-
fullmäktigeprotokoll A1:18).  
 
Värt att notera är att den politiska situationen är något kaotisk. Hösten 1985 hölls 
val där Miljöpartiet blev vågmästare och en turbulent lokalpolitisk tid inleddes. 
Politiker gjorde uttalanden om att vägra regera tillsammans med de 
miljöpartistiska politikerna, och det uppdagades att valsedlar hanterats felaktigt av 
posttjänstemän vilket ledde till omval (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:14, 
Gammalt och nytt 1985‒86). Vad som i folkmun kallas ”Åretraditionen” inleddes 
1988, och det är att vid varje val byter Åre kommun politisk majoritet. Fram till 
1988 hade det varit ett starkt borgerligt styre med centerpartiet i majoritet i Åre. 
Under Åretraditionen har majoriteten växlat vid varje val mellan  
Socialdemokraterna och Centerpartiet i majoritet i olika koalitioner.  
 

5.8 Vem styr och hur? 

I och med att statens åtaganden i Åreprojektet avslutades i slutet av 1970-talet fick 
kommunen en mer framträdande roll i Åres regionala utveckling under 1980-talet. 
Kommunen försökte få staten att finansiera vidare utbyggnad av Åreprojektet men 
så blev inte fallet. Statens direkta planering och drivandet av regionala projekt i 
Åre minskade under perioden. Istället skedde statens styrning av utvecklingen 
genom länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den aktör som ska ta tillvara statens 
intressen och reglera utvecklingen och byggandet i kommunerna. Kommunen 
fattade ett beslut 1984 att kommunen skulle utvecklas av egen kraft, vilket innebär 
ett avståndstagande från staten. Kommunen ville nu själv styra över turismen och 
Åres utveckling. Inom governmentstrukturen har den lokala nivån planeringsskyldighet 
och denna skyldighet ska fastställas på den regionala nivån och det var precis det 
tillvägagångssätt som tillämpades i Åre. Ytterligare ett inslag av idealtypen 
government var att systemet byggde på en hierarkisk organisation. Kommunen hade 
en stark självbestämmanderätt och planeringsskyldighet, men däremot råder det en 
hierarkisk organisation i det att länsstyrelsen är den som ska fastställa planerna. 
Informanterna belyser hur denna styrning inte alltid var så aktiv i praktiken, och 
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det var svårt att säga nej till byggplaner då investeringarna i praktiken bara 
väntade på att få sätta igång i Åre. Många informanter kritiserar byggandet i Åre 
under perioden och menar att planeringen var bristfällig och att byggandet gick för 
snabbt (intervju Arkitekt 1, Arkitekt 2, Företagare 3, Politiker 2). Arkitekt 1 påpekar 
att rollerna uppfattades som oklara mellan kommunen och länsstyrelsen (intervju 
Arkitekt 1). Den lokala nivåns starka självbestämmanderätt krockade alltså med 
statens sätt att styra genom länsstyrelsens fastställande av samhällsplaneringen. 
Staten styrde den regionala utvecklingen genom länsstyrelsens länsplaner, som 
kommunen fick yttra sig om men som fastställdes av länsstyrelserna. Formellt är 
det ett exempel på en empirisk situation med många inslag av en 
governmentstruktur. Denna typ av organisation visade sig dock svår att hantera i 
realiteten. Kommunens, statens och länsstyrelsens roller kom sedan att förändras 
även formellt i och med den nya plan och bygglagen 1987. Jag återkommer till 
detta senare i texten. Det är påtagligt i materialet hur spänningarna mellan 
offentligt och privat ledde till stora motsättningar. Utförsäljning av kommunal 
verksamhet till privata aktörer ledde ett flertal gånger till debatt och konflikter. 
Denna typ av debatter var inte närvarande i det empiriska materialet under 1970-
talet.  
 
Kommunens roll inom turism och rekreation förändrades under perioden. 
Kommunen förväntades nu inte längre ta hänsyn till de demokratiska aspekterna 
av rekreation. Staten menade att staten var den aktör som skulle säkerställa 
”rekreationsresurser för alla” (TUR 75, kapitel 5, s. 48). Därmed tog Åre kommun 
aktivt ställning för att de ville använda turismen som ett verktyg för att nå 
regionalpolitiska mål. Att kommunen nu själva fick välja inriktningen och syftet 
med de turistiska satsningarna innebar att statens styrning av turismen inom 
ramen för regional utveckling minskade. Kommunen behövde således inte längre 
säkerställa ett av staten uppsatt mål kring tillgänglig rekreation för alla. Åre 
kommun valde att fortsätta de turistiska satsningarna men nu med ett uttalat 
regionalpolitiskt mål, att skapa likvärdiga levnadsvillkor i kommunen med övriga 
delar av Sverige. Informanternas redogörelser för att Åres framtid tedde sig oviss 
efter avslutandet av statens medverkan i Åreprojektet visar på att det rådde 
diskussioner kring hur kommunen skulle utvecklas. Det diskuterades kring om 
och hur kommunen skulle driva utvecklingen i riktning mot turistisk kommun. 
Avvecklandet av Åreprojektet innebar att den statliga inblandningen i politiken 
minskade i Åre vilket teoretiskt ökade det lokala handlingsutrymmet. Dock 
innebär ett reellt ökat handlingsutrymme också att resurser att genomföra 
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planerna måste finnas, vilket kom att fattas i Åre. Kommunen hade nu möjlighet 
att själv välja sin utveckling och valde att frångå tankarna om en demokratisk 
turism och istället använda turismen som ett regionalpolitiskt verktyg. Den 
minskade statliga styrningen var  främst en effekt av avvecklingen av Åreprojektet, 
och därmed gavs Åre kommun ett större inflytande.  
 
Kommunen menade att de satsningar de ville göra skulle gå i linje med tidigare 
satsningar, vilket förväntades innebära minimala risker för markkonflikter. Denna 
typ av resonerande innebar att markkonflikter verkar ha varit vanligt 
förekommande vid tidigare satsningar alternativt att det är den typ av konflik, som 
bedöms som överhängande vid turistiska satsningar. Vid analys av 
kommunfullmäktigeprotokollen är frågor kring mark de utan tvekan mest 
diskuterade frågorna. Detta syns genom att frågor kring exempelvis 
exploateringsavtal och stadsplanering ofta fick avgöras genom votering. 
Fullmäktige fick vid ett antal tillfällen ajournera sig för partivisa överläggningar, 
ibland flera gånger under samma möte för att beslut i markfrågor skulle kunna 
fattas. Det är också dessa frågor som oftast har skriftliga reservationer till besluten.  
 
När det gäller statliga anslag tar länsstyrelsen ofta kommunernas parti gentemot 
staten då det gäller lokaliseringsstöd. Länsstyrelsen menar att det inte varit rättvisa 
bedömningar av turismen som näring när det gäller möjligheterna att få statligt 
lokaliseringsstöd. Turismen som näring ger många indirekta arbetstillfällen, och 
därmed kan inte endast de direkta arbetstillfällena räknas som man gör vid 
industriella etableringar. Åre Fjällby är ett exempel på turistisk verksamhet som, 
efter regeländringen avseende lokaliseringsstöd, får 11 miljoner i statligt 
lokaliseringsstöd (Gammalt och nytt 1984‒85, s. 23). Statens roll som finansiär av 
politiken är ett inslag av governmentstruktur i och med att aktörer i Åre beviljas statliga 
anslag genom lokaliseringsstöd. Att staten styr genom budget, beskattning och anslag 
är enligt Söderling och Petersson (1998) ett tecken på government. Statens roll 
under perioden blir framför allt finansiering av politik som initieras, planeras och 
implementeras av kommunen. Statens roll är också att ta övergripande ansvar 
kring natur och kulturvärden genom länsstyrelsen, vilken kan bestrida 
kommunernas planer då dessa värden hotas. Det privata näringslivet får också en 
större del i den regionala utvecklingen, då Åre blir attraktivt för lönsamma 
investeringar. Därmed ökar inslagen av governancekaraktär då fler aktörer blir 
involverade i den regionala utvecklingen och statens roll framför allt blir finansiell. De 
olika aktörernas oklara roller är också något som indikeras av både skriftligt 
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material och informanternas utsagor. Kommunens komplexa roll beskrivs också 
där kommunen får kritik för att inte vara visionär, inte ta initiativ och inte vara 
drivande samtidigt som den inte anses vara tillräckligt återhållsam gentemot de 
privata investerarna.  
 
Störtloppsbacken som byggs finansieras genom kommunala, privata och statliga 
medel. Där bekostar staten 24 miljoner av investeringarna, och företagen på orten 
redovisar sina investeringar vilket presenteras som en typ av motprestation av 
projektet gentemot staten. Störtloppsbacken tillkommer som ett resultat av 
gemensamma satsningar från kommunen, företag på orten och staten. Samverkan 
mellan privata och offentliga aktörer i projekt är enligt Sundin och Hagen (2006) ett 
inslag av governance. En typ av samverkan och projekt skedde mellan aktörerna i Åre 
kring byggandet av störtloppsbacken, vilket är ett inslag av en governancestruktur. 
 
Åre ansöker om att få arrangera OS ett flertal gånger, ibland tillsammans med 
andra orter. Dessa ansökningar görs efter att statliga garantier givits kring 
finansiering av ansökningarna. I och med förhoppningarna om att få arrangera ett 
OS blir många investerare intresserade av Åre. Både statliga tjänstemän, 
lokalpolitiker och företagare beskriver hur Åre beviljade i princip allt byggande i 
Åre. Detta eftersom man var rädd att investerarna annars skulle investera någon 
annanstans. Därmed var styret i realiteten svag från både kommunens och statens 
sida i Åre. Krasst går det att säga att den som ville investera i Åre fick investera 
och att bygglov och dispenser beviljades lättvindigt. Därmed går det att säga att 
handlingsutrymme för enskilda aktörer var mycket stort i Åre vid tiden och styret 
var svagt. Det rådde vid tiden fortfarande inslag av en formell governmentstruktur i och 
med den formella hierarkiska organisationen (Pierre & Sundström, 2009), men denna 
försvagas i och med den nya plan- och bygglagen.  Staten tappar styrmedel då den nya 
plan- och bygglagen införs 1987, och därmed får kommunen själva rätten att 
fastställa översiktsplaner. Det finns exempel på hur det blivit konflikt mellan 
länsstyrelsen och kommunen när det gäller bygglov. Länsstyrelsen saknade då 
medel att stoppa byggnationen, och därmed var det kommunala styret i frågan 
starkare.  
 
Att Åre vid tiden var en starkt expansiv kommun framgår även av problemet med 
bristen på parkeringar. Detta är en återkommande fråga hos flera informanter samt 
en återkommande fråga på kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunen 
försökte på olika sätt åtgärda problemet genom samordning med civilförsvaret och 
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avgifter av boende och företagare för att finansiera fler parkeringar. Slutligen 
fattades beslutet att skapa ett uppdragsavtal mellan kommunen, det kommunala 
bolaget ÅKAB samt ett privat parkeringsföretag. Ledamöter reserverade sig mot 
beslutet, då de menade att kommunen borde äga 10 procent i företaget istället för 
att ha ett uppdragsavtal. Att organisera verksamhet på entreprenadliknande sätt såsom 
gjordes i Åre innebär med Kjaers (2004) terminologi ett inslag av en governancestruktur. 
Kjaer (2004) menar att det är ett komplement till privatisering eller en mildare form 
av privatisering att lägga ut verksamhet på entreprenad. Servicen utförs av ett 
privat företag men staten har upphandlat tjänsten och den finansieras av 
skattemedel. All kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning kan 
utföras i form av entreprenad på detta sätt sedan ett riksdagsbeslut 1992 
(Christoferson & Öhman 1998). Rhodes (2000) kallar tillvägagångssättet för 
marknadisering, vilket innebär att offentlig service kan tillhandahållas genom att 
verksamhet läggs ut på entreprenad och att brukaren själv får välja vem som ska 
tillhandahålla tjänsten. Dock är tjänsten fortfarande finansierad via det allmänna 
systemet. Det som skedde i Åre har drag av marknadisering då det var kommunal 
verksamhet som lades ut på entreprenad genom ett uppdragsavtal men det var 
inte möjligt för medborgaren i Åre att välja vem som skulle tillhandahålla 
parkeringarna. Åre kommun kunde inte själv lösa problemet med bristen på 
parkeringsplatser och valde därför att lägga ut ärendet på entreprenad i ett försök 
att sänka kostnaderna och effektivisera verksamheten.  
 
Under perioden satsade Åre kommun på att utveckla och förstärka de turistiska 
satsningarna. Det kommunala bolaget ÅKAB köpte delar av det konkurrerande 
Duveds Linbanor. Ett kommunalt bolag, ÅMAB, genomförde bland annat 
byggandet och försäljningen av lägenheter i centrala Åre. När ÅKAB senare delvis 
såldes till privata investerare blev protesterna kraftiga. Vid försäljningen menade 
de som protesterade att försäljningspriset blev alltför lågt och att kommunen tog 
alltför stora risker då den kvarstod med borgen. Det rådde även en livlig debatt 
huruvida kommunen avsade sig samhällsintresse när den inte behöll marken som 
kommunen har hade överlåtit på ÅKAB. Det blev återigen debatt och protester 
kring kommunens roll när det gällde ÅMAB, och även här anfördes att kommunen 
tog alltför stora ekonomiska risker. Projektet ”Mitt i Åre” blev ekonomiskt lyckat 
där vinsterna blev stora och kunde bekosta ett kommunalt bibliotek då 
lägenheterna således. Detta innebar att även kommunens egna bolag byggde och 
sålde lägenheter på samma sätt som de privata investerarna hade kritiserats för att 
ha gjort. Att bygga och sälja med vinst istället för att bygga på ett sådant sätt som 
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säkerställer en levande by och vad man kallar ”varma bäddar”, det vill säga ett 
boende som inte i första hand är till för turister. Att ta ett helhetsperspektiv istället 
för att se till kortsiktiga vinster, menar Politiker 2 var kommunens roll, och det kan 
ifrågasättas om så var fallet med det kommunala bolaget ÅMAB:s Mitt i Åre-
projekt. Pierre och Peters (2000) och Kjaer (2004) menar att det även råder en 
teoretisk diskussion kring huruvida andra aktörer än staten kan tillvarata det 
allmänna bästa. Då staten inte längre har resurserna att ensam vara den som styr 
överlåts delar av beslutsfattandet och genomförandet på andra. Pierre och Peters 
(2000) menar dock att staten fortsatt ska vara nyckelaktören i strävandena efter det 
allmänna bästa. Jag menar att Kjaers och Pierre och Peters problematisering av 
situationen blir än mer viktig att göra då styret övergår från offentligt till privat. I 
fallet Åre minskade den statliga styrningen, och allt mer kom att hamna hos 
kommunen. Dock är det viktigt att komma ihåg att även kommunen är en offentlig 
aktör, vars roll är att se till det gemensamma bästa. De privata inslagen i den 
regionala utvecklingen var vid tiden i huvudsak begränsade till byggandet och 
säljandet av bostäder.   
 
Figur 12 sammanfattar den kommunala regionalpolitiken i Åre under processen 
Byggboom utifrån de analytiska kategorierna vem styr och hur styrs politiken.  
 
Figur 12 Vem styrde processen Byggboom 

 
Government Governance 

Vem styr Staten tillsammans med Kommunen i  

 
andra offentliga aktörer på samverkan med 

 
statens uppdrag privata aktörer 

  
Analysen uppvisar att inslagen av governmentkaraktär i politiken är fler än 
inslagen av governance samtidigt som några inslag av governance gör sig gällande 
i form av process- och projektpolitik och samarbeten mellan kommunen och 
privata aktörer. Processen uppvisar inga inslag av marknadsliknande politik, 
nätverk eller partnerskap. Detta illustreras med hjälp av figur 13 och 14.  
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Figur 13 Inslag av dimensionerna i processen Byggboom 

Dimension  Government Governance 
Inslag av formell Mer  

 styrning 
  Inslag av central- Mer   

politisk styrning 
  Inslag av lokalt Mindre  

 handlingsutrymme 
  Inslag av samverkan 
 

Mer 
     
Figur 14 Inslag av indikatorerna i processen Byggboom 

Indikator Government Governance 
Formell styrning Offentliga utredningar, statliga 

 

 

direktiv, staten styr genom 
generella normer i lagar och 

 
 

författningar 
 Centralpolitisk  Hierarkisk organisation, statliga 
 styrning anslag, beskattning och budget   
 

 
ger regeringen medel att  

 
 

 genomföra statens beslut 
 Lokalt handlings- Lokala nivån planeringsskyldig  
 utrymme lokala nivån stark själv- 
 

 
bestämmanderätt 

 Samverkan  Process- och projektpolitik,  

 
 samarbeten 

 
Processerna uppvisar inslag av både government- och governancekaraktär. 
Inslagen av en governmentstruktur gäller då statens roll inom regionalpolitiken i 
första hand handlar om en hierarkisk organisation och statliga anslag. Den lokala 
nivån har självbestämmanderätt och planeringsskyldighet, men ända fram till 1987 
fastställdes planerna av staten genom länsstyrelsen. Det går dock att skönja några 
inslag av governancekaraktär då störtloppsbacken byggdes genom ett projekt med 
vissa inslag av samverkan mellan staten, kommunen och privata aktörer. Det går 
även att se en viss förskjutning av makt från den statliga nivån mot den 
kommunala i och med ändringen av plan- och bygglagen 1987 då kommunerna 
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själva fick rätt att fastställa planerna. Det går även att påvisa en viss förändring 
mot ett governanceliknande styre då kommunen hanterade parkeringsfrågan 
genom ett entreprenadliknande avtal mellan kommunen, det kommunala bolaget 
ÅKAB och ett privat bolag.  
 
Perioden Byggboom uppfyller främst de empiriska förväntningarna för ett 
governmentsystem då det handlar om hur perioden dominerades av stark formell styrning 
där staten var den som styrde genom finansiering samt genom lagar och direktiv som 
utformats genom offentliga utredningar. Detta innebär att regionalpolitiken blev styrd 
från centralpolitiskt håll men att den lokala nivån har planeringsskyldighet och 
planerna godkänns länsstyrelsen som är statens förlängda arm på den regionala 
nivån. Därmed är handlingsutrymmet inom regionalpolitiken i Åre definierat av 
staten och flexibiliteten blir begränsad. Dock kan även vissa inslag av 
governanceinspirerad politik skönjas då det råder viss samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer när det gäller finansieringen av störtloppsbacken samt vissa 
entreprenadliknande arrangemang kring problemet med parkeringarna i Åre.  

 
 

*** 
Kapitlet har gått igenom den andra empiriska processen kallad Byggboom som 
ägde rum i Åre under 1980- och 1990-talen. Det var en period som inledningsvis 
präglades av osäkerhet kring hur kommunen skulle utvecklas då staten inte längre 
var lika engagerad i Åres regionalpolitik. Detta ökade det kommunala 
handlingsutrymmet, och kommunen valde att bygga vidare på en utveckling av 
Åre som alpin turistort. Högkonjunkturen under 1980-talet bidrog till en 
byggboom i Åre där situationen präglades av att det var ett hårt tryck på 
kommunen och länsstyrelsen att ge tillstånd och dispenser för byggande. 
Turisterna vallfärdade till Åre, och företagarna hade många kunder och gäster. I 
nästa kapitel ska den tredje empiriska processen studeras.  
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6  FÄRDLEDAREN 

I detta kapitel studeras den tredje empiriska processen, kallad Färdledaren. Den 
äger rum mellan 1990 och 2000. Efter högkonjunkturen på 1980-talet gick Åre en 
ekonomiskt tuffare period till mötes. Minskande turistströmmar, ett förändrat 
skattesystem och 1990-talets finanskris drabbade Åre hårt. Det empiriska 
materialet presenteras och analyseras genom processpårning utifrån de analytiska 
kategorierna vem styr och hur styrs politiken. Det empiriska materialet relateras 
till de empiriska förväntningarna på idealtyperna government och governance.  
 
Från att ha vuxit nästan okontrollerat tog det plötsligt tvärt stopp för den 
expansiva utvecklingen i Åre. Under 1992 inträffade en global finanskris och den 
påverkade Åre mycket hårt. Arkitekt 2 menar att Åre drabbades extra hårt 
eftersom skattesystemet ändrades. Det hade varit möjligt att skattefritt hyra ut sina 
fritidsbostäder delar av året men den möjligheten ändrades nu, vilket innebar att 
många inte längre hade råd att behålla sitt boende (intervju Arkitekt 2). I 
sockenkrönikan står det att det rådde stor oro inför turistsäsongen, krönikören 
menar att Åre som turistort måste säkerställa kvaliteten på turismen men även 
“brottas med svikna vallöften och lågkonjunktur” och ställer frågan “tar eländet 
aldrig slut?” (Gammalt och nytt 1992, s. 6). 
 
Under perioden inledde Åre ett arbete som kom att kallas ”Färdledaren”, vilket 
innebar att turismen fick en än mer framträdande roll i Åre. Varje företagare från 
taxichauffören, liftskötaren till hotellägaren sågs nu som en del i turismen, och alla 
invånare i Åre skulle ha detta i åtanke vid möten med turister, under arbetstid eller 
på fritiden. Tveksamheterna som rådde under 1980-talet kring huruvida Åre skulle 
satsa på turism eller inte var nu helt borta, och nu heter det att ”turismen är 
betydelsefull och självklar”. Att värna om naturen pekas ut som extra viktigt 
(Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:32). Arkitekt 2 menar att 1990-talet präglades 
av en sakta återhämtning för Åre efter den inledande finansiella krisen men att 
utvecklingen aldrig riktigt tog fart under perioden (intervju Arkitekt 2). 
 

6.1 Projektet Färdledaren 

I slutet av 1980-talet inledde Åre ett arbete med att reformera och utveckla 
turismen. Ett visionsarbete inleddes, och representanter från byarna runt 
Åreskutan tillsammans med representanter från näringslivet i Åre by och 
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kommunen skrev en vision.  Färdledaren, som handlingsprogrammet kom att heta, 
initierades och drevs av turistchefen i Åre tillsammans med en konsult. 
Bakgrunden till Färdledaren var det sviktande kundunderlaget, ändrad momssats 
och bristande snötillgång på vintrarna. Initiativtagaren till Färdledaren menar 
dock att dessa faktorer inte var de huvudsakliga orsakerna till Åres nedåtgående 
trend, utan Åre hade missat att sätta kunden i fokus.  
 
Inom Färdledaren jobbade man med att omskapa Åre från att vara en 
marknadsanpassad produkt till att bli kundorienterad. Annonser och 
reklamkampanjer gör ingen nytta om man inte har en produkt som håller vad man 
lovat. Och det gjorde inte Åre vid tiden. Färdledaren gick praktiskt till så att man 
skapade en styrgrupp för att arbeta fram en övergripande projektplan. 
Projektplanen skulle sedan förankras hos centrala aktörer och intressen. Ett stort 
jobb lades också ner på att få deltagarna att förstå varandra och att skapa bra 
relationer (Gunnarsson & Graffman, 1998). Resultatet av Färdledaren blev en 
vision. I arbetet med Färdledaren fick näringslivet dra upp regler för kommunen, 
istället för tvärt om. Kommunen och företagare satt representerade i styrgruppen 
som var ansvarig för att formulera visionen. Samtidigt tog näringslivet ett större 
ansvar, och privata företag finansierade exempelvis delar av utsmyckningen vid 
Åre torg då den kommunala budgeten inte räckte till (Gunnarsson & Graffman 
1998, s. 106). Näringslivet fick således mer inflytande men fick också samtidigt ta 
ett större ansvar.  
 
Färdledaren bestod av sex etapper och arbetade utifrån visionen att senast 1993 
vara ”Nordens främsta konstrast till människors vardag” (Gunnarsson & Graffman 
1998, s. 109). I den första etappen skapades den strategiska verksamhetsplanen, i 
etapp 2 involverades bygrupperna och deras verksamhetsplaner utarbetades. I 
etapp 2 involverades även kommunen genom förankring av verksamhetsplanen i 
kommunstyrelsen. I den tredje etappen förankrades verksamhetsplanen hos 
Åreföretagarna och varje företag gjorde sin egen verksamhetsplan för hur just de 
kunde bidra till utvecklingen. I etapp 4 startades Åreskolan som skulle säkerställa 
att nödvändig kompetens fanns tillgänglig för att förverkliga visionen. Etapp 5 
bestod av projektledning, att så många som möjligt var inblandade och delaktiga i 
totalprodukten. Den sista etappen bestod i att skapa en organisation som kunde 
bistå med uppläggning, stöd och uppföljning. Kommunen var delaktig genom att 
informationschefen deltog i processen med att skapa visionen. Den blev än mer 
involverade då de på ett informationsmöte erbjöd sig att omsätta visionen i 
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praktisk handling genom att involvera nämnderna (Gunnarsson &  Graffman 1998, 
ss. 112–114, 124‒125). 
 
Inom Färdledaren gjorde man gästundersökningar genom intervjuer, 
telefonintervjuer och enkäter. Resultaten av dessa blev bättre och bättre för Åre 
under Färdledaren. (Gunnarsson & Graffman 1998, s. 118). 
 
Trots jobbet med Färdledaren gick utvecklingen av den turistiska produkten i Åre 
trögt och vintrarna var snöfattiga med få gäster. För att ändra bilden av lite snö i 
Åre genomför man en rad uppmärksammade reklamsatsningar. I januari 1990 
gjorde Åre ett av flera uppmärksammade reklamtrick i Stockholm. Fyra containrar 
fulla med snö kördes till Kungsträdgården där det byggdes en kälkbacke 
(Gammalt och nytt 1991, s. 11). Under 1991 satsades 1,3 miljoner kr på kampanjer 
för att motverka bilden av Åre som snöfattigt och med brister i skidåkningen. Åre 
kommun satsade 100 000 kr, näringslivet i Åre 800 000 kr och länsstyrelsen 
40 000kr. Samtidigt beslutar kommunen att årligen anslå 100 000 kr till Årefjäll 
turistbyrå åren 1992-94 för drift av verksamheten (Kommunfullmäktigeprotokoll, 
A1:23).  
 
Initiativtagarna till Färdledaren menar att reklamkampanjer och annonsering var 
vad företagarna i Åre ville att turistbyrån Årefjäll skulle jobba med. Åre hade i 
slutet av 1980-talet inställningen att ”Stockholmarna kom ju antigen man 
ansträngde sig eller ej. Nästan allt verkade möjligt att sälja. Och skulle 
kundströmmen tillfälligt minska kunde man alltid höja priserna…” (Gunnarsson & 
Graffman 1998, s. 16). I Färdledaren menade man dock att reklam och kampanjer 
nog var bra, men att det i längden endast är som konstgjord andning om Åre ändå 
inte har en fullgod produkt att erbjuda turisterna. Att annonsera och göra reklam 
för en produkt som sedan inte lever upp till turistens förväntan förvärrar endast 
situationen, eftersom det ger dåligt rykte (Gunnarsson & Graffman 1998). I 
Länstidningen (1990-05-07) beskrivs Färdledaren som en reaktion mot den höjda 
momsen. Som ett resultat av Färdledaren menar krönikören i Gammalt och nytt 
(1992, s. 6) att nytänkande och självrannsakan präglar Åre. Gunnarsson och 
Graffman (1998, s. 34) beskriver att Åre var på väg in i en lågkonjunktur och att 
detta förvärrades av att Åres image inte attraherade den breda kundgruppen. Åre 
beskrevs vid tiden som dyrt, snobbigt och en plats för trendiga människor.  
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Företagare 4 är den av informanterna i materialet som är mest positiv till projektet 
Färdledaren. Företagaren menar att de ledande aktörerna i Färdledaren fick möta 
många starka viljor och personliga karaktärer, men att metoden man använde när 
man jobbade med Färdledaren gjorde den oerhört framgångsrik. Färdledaren 
lyckades ena näringslivet i Åre och få företagen att sträva mot samma mål. Ett 
konkret resultat av Färdledaren var att man började kalla turisterna för gäster, 
vilket ändrade attityden gentemot turisterna. Företagaren säger: 
 

XX som drev Färdledaren hade ju inga egna intressen i Åre, XX investerande 
ingenting, XX satsade ingenting, XX bara brann för projektet, för idén. XX 
var en Messias, en modern Jesus. 

 
Politiker 6 menar att arbetet med färdledaren har varit positivt men att det har 
inneburit att turisterna eller gästerna har satts i fokus även hos kommunen och att 
kommunmedborgarna kommer i andra hand. Politikern tycker att turismen fört 
med sig en rad nackdelar för invånarna i Åre by. Det har bland annat inneburit 
fördyrat boende, och ljudnivån på nätterna inne i byn försvårar för de fast- boende. 
Snökanonerna på hösten har enligt politikern snarast lett till en klimatförändring. 
De kalla höstdagarna som normalt sett i fjällen är klara med sol och blå himmel är 
nu disiga dimmiga dagar då ångan från snökanonerna sprider sig över byn 
(intervju Politiker 6). Även Företagare 4 kommenterar användningen av 
snökanoner men menar att de är absolut nödvändiga och att problemet istället är 
att liftbolaget är alltför dåliga på att informera om varför de måste användas 
(intervju Företagare 4).  
 
Politiker 1 menar att de lärdomar som Åre drog av Färdledaren var att det är 
värdskapsfrågorna som är det viktigaste för en turistort. Politikern menar att 
kvaliteten på liftar, skidbackar, hotell och barer påverkar besöksfrekvensen men: 
 

om du kommer till Åre och inte känner dig schysst bemött så kommer det 
inte att gå något bra för Åre för du kommer inte tillbaka. 

 
Strukturen som skapades av Färdledaren, där man jobbar med visioner, är 
grunden till det visionsarbete som kom att genomföras under 2000-talet (intervju 
Tjänsteman 2). Jag återkommer till dessa processer i nästa kapitel, Holiday Club-
satsningen.  
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Anmärkningsvärt är att det inte är någon som har en uppenbart kritisk inställning 
till Färdledaren. Det är endast Politiker 6 som i någon mening är kritisk och menar 
att Färdledaren var bra men att fokus kom att ligga alltför mycket på turisterna. 
Medborgarna kom att glömmas bort, och de negativa konsekvenser medborgarna 
får av turismen fokuserades inte alls. Företagare 4 är den andra ytterligheten i 
materialet, då denne är oerhört positiv. Företagaren menar att initiativtagaren 
bakom Färdledaren var en visionär utan dess like. Politiker 1 är positiv till 
Färdledaren och menar att det var bra även för kommunen att få lära sig om 
värdskap. Företagare 1 och Tjänsteman 2 är båda positiva till projektet, och 
Tjänsteman 2 menar att arbetssättet kom att lägga grunden för den kommande 
utvecklingen i kommunen. Inte heller har det funnits någon kritik mot projektet 
Färdledaren i annan dokumentation såsom sockenkrönikan eller kommun-
fullmäktigeprotokollen. Det är anmärkningsvärt av att totalt nio informanter som 
är använda för att framställa 1990-talet är det fem som är oerhört positiva, en som 
nämner något som kan tolkas som kritiskt och tre som inte nämner Färdledaren 
överhuvudtaget. En process som var omfattande i kommunen, som involverade 
företag, byalag och kommunen i både skapandet och genomförandet borde inte ha 
kunnat gå dessa tre informanter osedd förbi. 
 
När Färdledarens vision hade utarbetats och det praktiska arbetet var i full gång, 
när människor utbildade sig i Åreskolan, när företag skrev affärsplaner, och när 
fokus låg på serviceteknik, ledarskap och marknadsföring då regnade hela 
säsongen 1990‒91 bort. Till jul och nyår var 82 av 86 backar stängda, och det var 
mer avbokningar än bokningar (Gunnarsson & Graffman 1998, s. 126). Till råga på 
allt slog finanskrisen till med full kraft.  
 
6.2 Finanskris 

I början av 1990-talet drabbades Sverige av en bank-, fastighets- och finanskris. 
Bakgrunden till krisen var att marknaden var överhettad under 1980-talets 
högkonjunktur. År 1985 avskaffade Sverige ränteregleringen och utlåningstaket, 
detta eftersom alla kreditinstitutioner inte omfattades av regelverket och 
avskaffandet syftade till att öka konkurrensen inom banksektorn. Det dåvarande 
skattesystemet i kombination med hög inflation gjorde att det var mycket 
förmånligt att låna. Fastighetsmarknaden vid tiden gick närmast att likna vid en 
bubbla som började spricka under hösten 1990. Värdet i fastigheterna byggde på 
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att det var billigt att låna och på höga förväntningar om värdestegringar, vilket 
drev upp priserna (Boksjö & Lönnborg-Andersson 1994). 
 
Under 1990‒91 svängde räntorna kraftigt upp och ned beroende på hur förtroendet 
var för riksdagens och regeringens ageranden. Då regeringen misslyckades med 
att införa en åtstramningspolitik under början av 1990 blev det regeringskris, 
regeringen föll och finansministern avgick. Socialdemokraterna kom tillbaka till 
makten och gjorde då upp med folkpartiet om en temporär momshöjning. Dock 
fortsatte inflationen att vara hög, och den ekonomiska krisen var ett faktum. 
(Eklund 1992, ss. 429‒30).  
 
För Åres del är det också relevant att beakta att de svenska fjälldestinationerna 
hade vuxit oavbrutet sedan slutet av 1970-talet. Det byggdes överallt, lägenheter, 
villor, kontor, restauranger, hotell osv. Det var attraktivt och enkelt att låna pengar. 
(Gunnarsson & Graffman 1998, s. 33). Detta ända fram till att finansbubblan 
sprack.  
 
6.3 Lågkonjunktur, bostadskris och snöbrist 

I inledningen av finanskrisen hade Åre, som tidigare skrivits, dessutom problem 
med snöfattiga vintrar. I januari 1991 regnade all snö på öppen mark bort under ett 
regnoväder, och det skapade problem att få turister till orten. Skidbackarna 
bestående av konstsnö smälte inte av regnet men det svikande kundunderlaget 
gjorde att Åreliftarna permitterade 60 säsongsanställda. Åre kommun gick då ut i 
en gemensam reklamkampanj med näringslivet i Åre för att ”hjälpa upp intrycken 
av snöbrist och tveksamheter i rapporteringen av snödjupen” (Gammalt och nytt, 
1992, ss. 13, 15, Kommunfullmäktigeprotokoll A1:23). Företagare 1 menar att Åre 
drabbades mycket hårt av krisen, eftersom strukturen i Åre var sådan att det var 
mest små familjeföretag och de hade inga ekonomiska resurser att vänta ut den 
ekonomiska krisen (intervju Företagare 1). Det förändrade skattesystemet 
drabbade Åre hårt eftersom det varit gynnsamt att hyra ut lägenheten ur 
skattesynpunkt men reglerna förändrades och gjorde att hyresintäkterna skattades 
hårdare än tidigare (intervju Arkitekt 2, Politiker 1, Företagare 2, Politiker 4, 
Gunnarsson & Graffman, 1998:35).  
 
Dock inleds ändå året 1992 med positiva tongångar enligt sockenkrönikan. Snön 
låg djup och krönikören hoppades på att ”de magra åren kanske är över” 
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(Gammalt och nytt 1993, s. 6). De positiva tongångarna övergick snart i grusade 
förhoppningar och djup kris för Åre. I mars stängdes skidbackar och 
säsongsanställda sades upp, turister och ortsbor var besvikna. Åreliftarna 
omorganiserades för att hitta lönsamhet i driften och samtlig personal varslades. 
Krönikan avslutades med en dyster beskrivning av samtiden som präglades av 
snöbrist, lågkonjunktur, arbetslöshet, ångest och oro (Gammalt och nytt 1993). I 
augusti 1991 stod ett 70-tal lägenheter tomma i Åre, och läget förvärrades av att 
147 nyproducerade HSB- lägenheter färdigställdes i oktober samma år. Problemet 
bestod inte i att det fanns för få bostadssökande, men att de lägenheter som erbjöds 
dem var alltför dyra (Gammalt och nytt, 1992, s. 23). Det kommunala 
bostadsbolaget Årehus tog utlandslån för att sänka räntekostnaderna, och för dessa 
lån är kommunen borgensman (Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:23). Politiker 6 
menar att man var oförsiktig från kommunens sida då man byggde så mycket 
boende samtidigt. Politikern säger: 
 

så kom bankkrisen och då betalade kommunen, via kommunskatten, 550,000 
kr i månaden för outhyrda lägenheter. 

 
Kommunens ekonomi var vid tiden dålig och neddragningar skedde. I 
kommunfullmäktige 6/3 1993 aviserades att samtliga nämnder måste upprätta en 
budget och redovisa hur verksamheten kan rationaliseras och vilka verksamheter 
som kan avvecklas. Kommunen hade ett stort planerat underskott i budgeten för 
1994 och 1995 (Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:26). Att ekonomin var ansträngd 
syns också av att sättet att föra protokoll förändrades. Nu bifogas utförliga 
budgetar och riktlinjer för organisationen  i sin helhet till fullmäktigeprotokollen 
och driften av olika verksamheter analyserades.  
 
Lågkonjunkturen i landet i stort fortsatte men en liten vändning kom i Åre 
säsongen 1992‒93 vilket innebar en ökning av sysselsatta. (Gammalt och nytt 1994, 
ss. 28–29). Den något positiva utvecklingen fortsatte, och vintersäsongen 1993‒1994 
blev bra med hög beläggning där Åre satsade stora resurser på att skapa konstsnö i 
skidbackarna. Sommaren 1994 blev historiskt varm, vilket inverkade negativt på 
de turistiska strömmarna till Åre (Gammalt och nytt 1995, ss. 9, 29). Den turistiska 
produkten i Åre var vid tiden uteslutande en vinterprodukt. Tjänsteman 1 
beskriver hur alla restauranger var stängda på sommaren. Tjänstemannen 
kommenterar den svaga turistiska produkten: 
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Man tyckte folk skulle komma hit till Åre men så hittade de inte möjlighet 
att äta lunch ens. 

 
I och med den skrala kommunala ekonomin höjdes skatten i Åre kommun. Det 
blev dyrare att bo då Årehus, höjde hyrorna med 10,4 procent och det skedde 
neddragningar inom skola och omsorg. Samtidigt var det fullbokat i Åre av 
turister, och priserna steg på fritidshus och lägenheter (Gammalt och nytt 1996, s. 
14, 1997, s. 5). Konfliktnivån kring markfrågor i kommunen var fortsatt hög. 
Debatterna kring utförsäljning av kommunal mark handlar om avsägandet av 
samhällsnytta och rena personangrepp förekommer. Företagare 4 kommenterar 
prisbilden på boende i Åre och menar att kommunen kunde ha tagit ett större 
ansvar. Kommunen borde ha aktivt värnat om medborgarna genom att inte sälja 
all mark i kommersiellt syfte. En möjlighet för kommunen skulle ha varit att 
arrendera ut mark för boende åt dem som ville vara fast boende och verka i Åre by 
(intervju Företagare 4). Det är motsägelsefullt att det å ena sidan är bra att priserna 
på mark och boende i Åre stiger då detta indikerar att Åre är ett attraktivt ställe att 
bosätta sig på, å andra sidan som det är negativt för många människor då de som 
vill bo i Åre inte har tillräckliga ekonomiska möjligheter samtidigt som boende 
säljs till turister som nyttjar boendet någon eller några veckor per år. Det var dock 
gynnsamt för kommunen, i alla fall i det korta perspektivet, att sälja mark då den 
kommunala ekonomin vid tiden var mycket ansträngd. Informanternas olika roller 
blir här tydliga. Politiskt hade kommunen ett ansvar för helheten, och att sälja 
mark kunde då vara ett sätt att säkerställa samhällsservice, medan Företagare 4 
endast ser till Åre by och vad som vore bäst för dennes verksamhet ur ett snävare 
perspektiv.  
 
Ekonomin för kommunen var fortsatt ansträngd, och det visade sig bland annat 
genom att man inte hade råd med parkeringsövervakning inför vintern 1995. Dock 
strömmade det turister till Åre by, och Åre fjällresor beräknar en fördubbling av 
utomnordiska gäster (Gammalt och nytt 1997, ss. 5, 7). I och med de ekonomiska 
åtstramningarna skedde omstruktureringar i Åre kommun. I samband med detta 
försvann tjänster vilket ökade arbetslösheten i Åre ytterligare. Socialdemokraterna 
skrev i en inlaga till kommunfullmäktige att det inte var acceptabelt att över 1000 
personer gick arbetslösa i kommunen och att Årehus hade en hyresförlust på över 
6 miljoner kr per år (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:26). Under åren 1993‒94 
anhöll Årehus om kommunal borgen ett flertal gånger (Kommun-
fullmäktigeprotokoll A1:26, A1:27). För att minska kommunens borgensåtaganden 
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övertog kommunen alla Årehus AB:s lån under 1997 
(Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:31). I budgeten för 1996 drog kommunen ner 
nämndernas driftramar med 9,2 miljoner kr eller 3,5 procent. Denna neddragning 
motiverades genom att kommunen måste minska sina räntekostnader och behövde 
ägartillskott till Årehus AB (Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:28). 
 
Det rådde fortsatt ekonomiskt ansträngt läge i kommunen och arbetslösheten var 
hög, i juni 1996 var den 10 procent (Gammalt och nytt, 1997, s. 15). Åre hade högre 
arbetslöshet än riket under hela 1990-talet, med andelar som 12.7 procent år 1997, 
11,9 procent år 1998 och 12,4 procent år 1999. I riket i stort låg den på 11,2 procent, 
9,8 procent respektive 9,9 procent under samma år. (SCB.se)22 Arbetsförmedlingen 
vänder sig 1993 till kommunen för hjälp med åtgärder mot ungdoms-
arbetslösheten. Kommunen beslutade att anslå 400 000 kr för dessa åtgärder 
(Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:26). Från och med hösten 1992 jobbade en 
person i Stockholm med att förmå företag att etablera sig i Åre. Personen var 
anställd av länsstyrelsen i Jämtland (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:25).  
 
Politiker 3 menar dock att denne aldrig upplevde situationen i Åre som särskilt 
besvärlig. Politikern menar att det är viktigt att man vågar satsa kommunalt även i 
ekonomiskt tuffa tider, och det har man gjort i Åre kommun. Politiker 3 säger: 
 

Jag har aldrig upplevt det som att: Nu går vi i stöpet! 
 
Återigen gör sig informanternas olika roller sig påminda. Det visar sig genom att 
de resonerar olika kring utvecklingen under 1990-talet. Företagarna, framförallt 
Företagare 4, har ingen förståelse för att människor kan uppfatta satsningarna på 
turism som obekväma för ortsbefolkningen. Företagaren menar att det endast 
handlar om att informera tillräckligt då måste alla få förståelse för att turistiska 
satsningar i Åre by är bra för hela Åre kommun. Politikerna å sin sida menar att 
det måste finnas balans mellan satsningarna. Det kan inte enbart ske i Åre by. 
Politiker 6 är den som går längst i kritiken och menar att man låtit turismen 
expandera alltför mycket i Åre på bekostnad av lokalbefolkningens intressen. 
Detta är ett tecken på de olika aktörernas olika roller. Företagarna ser i snäv 
mening till sitt företag och vad som är bra utveckling ur den aspekten. Politikerna 

                                                           
22 Andel öppet arbetslösa i befolkningen 



120 

har ett ansvar för att se till helheten, att tänka på alla delar av Åre kommun och att 
säkerställa att medborgare vill och kan leva och bo inne i Åre by.  
 
Några år senare var stämningen mer positiv i Åre, i sockenkrönikan beskrivs att 
befolkningen ökade och IT-branschen hade skapat 110 nya arbeten under åren 
1992‒1997. Krönikan menar att kommunen ökade befolkningsmässigt tack vare 
turismen, och Åre beskrivs som en ovanlig glesbygdskommun som växte 
befolkningsmässigt (Gammalt och nytt, 1997, s. 12). I oktober 1996 annonserade 
Mikael Levinsson i TV-programmet ”Alla möjliga jobb”23 efter 41 personer för 
arbete i fem företag från Åre och blev därefter nerringd och arbetsförmedlingens 
växel havererade (Gammalt och nytt 1998, s. 4). Dock visar kommunfullmäktige-
protokoll att befolkningsökningen som varit stadig mellan 1992‒1995 bröts 1996 
och då minskade istället befolkningen. Därmed påverkades kommunens skatte- 
och bidragsintäkter negativt, och det innebar att det bidrag staten tilldelat 
kommunerna för de kommande åren, som i Åres fall för 1998 var 6 miljoner, inte 
fick samma positiva kraft.  
 
Ett annat problem för Åre kommun var att de säsongsanställda inte skrev sig i 
kommunen och på så sätt tappade kommunen statliga bidrag för dessa. 
Kommunen inleder 1999 ett arbete med att få säsongsarbetare att skriva sig på 
orten (Gammalt och nytt 2001, s. 6). Företagare 4 kritiserar kommunen för att den 
inte har jobbat tillräckligt för att ändra reglerna på nationell nivå för att bättre 
passa Åres situation (intervju Företagare 4). En lösning på den bristande 
befolkningstrenden och därmed vikande kommunal ekonomi var att ta emot 
flyktingar. Inför 1994 beslutade kommunen att ta emot flyktingar och fick då 
ersättning från invandrarverket för detta (Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:26). 
Politiker 1 beskriver beslutet att ta emot flyktingar som positivt för kommunen då 
det ökade kommunens befolkning (intervju Politiker 1).  
 
I kommunen menade man att den negativa befolkningstrenden skulle vändas med 
hjälp av byalag och byutveckling och att kommunen skulle sträva efter att få styra 
sig själv så mycket som möjligt. Kommunen skulle inte styras efter något 

                                                           
23 Alla möjliga jobb var ett program för Sveriges Television Kanal 2 som syftade till att ge 
människor jobb. http://smdb.kb.se/catalog/id/001740424, se även internetsidan  
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=62259&a=794277&from=tipsa, 2012-06-13 
 

http://smdb.kb.se/catalog/id/001740424
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=62259&a=794277&from=tipsa
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storstadsperspektiv. Vidare menade man att kommunen skulle införa ”…den i 
samband med EU-inträdet så omtalade subsidiaritetsprincipen” och ha närhet till 
besluten och satsa på idéer hos de i kommunen befintliga företagen. Man önskade 
även att kommunen skulle sträva efter att dra nytta av medlemskapet i EU. 
Kommunen menade att den borde bilda ett bolag tillsammans med länsstyrelsen 
och landstinget istället för att slåss om ledarskapet i olika frågor 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:31).  
 

Åre kommun menade att det är viktigt att förstå att kommunens totala ekonomi 
och att de kommunala resurserna är länkade till varandra, om kostnaderna ökar 
någonstans så minskar resurserna någon annan stans. Man menade i en analys 
inför 1996 års budget att prognoserna tydde på att kommunernas resurser kommer 
att minska under den kommande 20-års perioden och att servicebehovet kommer 
att öka. Kommunen såg sig som medveten om de ökade behoven, samtidigt som 
flera nämnder måste klara sin verksamhet på minskade resurser vilket kunde leda 
till stora svårigheter och radikala ingrepp (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:29). 
 
Som ett led i finanskrisen höjdes momsen. Den höjda momsen på hotell skapade 
stora protester i Åre. Hotell Diplomat stängde hotellet på grund av den höjda 
hotellmomsen, och ägaren menade att hotellet inte kommer att öppnas förrän 
momsen är sänkt (Länstidningen 1991‒05‒15). Restaurang- och hotellmomsen 
höjdes från 12,86 till 23,46 procent, där höjningen var ett led i att finansiera 
skattereformen som genomfördes 1990‒1991. Som ett resultat av momshöjningen, 
och av finanskrisen, kom konsumtionen av restaurang och hotelltjänster att minska 
med 9,6 respektive 8,3 procent (prop. 1997/98:1 bilaga 6).  
 
6.4 Bure Invest, Securum, Sälenstjärnan och Skistar 

Den finansiella krisen drabbade inte bara den kommunala ekonomin och 
turistföretagarna. Bolaget Åreliftarna AB som skötte skidliftarna i Åre drabbades 
också av finansiell kris. Bolaget inledde efter förhandlingar med kommunen ett 
förändringsarbete där arbetet skulle ske i två steg. Etapp 1 innehöll en nyemission 
på 10 miljoner kr, förlagslån24 på 10 miljoner kr från Åre kommun och 
ränteeftergifter från banken på 6,5 miljoner kr. Detta skulle avhjälpa bolagets 
budgeterade underskott. I etapp två skulle fokus ligga på att nedamortera banklån 

                                                           
24 Förlagslån är ett långfristigt lån utan särskild säkerhet. www.sebank.se 2012-06-13. 

http://www.sebank.se/
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och kommunkrediter. Åreliftarna fick i uppdrag att under första halvan av 1993 
genomföra dessa etapper och skapa bolaget Åreinvest. Kommunen beslutade att 
skjuta till 3,3 miljoner kr till nyemissionen och 500 000 kr till en nyemission för 
bolaget ÅreBjörnen AB som delvis övertogs av kommunen från Åreliftarna 
(Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:25).  
 
Anläggningarna kom sedan att delvis säljas till det statliga krisräddningsbolaget 
Securum. Arkitekt 2 menar att det inte var någon regelrätt konkurs i Åre som 
gjorde att Securum köpte anläggningarna utan det handlade om att Securum tog 
över säkerheterna (intervju Arkitekt 2). Securum sålde sedan sin majoritetsandel i 
Åre Invest till investmentbolaget Bure, som i sin tur sålde till Sälenstjärnan. 
Securum var ett bolag skapat 1992 för att rekonstruera statliga Nordbanken och 
upphörde att existera som bolag 1997 (Bergström, Englund & Thorell 2002). 
 
Den 24/4 1997 fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja Åre kommuns 
samtliga aktier i bolaget Åreinvest till Investment AB Bure25. Bure köpte även 
anläggningarna i Vemdalen och blev därmed gemensam ägare till både Åre och 
Vemdalen. Åre kommun avstod från den erbjudna styrelseplatsen i Åre Resort 
Enterprise AB, förkortat Å.R.E. AB26. Att sälja kommunens del i bolaget samt att 
tacka nej till styrelseplatsen gav upphov till stora protester i kommunfullmäktige 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:31). Vid köp av Åreinvest blev Bure ägare av 
Åreliftarna, Tegetornet, Åre fjällby, Åre camping, Nya Lundsgården, Hotel Björnen 
och Åre skidskola (Gammalt och nytt 1998, ss. 10, 19). Det blir senare, år 1997, 
debatt i kommunfullmäktige kring att en ledamot ändå tagit emot en styrelseplats i 
Å.R.E AB trots att kommunfullmäktige tackade nej. Frågan tas återigen upp 19/2 
1998 men bordläggs då för att tas upp igen den 17/6. Yrkan är att kommunen 
ändrar sitt beslut att avstå en styrelseplats i Å.R.E. AB men avslås detta 17/6 
samma år (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:31, A1:32).  
 
Det nyblivna privata bolaget gjorde stora satsningar i Åre. I januari 1998 beslutade 
Å.R.E. AB att investera 100 kr miljoner i Åre-Duved, en ny sexstolslift och 

                                                           
25 Bure Förvaltnings AB bildas den 23 november 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna. 
www.bure.se 11-02-23  
26 Å.R.E AB är ett numera inaktivt bolag var verksamhet bland annat var att uppföra och 
driva lift och kabinbane verksamhet, driva skidskola, äga och förvalta fastigheter mm. 
http://www.wedoo.se/5560972720/%C3%A5re-resort, 12-06-13 

http://www.bure.se/
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konstsnökanoner. Ytterligare 6 miljoner kr investerades i området ”Björnen” under 
hösten 1998. Samtidigt höjdes liftkortspriserna med upp till 125 procent. En 
satsning på att locka gäster från Baltikum och Ryssland inleddes av Åre Resor. Åre 
blir 1999 störst i norden då Åre har 8 procent av skidanläggningarna. I september 
samma år sålde Bure Åre Vemdalen AB för 250 miljoner kr till Sälenstjärnan AB 
(Gammalt och nytt 1999, s. 9, Gammalt och nytt 2000).  
 
Politiker 2 menar att allt som byggts upp i Åre under 1970- och 1980-talen 
hamnade hos konkursförvaltaren i och med försäljningen till Securum. Problemet 
med Åre var att det var uppdelat, att det var olika ägare av aktiviteter än ägare av 
bäddar och att de inte kom överens. Det som blev positivt för Åre var när 
Sälenstjärnan, eller Skistar som bolaget kom att heta, köpte anläggningarna vilket 
medförde att aktiviteter och bäddar hamnade hos samma aktör. Politikern säger: 
 

Hade vi, näringen och kommunen som ägde ÅKAB, tillsammans med 
länsstyrelsen och landstinget lyckats med det tidigare så hade den här 
produkten tagit en helt annan fart. 

 
Även Politiker 6 menar att finanskrisen förändrade strukturen på ägandet i Åre. 
De små familjeägda bolagen raderades ut, och kvar fanns bara Åreliftarna. 
Politikern som är kritisk till utvecklingen säger: 
 

…vi [Åre] gick från att ha varit småföretagens by till att bli den stora 
koncernens. …det var ju inte så att man jublade när Skistar gick in och köpte 
Åre. 

 
Även Företagare 4 är negativ till att Skistar blev en så stor ägare i Åre. Företagaren 
menar att man inte tog tillvara på den lokala kompetensen. De på lokal nivå vet 
vart det blåser, vart det är nedisning, hur blött det är i markerna och så vidare men 
den kunskapen användes inte vid planerandet av nya nedfarter och liftar. 
Företagare 4 menar också att det hade kunnat vara av personalvårdande karaktär 
att efterfråga de anställdas synpunkter. Företagare 4 säger att det är rent av en 
nackdel för Åre att vara ägda av Skistar eftersom de också äger Sälen. Företagaren 
menar att om Skistar måste välja mellan att investera i Åre eller i Sälen så väljer 
man Sälen: 
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Därför att i Sälen blir en lift en tredjedel så lång för backen är en tredjedel så 
lång, pistningen en tredjedel, snöläggningen en tredjedel, men liftkorten är 
lika dyra. De får igen pengarna mycket snabbare om de bygger i Sälen. 

 
Men Företagare 4 säger också att om inte Skistar hade köpt anläggningarna i Åre 
så vet denne inte vem som skulle ha gjort det. Företagare 3 har en annan bild och 
menar att det var positivt att Skistar köpte anläggningarna i Åre och att det har 
varit en av de stora anledningarna till att Åre kunde ta sig upp ur krisen på 1990-
talet (intervju Företagare 3). Företagare 2 menar att det var mycket dåligt för Åre 
att vara ägda av Securum och senare Bure och att det var positivt för Åre att 
Sälenstjärnan köpte anläggningarna av Bure. De hade varit påverkade av 
lågkonjunkturen även i Sälen, så därmed hade Sälensjärnan/Skistar erfarenheter 
därifrån och började direkt jobba med att sätta gästen i fokus i Åre. Företagaren 
säger: 
 

Vi kände att nu har vi fått ett liftbolag som driver…de hade redan bevisat i 
Sälen att de kunde driva verksamheten och få dit gäster och de visste lite 
grann om hur man skulle göra det här. 

 
Det finns alltså olika uppfattningar om Skistars betydelse för Åre, allt ifrån dem 
som är negativa till Skistars inblandning till dem som menar att det var absolut 
nödvändigt.  
 
6.5 1990-talet i korthet 

Perioden präglades av den omfattande finansiella kris som drabbade Sverige 
under början av 1990-talet. Nu var 1980-talets glada dagar över och det drabbade 
Åre särskilt hårt då man i många avseenden levde kvar i villfarelsen att turister 
alltid skulle komma till Åre. I slutet av 1980-talet hade Åre börjat reflektera över 
det gångna årtiondet och hur man behandlade turister och inledde därmed en 
reformering av Åre som produkt. Nu började man benämna turisterna för gäster, 
och byalag, företagare och kommunen blev involverade i att leverera det nya Åre 
som skulle vara ”Nordens främsta kontrast till människors vardag”.  
 
Samtidigt som arbetet med Färdledaren pågick drabbades Åre av snöfattiga vintrar 
under några år i rad, vilket innebar kraftigt reducerade besökssiffror. Kommunen 
och näringslivet satsade då kraftfullt tillsammans på reklamkampanjer för att 
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bättra på Åres image som snörikt. Samtidigt blev kommunens budget i mitten av 
1990-talet allt mer ansträngd, och stora neddragningar och omorganiseringar 
gjordes. Åre kommuns ekonomi försämrades ytterligare av att kommunen 
tvingades till borgensåtaganden i både Årehus och Åreliftarna.  
 
På grund av Åreliftarnas problem med ekonomin såldes företaget till Securum. 
Investmentföretaget Bure köpte anläggningarna av Securum och även anlägg-
ningar i Vemdalen. Även Åreinvest såldes till Bure för att slutligen säljas till 
Sälenstjärnan som ombildade bolaget till Skistar.   
 
6.6 Vem styr och hur? 

Färdledaren och visionen som kom att bli styrande för hur arbetet med turismen 
skulle gå till skapades genom samarbete mellan byalag, privata företagare och 
representanter från kommunen. Efter att Färdledaren var skapad erbjöd sig 
kommunen på ett informationsmöte att medverka till dess förverkligande genom 
att involvera nämnderna i arbetet. Färdledaren var initierat och genomfört av Åres 
turistbyrå som var samägd av kommunen och näringslivet i Åre by. Näringslivet 
fick genom Färdledaren stort inflytande, och det beskrivs som att näringslivet fick 
dra upp regler för kommunen. Detta var ett nytt sätt att jobba i Åre, tidigare hade 
den lokala näringslivet inte varit involverat i utvecklingsarbetet på samma sätt. 
Visionsarbetet innebar att näringslivet och byalagen fick vara med och definiera 
hur turismen skulle utvecklas i Åre, och därmed påverkades också 
kommunpolitiken. Kommunala dokument hade slagit fast att turism var något 
naturligt och bra för Åre och hur turismen skulle bedrivas bestämdes av 
näringslivet, byalag och kommunrepresentanter tillsammans. Utvecklingen ökar 
inslagen som indikerar governance i och med att samarbete, förhandlingar och interaktion 
mellan privata och offentliga aktörer inleds. Detta då samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer är ett viktigt styrinstrument inom governance, enligt Montin (2004).  
Policy i form av att turismen är viktig formulerades av kommunen, men hur denna 
policy skulle implementeras formulerades genom samarbeten mellan offentliga 
och privata aktörer. Processen med Färdledaren skulle också gå att beskriva som 
ett sorts nätverk där representanter från privat och offentlig verksamhet ingick i 
styrgruppen. Förändringen mot politik där nätverk blir allt viktigare är även det något 
som karakteriserar governance. I likhet med Pierre och Peters (2000) menar jag att 
omständigheten att medborgarna i Åre fick vara med och styra kommunens politik 
på detta sätt inte innebär att staten hade mindre makt. Däremot blir staten och 
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samhället på detta sätt mer sammanbundna i processen där politik skapas vilket är en 
indikator på ett styre med  governanceinslag. Färdledaren påverkade också politiken 
genom att språkbruket i policydokument förändras; man övergår från att tala om 
turister till att använda begreppet gäster, vilket var precis vad som förordades i 
Färdledaren. Denna samverkan tillkom inte på kommunalt initiativ och det 
innebar ingen finansiering av offentliga medel.  
 
Genom denna samverkan kan man säga att kommunen hade fått konkurrens om 
makten. Det var nu fler parter med och konkurrerar om makten. Däremot hade 
kommunen fortfarande en stor roll genom att den var det organ som kontrollerade 
nämndernas arbete, även om nämnderna skulle involvera Färdledaren i sina 
verksamheter.  
 
Fortfarande var det kommunen som styrde genom att det var de som fattade de 
politiska besluten, men det praktiska utförandet präglades av Färdledaren. Detta är 
ett tecken på politik av governancekaraktär då Hedlund och Montin (2009) argumenterar 
för att  den lokala makten stärks genom nätverksliknande organisering av politiken. Det 
var i egentlig mening ingen omorganisering av den kommunala verksamheten, 
men politiken initierades och genomfördes på ett nytt sätt genom att 
representanter för kommunen och näringslivet tillsammans definierade politiken 
genom deltagande i Färdledarens styrgrupp. Pierre och Peters (2000) argumenterar 
för att det statliga styret stärks i och med att intressegrupper som potentiellt 
kunnat motarbeta kommunen nu istället samverkar. Generellt präglas perioden av 
mycket mer samverkan mellan privata och offentliga aktörer, då i form av 
kommunen, på ett sätt som inte funnits i samma grad tidigare i Åres kommunala 
regionalpolitik.  
 
Staten styrde i Åre under perioden genom budget och anslag, men den ekonomiskt 
svåra perioden innebar att även statens finanser var ansträngda vilket minskade de 
statliga anslagen. De nya ekonomiska villkoren innebar att den kommunala 
budgeten inte räckte till, vilket ledde till bland annat privatisering och samverkan. 
Pierre och Peters (2000) menar att staten, i detta fall kommunen, kan tvingas söka 
samarbeten utanför den offentliga sfären för att finansiera verksamheten då de 
offentliga resurserna inte räcker till. Privatisering och samverkan ses alltså som 
framtvingad av bristande resurser.  
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Det var fortfarande kommunen som styrde i Åre genom sin starka 
självbestämmanderätt, genom att kommunen fattade policybeslut och reglerade 
ägarförhållanden och servicegraden i samhället, vilket är inslag av government. 
Kommunen blev i detta perspektiv statens förlängda arm, detta då kommunens 
verksamhet framförallt finansierades med statliga medel. Dock har kommunens 
handlingsutrymme ökat under perioden Färdledaren jämfört med tidigare 
perioder i och med att möjligheterna att finansiera verksamhet med andra medel 
än offentliga har ökat. Att kommunen är statens förlängda arm innebär inslag av 
government, men denna governmentstruktur kom att blandas med allt mer inslag av 
indikatorer av governance under perioden. Detta genom att det kommunala bolaget 
Åreliftarna hamnade i ekonomiska problem och kommunen därmed tvingades 
kommunen sälja till ett privat bolag. Kommunen var inte längre den aktör som 
reglerade liftsystemet i Åre. Kommunen var dock den aktör som styrde genom 
policyskapandet, och kommunal policy fokuserade turismen som viktig. 
Kommunen hade dock genom privatisering överlåtit utförandet på en privat aktör, 
vilket enligt Kjaer (2004) är ett sätt att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Att 
styra genom policy men överlåta implementeringen på privata aktörer är inslag av en 
governancestruktur. Denna privatisering måste ses i ljuset av den svaga kommunala 
ekonomi som Åre kommun hade under 1990-talet. I och med de bristande 
ekonomiska resurserna under perioden har privatisering skett men samverkan har 
också inletts. 
 
Det går inte att säga att kommunen löste de ekonomiska problemen med 
Åreliftarna genom att omedelbart sälja till Bure. Kommunen satsade flera gånger 
pengar i nyemissioner och borgensåtaganden. Därmed försökte kommunen styra 
politiken genom finansiella åtaganden. Det kommunala åtagandet var 
långtgående, och en privatisering var inte en förstahandslösning. Det blev också 
stark kommunal debatt då Åre kommun avsade sig en styrelseplats i det nya 
bolaget. En kommunal politiker fick privat frågan om att sitta med i styrelsen och 
accepterade vilket återigen ledde till debatt och krav på att kommunen skulle 
ändra sitt ställningstagande. Så blev dock inte fallet och klagande menade då att 
kommen avsade sig samhällsinflytande. Detta visar att det inte var utan protester 
som bolaget privatiserades. Återigen ledde alltså dimensionen offentligt och privat 
till konflikter i den kommunala regionalpolitiken precis som skedde under 
perioden Byggboom under 1980-talet.  
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Samverkan mellan privata och offentliga aktörer ökade. Ett tydligt exempel på 
denna typ av samverkan var då näringslivet i Åre finansierade delar av 
utsmyckningen av Åre torg. Den kommunala budgeten tillät inte utsmyckning av 
den karaktär som näringsidkarna önskade, och därmed samfinansierades den. 
Samverkan mellan offentliga och privata aktörer är enligt Montin (2004) ett tecken på 
governance, och därför finansierades utsmyckningen av Åre torg genom arbetsmetoder som 
indikerar en governancestruktur. Här används alltså offentliga och privata medel för 
att uppnå ett gemensamt mål. Resurserna hos vardera aktören var alltför 
begränsade för att själva genomföra utsmyckningen men tillsammans var det 
möjligt.  
 
Denna ökade samverkan ska ses utifrån den analys kommunen gjorde 1995 om 
den kommande tjugoårsperioden, där kommunen förutspådde ett ökat 
servicebehov och minskade kommunala resurser. Kommunen menade att detta 
kunde komma att leda till radikala ingrepp. Således rådde inställningen att 
kommunen måste förändra sitt arbetssätt eller på annat sätt förändra sin roll. En av 
de förändringarna blev att samverka med näringslivet och privatisera vissa 
kommunala bolag för att uppnå målen genom användandet av gemensamma 
resurser.  
 
I Åre började man nu fokusera på Sälen och andra inhemska turistmål som 
konkurrenter istället för att näringslivet inom Åre skulle se varandra som 
konkurrenter. Samtidigt övergick regionalpolitiken under perioden från att 
benämnas regionalpolitik till att kallas regional utvecklingspolitik. (Hedlund & 
Montin 2009:18) Detta innebar att blev det mer naturligt i Åre att fokusera på andra 
regioner som konkurrenter, och därmed togs fokus ifrån att konkurera lokalt. Även 
denna utveckling inom regionalpolitiken ska ses som ökade inslag av governance. Det blev 
en förändring till governance då det inom regionalpolitiken förutsätts samarbete 
mellan olika aktörer eller en i övrig ny typ av styrning för att nå framgång, denna 
nya styrning syftar till att komplettera rättsstatens normer och ideal (Hedlund & 
Montin 2009, ss. 15, 18‒19). Regionalpolitiken har förändrats från att på 1970-talet 
ha varit just regionalpolitik till att nu allt mer handla om regional politik. Det 
innebär att det blir ett allt mer regionaliserat politiskt landskap.  
 
Analysen av det empiriska materialet visar inga tecken på inblandning från 
överstatliga aktörer i Åre under perioden, varse sig bland informanterna eller i det 
skriftliga materialet. Dock skrev kommunen i fullmäktige att man ska sträva efter 
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att dra nytta av medlemskapet i EU. Kommunen använder också begreppet 
subsidiaritetsprincipen och att den ska leda kommunens arbete i relation till de 
lokala företagen. Planer på att bilda ett bolag tillsammans med länsstyrelsen och 
landstinget presenteras, detta då ett sådant bolag skulle leda till mer samarbete 
istället för att man skulle ”slåss om ledarskapet i olika frågor”(Kommun-
fullmäktigeprotokoll A1:31). Detta indikerar att kommunen upplevde relationen 
till länsstyrelsen och landstinget som problematisk och konkurrensinriktad. Dock 
är detta inte något som någon av informanterna nämner.  
 
Åre hade under perioden sviktande demografisk utveckling och arbetade för att få 
företag att etablera sig i kommunen. Staten försökte hjälpa till att vända den 
negativa utvecklingen genom att en person anställd på länsstyrelsen i Jämtland var 
positionerad i Stockholm för att förmå företag att etablera sig i Åre. Detta är ett 
tydligt statligt initiativ där staten genom länsstyrelsen arbetar för att stärka den regionala 
utvecklingen, vilket är en indikation på government. Dock går det också att se att 
kommunen motsätter sig statlig styrning. Kommunen strävar efter att styra sig 
själv så mycket som möjligt och menar att risken är att Åre annars kommer att bli 
styrt av ett ”storstadsperspektiv”. Ett konkret agerande från kommunen för att 
vända den negativa befolkningsutvecklingen var att kommunen tog emot 
flyktingar under en period. Vidare menar man ifrån kommunens sida att det är 
viktigt att satsa på idéer hos de i kommunen redan befintliga företagen. Figur 15 
illustrerar resultaten av analysen av processen Färdledaren.  
 
Figur 15 Vem styrde processen Färdledaren 

 
Government Governance 

Vem styr Staten tillsammans med andra Kommunen i samverkan 

 
offentliga aktörer på statens  med privata aktörer 

 
uppdrag 

  
Analysen visar att politiken uppvisar mer inslag av government än av governance, 
samtidigt som den formella styrningen minskar i form av offentliga utredningar 
och statliga direktiv. Även den centralpolitiska styrningen minskar då statliga 
anslag samt beskattning och budget får minskad betydelse för regionalpolitiken. 
Analysen uppvisar inga inslag av marknadsliknande politik eller partnerskap. 
Detta illustreras med hjälp av figur 16 och 17. 
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Figur 16 Inslag av dimensionerna i processen Färdledaren 

Dimension  Government Governance 
Inslag av formell 

 
Mindre 

styrning 
  Inslag av central- 
 

Mindre  
politisk styrning 

  Inslag av lokalt Mindre  
 handlingsutrymme 

  Inslag av samverkan 
 

Mer 
 
Figur 17 Inslag av indikatorerna i processen Färdledaren 

Indikator Government Governance 
Formell styrning  Staten styr genom generella 

 
 normer i lagar och 

 
 författningar 

Centralpolitisk   Hierarkisk organisation, 
styrning  statliga anslag, beskattning 

 
 

och budget ger regeringen 
medel att genomföra 
statens beslut 

Lokalt handlings- Lokala nivån planeringsskyldig, 
 utrymme  lokala nivån stark 
 

 
självbestämmanderätt 

 Samverkan  Process- och projektpolitik,  

 
 Samarbete, nätverk 

 
Staten var fortfarande den som styrde i generella normer genom lagar och 
förordningar, dock var den hierarkiska organisationen inte längre lika självklar. 
Detta då staten blivit utmanad som den enda aktör som finansierar politiken, och 
de privata aktörerna blev nu också ett komplement. Perioden uppvisade allt mer 
inslag av samverkan mellan offentliga, i form av kommunen, och privata aktörer. 
Staten styrde genom budgeten, däremot är det viktigt att komma ihåg att rådande 
omständigheter med finanskris påverkade statens finansiella läge, vilket också 
drabbade kommunerna. Åre kommun hade då inte tillräckligt med medel för vissa 
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kommunala angelägenheter, exempelvis offentlig utsmyckning, vilken då 
genomfördes genom samverkan med privata aktörer. Den samägda turistbyrån 
initierade Färdledaren, men Färdledaren måste ändå ses som ett privat initiativ då 
det inte på något sätt var initierat av kommunen. Färdledaren kan definieras som 
en form av projektpolitik då nämnderna blev involverade i dess arbete.  
 
Statens styrning, genom offentliga utredningar och direktiv, av regionalpolitiken 
minskade i Åre under perioden. Den lokala nivån var fortsatt planeringsskyldig 
men nu fanns inte längre någon skyldighet att få dessa planer godkända av den 
regionala nivån. Politiken antar drag av något som kan beskrivas som 
projektpolitik, vissa samarbeten finns och en antydan till ett nätverk existerade 
under början av perioden. Dock var detta tätt sammanknutet med Färdledaren och 
inget som blev bestående därefter. Därmed går det att säga att perioden 
inledningsvis karakteriserades av samarbeten mellan offentliga och privata 
aktörer, exempelvis i form av samfinansieringen av utsmyckningen av Åre torg. 
Politiken hade även inslag av projekt och nätverk i form av samarbetet i 
Färdledaren. Sammantaget indikerar dessa samarbeten, projektpolitiken och 
nätverken inslag av governance. Dessa inslag var dock ingen bestående förändring 
av politiken, vilket innebär att förändringarna var tillfälliga och systemet gjorde 
sedan en tillbakagång mot government. En bestående förändring var dock 
privatiseringen av Åreliftarna vilket är indikatorer på governance då detta är 
kommunal verksamhet som övergår i privat ägo. Därmed går det att säga att tidvis 
består Åres regionalpolitik under perioden av ett styre med inslag av governancekaraktär, 
dock är detta ingen bestående förändring under perioden.  
 
Sammantaget visar analysen av materialet att regionalpolitiken i Åre under 
perioden fick allt fler inslag av governance. Detta skedde i form av samverkan, 
nätverk mellan privata och offentliga aktörer, inslag av projektpolitik samt 
privatiseringen av ett kommunalt bolag. Även regionalpolitiken fick ett nytt fokus 
i regionalpolitiken där samarbete mellan olika aktörer nu förväntades; därmed 
blev det nya styrformer vilket är ett tecken på governance. Däremot går inslagen 
av samverkan, projektpolitik och nätverk främst att knyta till projektet Färdledaren 
och dessa inslag är därför begränsade. Det innebär att det inte går att säga att 
strukturen i Åre förändras från att vara främst karakteriserad av government till att blir 
mestadels governance, men allt fler inslag av governancekaraktär går att finna.  
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Processen bekräftar vissa empiriska förväntningar på ett governmentsystem och andra 
inslag av governanceinspirerad politik. De starka inslagen av formell hierarkisk 
styrning där staten styr politiken genom lagar direkt och offentliga utredningar har 
minskat. Den lokala planeringsskyldigheten kvarstod vilket innebär inslag av 
government men planerna behövde inte längre godkännas av den statliga nivån, 
därmed hade det kommunala handlingsutrymmet ökat och var inte längre lika 
definierat av staten. Kommunen hade fått ett större ansvar för regionalpolitiken i 
och med förändringen till regional utvecklingspolitik och därmed blev den 
kommunala självständigheten från staten större vilket är en indikation på 
governance. Fallet uppvisar inslag av governanceinspirerad politik i form av 
samarbeten mellan offentliga och privata aktörer när det gäller offentlig 
utsmyckning, projektpolitik och nätverk. Dock är dessa inslag inga bestående 
fenomen i Åres regionalpolitik och därmed är förändringen av styret i 
regionalpolitiken i Åre inte alltför markant. 
 
 

*** 
Kapitlet har gått igenom den tredje empiriska processen kallad Färdledaren som 
ägde rum i Åre under 1990 till 2000. Det var en period som präglades av 
lågkonjunktur och en ekonomiskt svår tid för Åre. Som svar på den negativa 
utveckling Åre hade hamnat i initierades projektet Färdledaren av en privat aktör i 
Åre. Färdledaren syftade till att sätta turisterna i fokus och kom slutligen att 
omfatta alla företag och kommunens nämnder. Trots arbetet med Färdledaren 
drabbades Åre mycket hårt av lågkonjunkturen och det förändrade skattesystemet 
ledde till många konkurser vilket innebar att Sälenstjärnan (som senare blev 
Skistar) genom uppköp kom att bli det dominerade företaget i Åre. Perioden 
uppfyller vissa empiriska förväntningar på ett governmentsystem och andra inslag 
av governanceinspirerad politik. I nästa kapitel ska den fjärde empiriska processen 
studeras.  
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7 MULTIHALLEN PÅ ÅRE STRAND 

I detta kapitel studeras den fjärde empiriska processen, kallad Multihallen på Åre 
strand. Den ägde rum mellan åren 2000 och 2007. Trots arbetet under Färdledaren 
med att vända den negativa trenden lyckades inte Åre riktigt. En privat aktör tog 
därför initiativ till en utredning, Åre Fem Byar, kring vad Åre behövde för att 
attrahera fler gäster och förlänga vintersäsongen. Aktörer i Åre kände att de 
saknade den samarbetsstruktur mellan privata och offentliga aktörer som fanns 
under delar av Färdledaren, därför initierades ett samarbete mellan kommunen 
och företagare i nätverket Vision 2011. Det empiriska materialet presenteras och 
analyseras genom processpårning utifrån de analytiska kategorierna vem styr och 
hur styrs politiken. Det empiriska materialet relateras till de empiriska 
förväntningarna på idealtyperna government och governance.  
 
Åre mötte 2000-talet med nya neddragningar och minskat befolkningsunderlag 
ringande i öronen. Trots den medvetna satsningen på Färdledaren och intensivt 
arbete med att utveckla den turistiska produkten i Åre var den kommunala 
ekonomin fortsatt dålig. Från kommunens håll menade man att det kunde bli 
aktuellt att satsa kommunala medel på infrastruktur. Vidare menade man att 
kommunens attraktivitet måste öka och att detta skulle göras tillsammans med 
framför allt turistnäringen (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:33). 
 
De privata företagarna i Åre hade inte samma dystra ekonomiska förutsättningar 
som Åre kommun, då turismen i Åre nådde nya vinstnivåer eftersom priserna på 
liftkort höjdes och gästerna strömmade till. I sockenkrönikan menade man att 
liftkortförsäljningen hade ökat liftbolagets intäkter med 17 miljoner kr och att 
efterfrågan på exklusivt boende i Åre ökade bland gästerna. Påsken 2001 blev en 
rekordpåsk för Åre, 5 000 fler gäster än året före, och på långfredagen sattes rekord 
med 15 000 gäster i skidbackarna samtidigt (Gammalt och nytt 2001, s. 10, 
Gammalt och nytt 2002, s. 11). 
 
7.1 Kommunens ekonomi 

Den turistiska utvecklingen i Åre pekade uppåt, och den djupa ekonomiska 
lågkonjunkturen för landet i stort avtog, men Åre kommun drogs fortfarande med 
dålig ekonomi. De kommunala nämnder i Åre som inte höll sin budget drabbades 
av personalminskningar (Gammalt och nytt 2002, ss. 7‒9). Dock bröt Åre 2003 den 
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negativa demografiska trenden och ökade sin befolkning, som den enda 
kommunen i Jämtlands län som gör det. Av totalt inflyttade 85 personer till Åre 
kommun bosatte sig 72 i kringområdena runt Åre by (Gammalt och nytt 2004, ss. 
10, 12). Den ökade befolkningen ger ökade skatteintäkter. Politiker 6 är negativ till 
att resonera utifrån att ökad befolkning ger ökade skatteintäkter, och denne menar 
att ökad befolkning också ger ökade kostnader i form av samhällsservice. I 
samband med befolkningsökningen beslutade det kommunala fastighetsbolaget 
Årehus att bygga bostäder i Åre, Björnänge och Undersåker. Priserna på boende i 
Åre var år 2003 dyrare än någonsin. Planerna på bostadsbyggandet kritiserades av 
andra boende då deras utsikt begränsades (Gammalt och nytt 2004, ss. 12, 15).  
 
Åre kommun beslutade också att lägga ut sitt vatten- och avloppssystem på 
upphandling i december 2000 (Gammalt och nytt 2002, s. 8). Dock blev denna 
upphandling granskad och fastslogs ha genomförts i strid med lagen om offentlig 
upphandling, vilket innebar att Åre kommun vid förlikning fick betala 3,5 miljoner 
kr i skadestånd till företaget som förlorade upphandlingen. (www.dnv.se  hämtad 
2012‒06‒2027).  
 
För att ta sig ur lågkonjunkturen och det dåliga ekonomiska läget skapade Åre 
kommun i slutet av 1999 en vision som skulle vara vägledande för kommunens 
arbete. I visionen betonades att utvecklingspolitik i kombination med en sund 
ekonomi skulle skapa möjligheter för människor att bo och verka på orten. 
Kommunens åtaganden skulle vara långsiktiga och öppna för kreativa lösningar. 
Man menader också från kommunens håll att även om befolkningstalen förbättrats 
något så var näringsstrukturen på orten otillräcklig, kommunen måste arbeta för 
att skapa fler helårssysselsättningar (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:33).  
 
7.2 Utredningen Åre Fem Byar 

Som framgått i tidigare empiriska kapitel levde frågan om en 
konferensanläggning, kongresshall eller multihall i Åre, och hade så gjort i många 
år. Näringslivet i Åre hade flera gånger tidigare gjort försök att bygga en 
konferensanläggning men inte lyckats. I Åre tolkade man det som att man delvis 
fått avslag på tidigare OS- och VM-ansökningar på grund av att Åre saknade ett 
                                                           
27 Den Nya Välfärden är en tankesmedja som tillsatt vad de kallar en 
Konkurrenskommission som tar emot anmälningar om felaktiga upphandlingar och 
granskar dessa. www.dnv.se 11-05-24 

http://www.dnv.se/
http://www.dnv.se/
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större presscenter. Man hade ritat på en konferensanläggning som skulle vara 
placerad mitt i Åre, men den blev inte av (intervju Konsulten, Politiker 1, Arkitekt 
2). Från kommunens håll menade man att en multihall eller konferensanläggning 
skulle kunna avhjälpa problemet med en alltför säsongsbetonad arbetsmarknad 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:33). 
 
För att hitta en långsiktig lösning på det upplevda problemet i Åre att möteslokaler 
saknades och att arbetsmarknaden var instabil, tog näringslivet i Åre initiativ till 
en utredning kring Åre och de kringliggande byarna. Utredningen kom att heta 
”Utredningsuppdrag för destinationen Åre Fem Byar”. Nedan i texten refereras till 
den som Åre Fem Byar. Begreppet Åre Fem Byar kom av att byarna Åre, Duved, 
Tegefjäll, Björnen och Edsåsdalen som var en gemensam destination eftersom 
bolaget Å.R.E. AB drev liftar i alla byarna. Under utredningens gång kom Å.R.E. 
AB att sälja liftarna i Edsåsdalen, och därmed kom begreppet Åre Fem Byar att 
omfatta ett sammanhållet skidområde från Duved i väster till Björnen i öster. 
Utredningen finansierades av EU, länsstyrelsen, Åre kommun samt företagarna i 
Åre. Utredningen genomfördes av två projektledare, varav en jobbade 50 procent 
på Åre kommun samt 50 procent med utredningen. Utöver dessa ingick tre 
personer i en styrgrupp, varav en representerade kommunen, en representerade 
Å.R.E AB och en för Åreföretagarna (Hedung & Lindahl 2000). 
 
Konsulten menar att man upplevde det som att de tidigare försöken att bygga en 
multihall i Åre hade misslyckats på grund av att analysen varit för dålig. Man hade 
inte tillräckligt utrett varför Åre behövde en hall, vilket syfte den skulle fylla, vad 
den skulle innehålla, hur den kunde bidra till Åres utveckling och så vidare, och 
därför togs initiativet att göra en utredning kring Åre Fem Byar. Konsulten inledde 
samtal med Tjänsteman 2 på kommunen och Tjänsteman 4 på länsstyrelsen och de 
var positiva till en utredning (intervju Konsulten). 
 
Utredningen gjordes med utgångspunkt i att Åre Fem Byar måste utvecklas för att 
stärka sin ställning som ledande vinterresmål. Destinationen bedömdes även ha 
outnyttjad potential under vissa delar av vintersäsongen och framför allt 
sommarsäsongen. Syftet var alltså att främja året runt sysselsättning och mer 
väderoberoende aktiviteter. Utredningen hade också ett till uttalat syfte att 
undersöka hur livsmiljön kunde göras mer mångfasetterad så att fler människor 
valde att bo kvar eller flytta till Åre kommun. Åre hade vid tiden en negativ 
demografisk utveckling med lågt barnafödande och utflyttning. Hedung och 
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Lindahl (2000) beskriver det som att Åre stod i ett vägval. Åre var ett starkt 
varumärke och hade en position som ledande vintersportdestination men vill man 
stärka denna produkt och bli europeiskt ledande måste man utveckla 
destinationen. För att ha möjlighet att bli ännu bättre måste Åre satsa på att 
utveckla sommarturismen.  
 
Utredningen formulerade en vision och en profil som skulle vara ledande i arbetet 
med att utveckla destinationen. Visionen löd: ”Företagen i Åre Fem Byar, 
medborgare och kommunen, ska gemensamt verka för att skapa Europas mest 
attraktiva och upplevelserika destination, dit människor alltid längtar och ständigt 
återkommer samt en miljö med hög livskvalitet att leva och verka i” (Hedung & 
Lindahl , 2000:9). Visionen skulle uppnås genom att agera utifrån profilen. Profilen 
fokuserade på att erbjuda en mångfald av upplevelser med fokus på den alpina 
skidåkningen, det skulle vara lätt att vara gäst i Åre, med omtänksamma 
mötesplatser, upplevelser så många dagar om året som möjligt samt en ren, trygg 
och harmonisk fjällmiljö (Hedung & Lindahl 2000, s. 9). Även kommunen 
fokuserade nu naturen på ett tydligare sätt, devisen ”Mae gjett sluut å förstör at 
ongan” användes och blev återkommande ett flertal gånger i olika dokument i 
kommunfullmäktigeprotokollen (Kommunfullmäktigeprotokoll, A1:33 ff). 
   
Utredningen Åre Fem Byar pekade ut sex områden där satsningar borde ske, och 
dessa var: 

• Säsongsutveckling 
• Utveckla vinterupplevelsen 
• Lätt att vara gäst i Åre Fem Byar 
• Boendeutveckling 
• Offensiv marknadsbearbetning 
• Utbildnings- och kompetensutveckling 
 

Att satsa på dessa områden innebar i praktiken att utredningen ville att Åre skulle 
satsa på den alpina skidåkningen som huvudsakliga produkt men även utveckla 
ett ”dåligt-väder-koncept”. Åre skulle förbättra transfermöjligheterna med ett 
resecenter och ankomst- och avreseservice. Det måste bli lättare att boka, få 
bekräftelse och betala vistelsen. Boendet måste utvecklas både kvantitativt och 
kvalitativt. Utredarna menade att i princip hade inget nytt boende i Åre byggts 
sedan 1980-talet. För att kunna bearbeta marknaden menade utredarna att Åre 
måste lära sig mer om sina gäster, utveckla ett riktat koncept och kommunicera det 
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till målgrupperna. Slutligen menade Hedung och Lindahl att arbetsledare och 
säsongspersonal måste stärka sin utbildning som ett led i kompetensutvecklingen 
(Hedung & Lindahl 2000, ss. 11‒12).  
 
Dessa prioriterade områden skulle förverkligas genom sex aktiviteter, där aktivitet 
1 och 2 var multihallskonceptet, och aktivitet 3 var idéskiss för utveckling av ett 
rese- och mediecenter. Produktutveckling för barmarksperioden samt analys för 
strategisk planering var aktivitet 4 och 5. Slutligen var idéskiss för morgondagens 
arbetsmarknad den sjätte aktiviteten (Hedung & Lindahl 2000, ss. 12‒13). 
 
Utöver projektledarna och styrgruppen bildades olika referensgrupper i samband 
med de prioriterade områdena, och dessa innebar att specialkompetens tillfördes 
utredningen. Inom ramen för utredningen genomfördes två studieresor, en till 
Vuokatti i Finland och en till Center Parcs Longleat Forest i England. Tjänsteman 1 
kommenterar studieresorna och menar att anledningen till att de åkte till just 
Finland nog var slumpen. Tjänsteman 3 menar att det var ett lyckokast att man 
gjorde studieresorna och framför allt att man hamnade i Vuokatti. Tjänsteman 3 
menar att Vuokatti gjorde ett oerhört intryck på de närvarande från Åre och att 
man kände att det som fanns i Vuokatti var vad man behövde i Åre (intervju 
Tjänsteman 1, Tjänsteman 3). Anläggningen i Vuokatti drivs av Holiday Club OY. 
Politiker 4 beskriver hur denne, Tjänsteman 3 och Företagare 1 flög i samma plan 
på väg hem från Vuokatti och att de i flygplanet började skissa på Vision 201128. 
Politikern berättar att de delgav de andra sina planer när de landat på 
Frösöflygplats29 i Östersund. Politiker 1 berättar att de inledde samtal på 
flygplatsen i Östersund och det var den första skissen till Vision 2011. De hade 
upplevt resan till Finland som en aha-upplevelse. Det de sökte till Åre fanns 
faktiskt, och de kände att de behövde en målbild att jobba mot, så att utvecklingen 
i Åre inte skulle avstanna vid ett eventuellt nej från Holiday Club eller vid ett nej 
till att Åre skulle få arrangera alpina VM, och detta blev Vision 2011 (intervju 
Politiker 1). Politiker 5 menar dock att det var dåligt spenderade kommunala 
medel att skicka en delegation till Finland och England på studiebesök, och att 
genereringen av idéer borde ha gått att lösa på ett smidigare och billigare sätt 
(intervju Politiker 5). Jag återkommer till Åres VM-ansökan senare.  

                                                           
28 Vision 2011 blev ett visionsarbete där Åre kommun arbetade tätt tillsammans med delar 
av företagarna i Åre. Mer om detta senare i kapitlet 
29 Flygplatsen bytte 2006 namn till Åre Östersund Airport 
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Konsulten har en annorlunda bild av studiebesöken och hur det kom sig att man 
åkte just till Holiday Clubs anläggning. Det handlade inte om slumpen eller tur, 
utan det var en strategi från Konsultens sida. Konsulten hade redan varit i 
Katinkulta på ett studiebesök tidigare, då varken företagare eller 
kommunrepresentanter deltog. Inför studieresan där kommunen och näringslivet 
deltog planerade Konsulten resan på ett sådant sätt att Holiday Clubs anläggning 
skulle ge maximalt intryck på deltagarna. Konsulten var övertygad om att det var 
denna typ av anläggning Åre behövde. Konsulten säger: 
 

Då lade jag upp den så att först tittade vi på några anläggningar i Sverige 
med lite olika förutsättningar, det var lite taktiskt tänkt så att man verkligen 
skulle se vilka förutsättningar en sådan anläggning har. Vi var tillexempel i 
Pite Havsbad som är ett helt kommunalt bad och flög därefter direkt till 
Vuokatti. Och då flög polletten ned hos allihopa. 

 
Konsulten som tidigare hade varit i Vuokatti var övertygad om att det var denna 
typ av anläggning man behövde i Åre. Detta var dock inget Konsulten delgav 
övriga deltagare utan istället lade denne upp studiebesöket på ett sådant sätt att 
det skulle ge maximalt intryck på delegationen från Åre. Det visar hur konsulten 
arbetade strategiskt genom att delge övriga deltagare begränsad information. På 
detta sätt påverkade konsulten att deltagarn bildade sig egna uppfattningar om 
hur Åre borde utvecklas. Strategin bestod också i att deltagarna i gruppen skulle 
vara resursstarka individer på så sätt att deras position skulle vara sådan att de 
kunde påverka utvecklingen i Åre.  
 
Målet med utredningen var också att ta fram en långsiktig strategi för åren 2000 till 
2006 och handlingsplaner eller idéskisser till samverkansprojekt. 
Samverkansprojekten skulle ligga till grund för projektansökningar med nationell 
offentlig medfinansiering samt medfinansiering från EUs strukturfond (Hedung & 
Lindahl 2000, ss. 13, 15, 23).  
 
Tjänsteman 1 menar att länsstyrelsens hela tiden stöttat projektet, bland annat 
genom att finansiera utredningen Åre Fem Byar, även om tjänstemannen också 
menar att länsstyrelsens roll har ändrats och dess inblandning minskat i och med 
att möjligheterna att få finansiering från EU har ökat.  
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Åre Fem Byar pekade också på att Åre hade problem med sin image och profil. 
Image definieras som hur destinationen uppfattas, och profil är hur destinationen 
vill uppfattas. Enligt utredningen uppfattades Åre som präglat av ett omfattande 
nöjesliv, svåra skidbackar, bra skidåkning, ej lättillgängligt, ej barnvänligt och att 
Åre inte passade som ett resmål för familjer. Utredningen visade vilken 
personlighetstyp det är som reser till Åre och menade att dessa målgrupper borde 
breddas för att få fler gäster till Åre (Hedung & Lindahl 2000). När informationen 
kring hur Åre uppfattades framkom i utredningen, försökte aktörer i Åre aktivt 
byta Åres image. Man ville inte längre uppfattas som ungdomligt, häftigt och 
festligt. Ett exempel var när representanter för Skistar genom uttalandet ”det är för 
mycket Red Bull och rock´n roll i Åre” kom i konflikt med arrangörerna av 
tävlingen ”Red Bull Big Air” som hållits i Åre under flera år (Gammalt och nytt 
2005, s. 13). 
  
Utredarna menade också att Åre kommun på ett snabbt sätt skulle kunna öka sitt 
skatteunderlag genom att säsongsarbetarna skulle skriva sig i Åre. Dock menar 
Hedung och Lindahl att det inte fanns några incitament för säsongsarbetarna att 
göra detta, då det i många fall var en högre skattesats i Åre än andra kommuner. 
Istället menade man att det skulle gå att lösa problematiken genom att skapa 
helårssysselsättningar i Åre (Hedung & Lindahl 2000). Tjänsteman 1 stöder 
utredningens resonemang och menar att kommunen engagerat sig mycket i att få 
säsongsarbetare att skriva sig på orten, men att det inte var möjligt så länge Åre 
inte kunde erbjuda dem arbete under längre tid än en säsong (intervju Tjänsteman 
1). 
 
I utredningen menade man att multihallen byggde på visionen om att det är 
vintern som är och fortsatt kommer att vara Åres största säsong, men att denna 
borde kunna förlängas. Multihallen beskrevs kunna bli en reseanledning i sig till 
Åre. Hallen skulle placeras i ett område som hade utvecklingspotential när det 
gäller utomhusaktiviteter, och Åre strand sågs därför som hallens självklara 
lokalisering (Hedung & Lindahl 2000, del II:6). Arkitekt 2 menar att efter ett 
studiebesök till Pite Havsbad så slog man fast att anläggningen måste vara belägen 
på Åre strand eftersom det var det enda område som var tillräckligt stort (intervju 
Arkitekt 2). Konsulten sammanfattar utredningen genom att säga att om man i Åre 
ville vara en året runt destination så behövdes hallen, men hallen behövdes också 
för att skapa en året runt destination (intervju Konsulten).  
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Tjänsteman 1 menar att utredningen Åre Fem Byar innebar att man noga hade 
undersökt vad det var Åre behövde. Tjänstemannen säger: 
 

Det var styrkan, man rusade inte bara iväg och byggde ett hus utan man 
försökte hitta vad det är för något vi ska leverera, en form av mjukvara som 
då byggdes in i det här konceptet. 

 
Även Konsulten menar att undersökningen var viktig, denne säger: 
 

Det är viktigt att komma ihåg att även om det är vi som personer som drev 
fram det här, som är gnistan till att det kommer igång, så bygger besluten på 
analys och undersökningar. 

 
Då utredningen var klar lades mycket jobb ner på att resa runt i Åre kommun och 
försöka förankra utredningen och dess slutsatser bland företagare och politiker. 
Efter det att utredningen var färdig, var det osäkert hur man skulle arbeta vidare 
med den, hur man skulle gå till väga för att förverkliga hallen. Totalt beräknade 
man att det behövde investeras 2 miljarder kr i Åre i liftar, bäddar, restauranger 
och så vidare (intervju Arkitekt 2, Konsulten, Företagare 1). Företagare 1 menar att 
det var svårt att hitta ett sätt att arbeta vidare, varken företagarna i Åre eller Åre 
kommun hade möjlighet att göra så stora investeringar. Företagaren säger: 
 

Då tittade alla på Åreföretagarna och där fanns ingen möjlighet att investera 
2 miljarder så då tittade alla mot kommunen, lite hoppfullt. Kommunen de 
kippade efter andan, det mesta av investeringarna skulle gå till verksamhet 
som inte var kommunal. 

 
Man fattade då beslutet att detta klarar vi inte själva, utan vi måste söka 
samarbetspartners på annat håll. Multihallen var projekterad men man hade inte 
hittat några ekonomiska förutsättningar för att bygga eller driva den. Därmed så 
köpte man tjänster av externa konsulter som gjorde en genomförbarhetsstudie och 
så skissade man på att finansiera delar av projekteringen genom att göra ett EU-
projekt (intervju Konsulten, Företagare 1).  
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7.3 Vision 2011 

Under utredningen Åre Fem Byars gång hade olika expertgrupper skapats, och 
dessa upphörde i och med att utredningsarbetet slutfördes. Aktörer i Åre saknade 
dessa träffar och därför togs initiativ till ett samarbete mellan kommunen och delar 
av näringslivet i Åre. Dessa träffar kom sedan att utvecklas till ett visionsarbete. 
Visionsgruppen bestod av lokala aktörer som representanter för Åre kommun, 
Skistar, Åreföretagarna och aktörer knutna till dessa organisationer, och visionen 
kom att kallas vision 2011 (Loock 2009, ss. 39f). Visionen handlade konkret om att 
skapa ”Europas mest attraktiva vinterdestination”. År 2011 skulle Åre ha 50 
procent fler gäster än 2001, och 50 procent av den ökningen skulle ske under 
sommarsäsong och att andelen återkommande gäster skulle öka med 50 procent 
(http://are.se/index.php/are-vision-2020-varumaerket-are, 2012-06‒29). Konsulten 
menar att det i egentlig mening inte var någon vision, utan mer en affärsplan kring 
hur man skulle jobba för att förverkliga slutsatserna i utredningen Åre Fem Byar 
(intervju Konsulten). 
 
Konsulten, som varit en av de mest betydelsefulla personerna i processen, lyfter 
fram utredningen Åre Fem Byar och dess resultat. Nu visste man vilka gästerna i 
Åre var, vad de ville ha och vad som behövdes i Åre för att skapa en året runt 
destination. Konsulten menar att visionsarbetet var viktigt i och med att det 
skapade ett mål att sträva mot som låg bortom enskilda projekt. Även Politiker 1 
menar att visionen hade ett värde då det var en målbild att jobba emot så att 
utvecklingen i Åre inte skulle avstanna vid ett eventuellt nej till att få arrangera 
VM. Politikern menar att hallen inte hade kommit till stånd utan medfinansiering 
av offentliga medel (intervju Konsulten, Politiker 1). 
 
Det råder delade meningar mellan informanterna kring vilka de faktiska 
individerna i visionsgruppen var. Tjänsteman 2 menar att man i efterhand ångrade 
att man inte dokumenterade hur bildandet av visionsgruppen gick till. All 
information kring visionsarbetet och alla mötesanteckningar är så begränsat att det 
får plats i en smal pärm (intervju Tjänsteman 2). Tjänsteman 3 säger om 
visionsgruppen: 
 

Det var en perfekt grupp. Och jävligt högt i tak! …den som visade det 
maximala modet var Politiker 1. Denne vågar, tillsammans med mig, att 
driva igenom visionen i det politiska systemet och det väldigt kraftfullt. 

http://are.se/index.php/are-vision-2020-varumaerket-are
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Även konsulten talar om Politiker 1 som modig och att denne vågade driva 
igenom besluten trots att det handlade om skattebetalarnas pengar. Tjänsteman 2 
beskriver tillblivelsen av visionsgruppen som att man efter utredningen Åre Fem 
Byar slutade träffas i olika grupper och att många uppfattade det som att det fanns 
ett behov av att fortsätta. Ett annat skäl var att Politiker 3 och Företagare 2 menade 
att det saknades ett samarbete mellan företagarna i Åre och kommunen. Så 
visionsgruppen bildades genom att Tjänsteman 2 sammankallade delar av 
Årenäringen och kommunledningen till ett första möte. Även Tjänsteman 3 menar 
att visionsgruppen hade sitt ursprung i utredningen kring Åre. Utredningen Åre 
Fem Byar samlade kommunen, Skistar och företagarföreningen vilket ledde till att 
dessa aktörer började prata med varandra. Det ledde till att det skapades en 
gemensam agenda och att de fick förtroende för varandra. Företagare 4 och 
Företagare 3 skiljer sig från övriga informanter då det gäller synen på 
politikerrollen. Konsulten och Tjänsteman 3 beskriver Politiker 1 som modig, 
medan Företagare 3 och 4 har en annan bild. De menar att Åre inte är ett resultat 
av politiskt agerande, utan att Åre består av de småföretagare som alltid funnits på 
orten (intervju Tjänsteman 3, Tjänsteman 2, Konsulten, Företagare 4, Företagare 3).  
Mötena med visionsgruppen präglades av samkväm. Man åt middag och förde 
inga mötesanteckningar. Tjänsteman 2 säger: 
 

…vi skulle bara ha en pratis. Nu såhär i efterhand kan man tycka; varför 
skulle vi hålla på och larva sådär va? Vi hade kunnat gå rakt på spåret, men 
det var inte så självklart då. 

 
Tjänstemannen menar att grunden i visionsarbetet var att individerna passade så 
bra ihop, att de hade bra personkemi. När de träffades för att sätta agendan var de 
noga med att inkludera frågor som var intressanta både för politiker, det vill säga 
med ett samhällsperspektiv, och för företagarna, med mer marknadsinriktade 
frågor. Det gör att mötena kändes givande för alla parter och samarbetet fortgick. 
Tjänstemannen säger att det var viljan till samarbete mellan individerna som 
gjorde att det var fruktsamt och att viljan inte ligger i strukturen utan i 
individerna; det är vad som haft den största betydelsen för visionsarbetet. 
Konsulten menar att visionsarbetet har varit viktigt i och med att det har skapat ett 
mål att sträva mot som ligger bortom enskilda projekt. Multihallen och VM var 
delar av visionen men om de inte hade förverkligats så hade man ändå visionen att 
sträva mot (intervju Tjänsteman 2, Konsulten). 
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Tjänsteman 1 kommenterar visionsarbetet i vision 2011 genom att beskriva hur 
visionen skapades, och säger:  
 

Det som händer är att vi tillsammans med näringen snodde ihop Vision 
2011, som i sig inte är så märkvärdig, men ändå på något vis talade vi om 
vad vi ville uppnå. I och för sig var det väl toppmänniskorna så att säga som 
gjorde visionen och visionen var väl mest näringen i Åres vision. 

 
Tjänsteman 2 menar att visionsarbete var fokuserat till Åre by på grund av att Åre 
by sågs som ett naturligt tillväxtcentrum i Åre kommun. Det som händer där 
sköljer över på resten av kommunen. Dessutom menar tjänstemannen att: 
 

Det är bara i Åre det finns den kompetensen att det är meningsfullt med ett 
visionsarbete. 

 
Tjänsteman 1 menar att visionsarbetet vart präglat av starka ledare, det har bestått 
av individer med stark vilja och övertygelse om att deras ageranden är de rätta. 
Företagare 2 är inne på liknande resonemang och menar att man kanske kan 
ifrågasätta sättet som besluten förankrades på, men genom att gruppen var eniga 
så kunde man genomföra visionen. Det rådde ett starkt förtroende mellan 
deltagarna. Tjänstemannen säger: 
 

Det blev ju en liten grupp som sitter tillsammans med näringen och tar 
besluten innan, alltså innan de formella besluten. 

 
Även Politiker 4 beskriver hur besluten fattades inom den lilla visionsgruppen och 
sedan förankrades efteråt. Politikern säger: 
 

Vi jobbade inte som en kommun, det var mera som ett företag, eller i alla fall 
genom okonventionell kommunpolitik. Många gånger så har man förankrat 
besluten i efterhand. 

 
Politiker 6, som inte var en del av visionsgruppen, menar att denne upplevde det 
som att man fattade beslut inom visionsgruppen trots att alla visste att gruppen 
inte hade mandat att ta de besluten. Politikern menar att denne upplevde det som 
att man genom att delge begränsad information ställde kommunfullmäktige inför 
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fullbordat faktum och att det då inte fanns så mycket att göra annat än att bifalla. 
Politikern tycker att tjänstemännen fick för mycket att säga till om, politikerna 
borde ha styrt mer. Politikerna ska inte detaljstyra men exempelvis ska 
planeringsdokument följas av tjänstemännen, vilket politikern upplevde inte var 
fallet i Åre vid tiden för visionsarbetet. Politiker 6 säger:  
 

Alltså det var som att kliva på ett tåg och så rasslade tåget iväg, jag tror att vi 
var väldigt få som hängde med i vad som faktiskt hände. Jag tror att 
besluten fattades över huvudet på dem som egentligen borde ha fattat 
besluten. 

 
Politiker 3 håller delvis med Politiker 6 och menar att beslut ibland fattades lite 
ogenomtänkt, man var så mån om att inte gå miste om investeringar i kommunen 
att man ibland fattade besluten lite för snabbt. Politikern menar att personerna i 
visionsgruppen var individer som vågade säga att saker ska genomföras fast de vet 
att man egentligen inte har fattat det formella beslutet ännu (intervju Politiker 3). 
Tjänsteman 1 menar att det alltid var kommunen som fick skäll när saker inte 
fungerade, men att visionsarbetet hade skapat viss förståelse från näringslivets håll 
för kommunens roll. Inom visionsgruppen har också ansvar fördelats, och 
tjänstemannen säger: 
 

…vi har väl haft lite tysta överrenskommelser om vem som ska ta på sig 
ansvaret och vem som ska förklara varför det är på ett visst sätt för de andra. 

 
Vision 2011 har sedan kommit att utvecklas till en ny vision, 2020. Tjänsteman 3 
säger att arbetet med vision 2020 mer handlar om att bygga vidare på det 
gemensamma åtagandet, att påminna om att det hela tiden är ett gemensamt 
åtagande. Tjänstemannen menar att kommunens gemensamma åtagande med 
näringslivet, den gemensamma visionen skiljer Åre från andra orter. Det som har 
varit bra i Åre är att det är enskilda personer som har kunnat föra förhandlingar 
med exempelvis entreprenörer om att bygga i Åre. Tjänstemannen menar att Åre 
skiljer sig från andra kommuner eftersom man ofta från andra kommuner skickar 
hela delegationer och inte vill peka ut en ansvarig. I Åre fördelades arbetet ut på 
enskilda individer som fick mandat att agera. (intervju Tjänsteman 3) Att 
kommunen fick en vision och en plan för framtiden detta innebar att man var 
tydlig med hur man tänkte sig att Åre skulle utvecklas, vilket underlättade 
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planering och tillståndsgivning (intervju Tjänsteman 3, Politiker 3). Tjänsteman 3 
säger: 
 

I Åre har man skapat korta vägar till beslutsfattandet och man har ett stort 
mod, Politiker 1 förlorade valet 2002 på att denne hade ett för stort mod. 

 
Företagare 2 menar att det är framför allt var på grund av Politiker 1 och Politiker 3 
som visionsarbetet tog fart och kunde genomföras i Åre (intervju Företagare 2). 
Politiker 4 menar att som politiker så handlar det om att ta ansvar för utvecklingen 
och för sina ageranden. Tjänstemannarollen handlar inte på samma sätt om ansvar, 
eftersom tjänstemännen inte riskerar att förlora sina jobb vid nästa val. Företagare 
som är intresserade och ser möjligheter är också de med och påverkar i samverkan 
med politiker (intervju Politiker 4). Tjänsteman 2 menar att visionsarbetet varit så 
viktigt på grund av att destinationsutveckling handlar om att de ledande aktörerna 
på destinationen är överens. I visionsgruppen satt de ledande politikerna, ledande 
företrädare för näringslivet och några ledande tjänstemän. Tjänstemannen menar 
att det är en fördel om gruppen är liten, kravet var att gruppen aldrig fick vara 
större än 8 personer. Tjänsteman 2 menar att om gruppen består av ledande 
aktörer och är överens så är sannolikheten stor att de besluten blir genomförda, 
Tjänstemannen säger: 
 

Då behöver man inte bekymra sig om resten om jag säger så, det blir ändå 
som man har tänkt det i gruppen. Gruppen är självutnämnd, man har själv 
bestämt att man ska sitta där, man blir inte vald eller nominerad. Man kan 
prata om saker innan så att de inte läcker ut och så har man visionen som 
gemensam målbild. 

 
I sockenkrönikan kåserar man över Åre och skriver en krönika från år 2023 där 
man ser tillbaka på Åre. Man beskriver Vision 2011 och menar att målen med 
visionen uppnåddes ”även om det tog lite längre tid”(Gammalt och nytt 2004, ss. 
36–37). Detta kåseri visade sig dock inte stämma, då Åre kommun kom att byta ut 
Vision 2011 tidigare än beräknad. Redan 2006 skapade man en ny vision kallad 
2020. Tjänsteman 2 menar att man bytte vision på grund av att man redan hade 
uppnått de huvudsakliga målen i vision 2011 (intervju Tjänsteman 2). Istället för 
målet på 5 000 nya bäddar hade man uppnått 6 000, man hade uppnått 1 500 nya 
restaurangplatser jämfört med visionens mål på 2 500. Av målet på 400 000 nya 
skiddagar var 187 900 uppnådda, 400 nya invånare var uppnådda av 1 000 
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planerade, liksom 300 nya arbetstillfällen av 800 planerade. De ökade 
skatteintäkterna var planerade till 26 miljoner kr/år och var 2006 uppe i 11 miljoner 
kr/år. 200‒300 nya bostäder skulle byggas, och man hade uppnått 80 lägenheter 
och 50 byggklara tomter. Infrastruktursatsningarna beräknades bli 15 miljoner kr 
men var 2006 uppe i 100 miljoner kr. Från kommunen sida så menar man att 
infrastruktursatsningarna kom att vida överstiga det man förutsett, men att 
investeringarna har varit positiva för kommunen då de har lett till ökade 
skatteintäkter som annars inte skulle ha kommit till stånd 
(http://are.se/index.php/are-vision-2020-varumaerket-are  2012-06-29). Vid en 
jämförelse mellan målen i vision 2011 och faktiskt uppnådda mål visar det sig att 
det bara var antalet nya bäddar som var uppnådda av vision 2011 då kommunen 
beslutade att inleda arbetet med vision 2020.  
 
Tjänsteman 2 talar om den nya visionen och menar att mycket i vision 2011 redan 
var uppfyllt och att det därför inte var meningsfullt att ha den kvar. Tjänsteman 2 
säger: 
 

Jag menar har man sagt 5000 nya bäddar till 2011 och 2005 har man redan 
byggt 6000 då blir det löjligt att behålla den. Så den gjordes om och i den 
processen var det inte bara fem, sex personer som skrev vision 2020 utan då 
var det 150 personer med och skrev den. 

 
Vision 2020 skapades under år 2006 i en process innefattande 160 personer från 60 
företag och intresseorganisationer som representerar turismen på destinationen 
Åre. I visionen betonar man mer upplevelser, miljöansvar och ett välkomnande 
förhållningssätt till Åres gäster (http://are.se/index.php/are-vision-2020-
varumaerket-are 2012-06-29). 
 
7.4 Multihallen 

Utredningen Åre Fem Byar drog slutsatsen att Åre behövde en reseanledning på 
sommaren och något som kunde förlänga vintersäsongen och erbjuda aktivitet då 
vädret inte tillåter skidåkning. Denna aktivitet menade man var en ”multihall”. 
Den 27/6 2000 presenterades en fördjupad översiktsplan över Åre by, och här var 
multihallen inritad på Åre strand. Då förstudien av multihallen presenterades i 
september samma år beräknades den innehålla hörsal, äventyrsbad, gym, spa, pub, 
lokaler för utställningar, bowlinghall och spelhall. Närbeläget skulle också ett rese- 
och mediecenter förläggas samt en curlinghall (Gammalt och nytt 2001, ss. 10, 13). 

http://are.se/index.php/are-vision-2020-varumaerket-are%202012-06-29
http://are.se/index.php/are-vision-2020-varumaerket-are
http://are.se/index.php/are-vision-2020-varumaerket-are
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Efter studieresan till Holiday Clubs anläggning i Vuokatti beslutar deltagarna att 
en sådan anläggning behövdes i Åre. Tjänsteman 3 menar att man efter 
studiebesöket återvände till Finland för att skriva samman ett avtal. Avtalet 
föreskrev att Holiday Club skulle uppföra och driva en anläggning i Åre under 
förutsättning att Åre kommun samverkade till projektet.  
 
Projektet med Multihallen presenterades för kommunens politiker i november 
2001, och dessa beskrevs vara mycket positivt inställda till projektet (Gammalt och 
nytt 2003, s. 7). I kommunens strategiska dokument inför år 2001 angavs att 
kommunen skulle bidra med kommunala medel för att förverkliga 
multihallsprojektet. Multihallen sågs som en strategisk investering tillsammans 
med näringslivet och regionen för att förlänga turistsäsongen och förbättra den 
turistiska produkten (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:33). Tjänsteman 1 menar 
att det rådde politisk enighet kring uppfattningen att Åre måste utveckla sin 
turistiska produkt. Tjänstemannen pekar på att utredningen Åre Fem Byar gjordes 
mot bakgrund av att befolkningen i kommunen minskade och den kom fram till att 
Åre behövde en multihall. Detta var i sig inget nytt eftersom man hade gjort 
många tidigare försök att hitta finansiering för en multihall, ända sedan Åre 
kommun bildades (intervju Tjänsteman 1). 
 
Beslut fattades i kommunfullmäktige 26/2 2001 om att jobba för ett förverkligande 
av multihallen tillsammans med Årenäringen, länsstyrelsen och EU:s 
strukturfonder. Miljöpartiet opponerade sig, men motionen antas. 
Kommunstyrelsens beslut att lämna in en strukturfondsansökan godkändes och 
kommunen skulle i den finansiera 30 procent, vilket uppgår till 900 000 kr. 
Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. Ett informationsmöte kring multihallen 
hölls i kommunfullmäktige den 27/11 2001. Den 28/1 2002 beslutade 
kommunfullmäktige att stödja projektet med multihallen genom att godkänna 
avsiktsförklaringen, projektbeskrivningen, mål-1-ansökan samt medfinansieringen. 
Avsiktsförklaringen var ett bindande avtal mellan kommunen, Å.R.E AB och 
Holiday Club OY (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:35). Holiday Club blev den 
entreprenör som skulle uppföra och driva anläggningen på Åre strand. Politiker 5 
som protesterade mot kommunens åtaganden, menar att oppositionen blev 
överkörda av övriga partier. Politikern menar att denne inte är emot det som blev 
på Åre strand men att det hade kunnat komma till stånd utan kommunala medel. 
Politikern säger: 
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Jag förstod att det där inte skulle ge några positiva effekter för 
kommundelarna runt omkring Åre by. 

 
Åre kommun beslutade att satsa 11 miljoner kr i aktiekapital i multihallen eftersom 
det var en förutsättning för att hallen skulle få EU-bidrag. Kommunen lånade 40 
miljoner kr samt medfinansierade ytterligare 52 miljoner kr som finansieras genom 
försäljning av tillgångar. Kommunen ingick som medfinansiär förutsatt att EU 
samt NUTEK30 och dess partners skulle göra detsamma. Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. Folkpartiets yrkan om att kommunen 
även skulle söka sponsoravtal avslås (Kommunfullmäktigeprotokoll A1:36, 
Gammalt och nytt 2003, s. 9). Kommunen beslutade att godkänna förslaget från 
Årehus styrelse att sälja ut Årehus fjärrvärmeverksamhet (Kommun-
fullmäktigeprotokoll A1:35). Politiker 4 menar att man sålde ut fjärrvärmen för att 
Årehus skulle kunna betala av lån hos kommunen. På det sättet möjliggjorde man 
att kommunen kunde gå in med pengar i satsningen på Åre strand (intervju 
Politiker 4).  
 
Tjänsteman 3 menar att av de 58 miljoner kr som Åre kommun finansierade 
Holiday Club med, så kommer kommunen få tillbaka 28 miljoner kr fram till år 
2023 genom reducerad badavgift för kommunmedborgarna. Som en förlängning 
av multihallen och Holiday Club-satsningen på Åre strand måste man bygga en 
järnvägsövergång. Kommunen blev byggherre för denna som beräknades kosta 20 
miljoner kr (Gammalt och nytt 2005, s. 5). 
 
I mars 2002 kom beslut från EU:s strukturfonder att de ger bidrag till multihallen. 
Holiday Club fick också 60 miljoner kr i regionalt utvecklingsbidrag genom 
NUTEK (Gammalt och nytt 2003, s. 12).  
 
I maj 2002 togs de första spadtagen för multihallen. Det var 150 personer som med 
varsin spade tog de första tagen. Dock blev det protester gentemot byggandet av 
multihallen på Åre strand och Holiday Clubs etablering. Bostadsrättsföreningen 
Åregårdarna överklagade etableringen men drog senare tillbaka sitt överklagande 
och beslutade istället att sälja sina aktier i bolaget Åre Strands Aktivitets AB till 

                                                           
30 NUTEK, verket för näringslivsutveckling, övertogs den 1/4 2009 av Tillväxtverket. 
www.tillvaxtverket.se 12-06-26 

http://www.tillvaxtverket.se/


149 

Holiday Club (Gammalt och nytt 2003, s. 17). Företagare 2 menar att detta var den 
enda protest som framfördes mot utbyggnaden av Åre strand. Företagaren säger: 
 

…och det löste vi ju på ett fiffigt sätt som jag inte vill berätta hur. 
 
Den första november 2002 återstod inga formella hinder för byggandet av hallen, 
finansieringen var klar, överklaganden avvärjda och avtalen påskrivna. 
Krönikören beskrev det som att ”alla är glada”. I senare krönikor beskrivs 
multihallen som ett magnifikt bygge (Gammalt och nytt 2004, s. 7). 
 
Visionsarbetet innebar samverkan på nära håll mellan kommunen och näringslivet. 
Flera av informanterna menar att det vart lärorikt för kommunen och näringslivet 
att samarbeta så intimt med varandra. Det har skapat förståelse för varandras 
roller. Informanterna beskriver det som att det har varit en skola i Åre att 
näringslivet har fått lära sig hur en kommun fungerar (Tjänsteman 1, Politiker 1). 
Tjänstemannen säger: 
 

Det gällde att trixa sig igenom det offentliga demokratiska systemet och 
regelverket, tillsammans med näringen. Att försöka få näringen att förstå att 
ska man göra en detaljplan så måste man samråda och man måste ställa ut 
den och det finns alltid någon som kan överklaga och så vidare, och det 
måste man liksom genomlida innan man kan sätta spaden i jorden. 

 
Politiker 4 menar att även om vissa beslut riskerade att bli överklagade i processen 
med att exploatera Åre strand, är det också en sorts styrka i systemet. Så länge ett 
beslut inte är överklagat så gäller det, för när tiden för överklagan gått ut kan 
ingen göra något (intervju Politiker 4). Tjänsteman 3 har en annan bild och menar 
att kommunens regelverk inte befrämjar regional utveckling, och denne säger: 
 

Man har en myndighetsroll i kommunen som inte bara handlar om 
renhållning och sådant där utan även exempelvis bevilja bygglov och det är 
ett djävla otyg. Alltså politik är skitviktigt men det har alla maktmedel att 
döda en process. Men kommunen ska vara affärsmässiga. 

 
Tjänsteman 3 menar att det tog ca ett år att färdigställa affären med alla avtal 
mellan olika parter. Tjänstemannen säger: 
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I början var det 23 avtal som täckte 6 olika parter för att slutligen bli 9 avtal 
som knyter 4 parter. Avtalen binder Holiday Club, Åreföretagarna och Åre 
kommun i 20 år, fram till 2023. 

 
Tjänstemannen menar vidare att kommunen ibland fick förklara att man inte 
kunde göra vad som helst, att kommunen jobbade för förverkligandet av planerna 
men att allt inte var möjligt. Tjänstemannen fortsätter: 
 

Tjänstemännen ska se till att kommunen följer gällande regler, avtal och 
lagar och håller sig till den kommunala kompetensen, och jag vill inte påstå 
att vi har hållit oss inom den i alla delar, men det är ingen som har uppfört 
ett kommunalt besvär så vi har inte fått någon bakläxa. 

 
Inför upphandlingen av multihallen på Åre strand menar Tjänsteman 1 att det var 
en förutsättning för att multihallen skulle kunna byggas att det blev rätt 
entreprenör för byggandet och driften. Tjänstemannen säger: 
 

Det här med upphandlingen, den offentliga upphandlingen, var snårig att ta 
sig igenom så att det blev som vi ville. 

 
Politiker 1 menar att det hade varit många långa diskussioner kring hur man skulle 
utforma anläggningen på Åre strand. Det var tvunget att bestå av en anläggning 
som kunde utgöra en reseanledning i sig, ett alternativ till skidåkning. Däremot 
skulle anläggningen inte få innehålla något boende eftersom det redan fanns så 
många hotell i Åre, och maten skulle fås via catering från befintliga restauranger 
(intervju Politiker 1). Dock kom anläggningen på Åre strand att innehålla både 
boende och restaurang. Konsulten menar att det var en svår tid för projektet, för 
det fanns ingen entreprenör som var villig att driva hallen om inte anläggningen 
innehöll både boende och restaurang. Därför gick erbjudande ut om att driva 
hallen till alla befintliga hotell i Åre, och då det inte var någon som var intresserad 
gick frågan till Holiday Club (intervju Konsulten).  
 
I december 2002 meddelade spa- och hotellkedjan Holiday Club att den skulle 
bygga multihallen på Åre strand, dock inte riktigt det koncept som tidigare 
skissats på. Nu skulle även hotell och timeshare lägenheter ingå. Holiday Club 
skulle att bli barmarkspartner åt Skistar där bolaget Å.R.E. AB ingår (Gammalt och 
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nytt 2003, s. 9). Tjänsteman 3 menar att det var ett strategiskt beslut att presentera 
nyheten i december då nyhetsläget i stort är lugnt. Tjänstemannen menar: 
 

Totalt sett lade vi ned 300 000 på en PR firma och det gav oss ett mediavärde 
som vi uppskattar till 11-12 miljoner. Vi meddelade att ett nytt Åre ska 
byggas! 

 
Tjänsteman 1 menar att allt gick mycket fort från det att kommunen bestämt sig för 
att stödja projektet till att Holiday Club utsågs till den entreprenör som skulle 
driva anläggningen. Det är flera informanter som menar att Åre hade lite tur då 
man åkte till Holiday Club, eftersom detta företag var inne i en period där det 
tänkte expandera utanför Finland. Att Åre kom och erbjöd företaget att etablera sig 
i Sverige kom i precis rätt tidpunkt (intervju Tjänsteman 2, Företagare 2, 
Tjänsteman 3, Arkitekt 2). Tjänsteman 1 säger att i Åre hade kommunen visat att 
projektet skulle genomföras, och det gällde att hitta lösningar. Tjänstemannen 
säger: 
 

Att säga; nej det här går inte! det fick man inte göra. Det gällde att hitta 
lösningar, vissa fick nog slita sitt hår. Exempelvis äger kommunen marken 
där anläggningen står idag och de [Holiday Club] har tomrätt på den, då 
slapp de lägga ut 8 miljoner på mark. 

 
Holiday Club och multihallen som döptes till Mix Megapol Arena invigdes i 
november 2004. Redan i maj 2005 var hotelldelen för liten och byggdes ut med 48 
rum (Gammalt och nytt 2004, s. 7, 15, Gammalt och nytt 2006, s. 6, 16). 
 
Angående kommunen roll kring förverkligandet av multihallen säger Tjänsteman 
1:  

Ska vi som kommun ta åt oss en del av äran för förverkligandet av 
multihallen? Självklart det tycker jag vi kan göra, utan att förhäva oss. 

 
Även Tjänsteman 3 menar att kommunen hade en stor roll i förverkligandet av 
multihallen: 
 

Jag, eller vi [kommunen] drev allting under de här åren 99-2003, då fanns all energi, 
all drivkraft, all finansiering, allting fanns i kommunen. 
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Tjänsteman 2 menar att om inte Åre kommun varit beredda att ta en del av 
finansieringen, hade Holiday Club etablerat sig någon annanstans. Att Holiday 
Club etablerade sig i Åre handlar om 1) platsen, ett bra läge i Sverige med bra 
kommunikationer och inarbetad turistisk destination 2) varumärket, Åre är ett 
känt varumärke vilket var attraktivt för Holiday Club, 3) företaget fick ett positivt 
finansieringserbjudande från kommunen, och  4) det fick en professionell inbjudan 
att etablera sig i Åre (intervju Tjänsteman 2). 
 
Även länsstyrelsen lyfts fram som en viktig aktör i arbetet med multihallen. 
Länsstyrelsen beskrivs som en viktig aktör som stöttat projektet och som genom 
sin position i länet varit avgörande för multihallens tillblivelse. Länsstyrelsen 
beskrivs som en avgörande ”remissinstans” när det kommer till större 
investeringar. Även Politiker 4 menar att länsstyrelsen har varit en viktig aktör. 
Politiker 6 menar att det har varit bra för Åre att länsstyrelsen har sagt ifrån kring 
vissa satsningar, den är den enda som har gjort det (intervju Tjänsteman 2, 
Politiker 4, Politiker 6).  
 
Tjänsteman 2 menar att projektet inte hade kunnat genomföras om inte kommunen 
stöttat det, samtidigt som kommunen inte hade kunnat genomföra projektet på 
egen hand. Även Politiker 1 menar att anläggningarna på Åre strand aldrig hade 
kommit till om inte offentligheten varit med och investerat. I Åre hade man jobbat 
så många år för en konferensanläggning, och frågan var så väl utredd att man 
visste att det inte gick att finna lönsamhet i den om man inte samverkade (intervju 
Tjänsteman 2, Politiker 1). Politiker 1 talar om denna samverkan och säger: 
 

Alltså, Sverige dräller av kommuner som bygger badhus och kommuner 
som bygger samlingslokaler. Det vi gjorde i Åre var att vi sa att; här har vi 
pengar, vi kan lägga de i ett badhus men om ni tar de pengarna och lägger 
dem i det bad som ska byggas i Holiday Club så får vi mera badhus för 
pengarna, vi får mera samlingslokal för pengarna om vi gör det tillsammans. 

 
Tjänsteman 2 menar vidare att den skiftande politiska majoriteten i kommunen 
inte har påverkat projektet. I september 2002 var det val och Åre följde troget sin 
vana att byta majoritet vid varje val, och det borgerliga styret överlämnade makten 
till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (Gammalt och nytt 2003, s. 
17). Tjänsteman 1 menar att majoriteten i kommunen inte spelat någon roll, men 
vilka de enskilda individerna i visionsgruppen har varit har spelat roll. Om det 
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varit några andra individer hade projektet kanske inte fått samma utfall. 
Tjänstemannen menar att det har funnits nyckelpersoner som varit avgörande. 
Även Politiker 1 menar att det är de enskilda individerna som har haft betydelse, 
för Åres utveckling. Åre har sitt fjäll, Åreskutan, och det klart att det har betydelse 
men det hade inte spelat någon roll om det inte funnits människor i Åre som varit 
villiga att jobba med denna unika miljö (intervju Tjänsteman 1, Politiker 1). Bytet 
av majoritet i kommunen 2002 innebar att det blev Politiker 3 som fick vara med 
och genomföra byggandet av Holiday Clubs anläggning trots att det var Politiker 1 
som fattade beslutet att starta det.  
 
Politiker 1 menar att man i varje kommun måste jobba nedifrån för att hitta det 
man är bra på, det som är unikt. Man måste fokusera på styrkor och svagheter 
vilket ger förutsättningar och verktyg för att lyckas skapa den utveckling man vill 
ha (intervju Politiker 1). 
 
Politiker 5 menar att det var fel att satsa kommunala medel i byggande av Holiday 
Clubs anläggning, att det är fel att allting ska satsas i Åre by. Denne menar också 
att det inte var så mycket folkliga protester gentemot satsningarna då de skedde, 
men att kritik har kommit i efterhand. Politikern är kritisk mot att allt är så 
koncentrerat till Åre: 
 

Allting ska vara i Åre och allting ska dessutom heta Åre, även om det inte 
ligger i Åre, Åre Trafikskola ligger i Järpen. Man känner ju inte igen sig i 
Järpen längre när allt heter Åre. 

 
Alla informanter utom Politiker 5 menar att varumärket ”Åre” är positivt, att det 
gör det lättare att göra investeringar och satsningar i Åre. Politiker 5 menar 
sålunda att denne inte längre kan identifiera sig med Järpen då allting ska heta 
Åre. Detta är ett exempel på hur varumärket även kan påverka affärer och varor 
negativt, allt beroende på vad individen har för relation till varumärket ”Åre”. 
Informanterna skiljer sig oerhört åt i sin syn på kommunens satsningar. Åsikterna 
spänner från att satsningarna inte skulle ha gjorts överhuvudtaget till att de varit 
alltför begränsade. En del informanter menar att den kommunala investeringen i 
Holiday Club inte var så jättestor då man kommer att ”få tillbaka” en del av 
pengarna genom reducerad badavgift för kommunmedborgarna fram till år 2023. 
Andra menar att detta var dåligt investerade pengar, då man nästan samtidigt 
behövde fatta beslutet att säga upp medarbetare från socialnämnden på grund av 
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dess underskott. Kommunen drog här ner på en verksamhet som tillhör den 
primära uppgiften, samtidigt som man gör en stor regionalpolitisk investering. 
Framför allt är Politiker 5 kritisk till kommunens agerande utifrån detta 
perspektiv. Även Politiker 6 är negativ men mer utifrån aspekterna att man i Åre 
tillåtit turismen ta över alltför mycket och att det är svårt att vara bofast med tanke 
på höga bostads-, mat- och klädpriser. Den andra ytterligheten är Företagare 4 som 
menar att kommunen investerat alltför lite i Åre, att de borde gjort mycket mer. 
Denne är av åsikten att Åre by är en sådan ekonomisk motor i kommunen och 
regionen att allt kommunen gör ska göras lite bättre i Åre för att det är på sikt bra 
för hela kommunen. Tjänsteman 2 å sin sida menar att det är uppenbart att 
kommunen prioriterar Åre by, exempelvis genom att det är den enda 
kommundelen där ett visionsarbete pågår. Tjänstemannen menar att det är rätt 
agerat av kommunen att prioritera byn, eftersom det är det stället med bäst 
förutsättningar att växa. Politiker 5 för fram ett argument kring att man inte alltid 
kan argumentera för att en ökande befolkning alltid är bra, då det också innebär 
ökade kostnader för kommunen i form av daghem, vattenrening och renhållning. 
Då den nyinflyttade befolkningen i princip uteslutande bosätter sig i Åre by menar 
politikern att det leder till att resterande delar av kommunen utarmas, eftersom 
satsningar måste göras i byn. Skolor och dagis måste byggas ut inne i Åre by, vilket 
leder till att skolor läggs ner ute i kommundelarna. 
 
7.5 Alpina VM och investeringar i Åre 

I augusti 2001 inledde Åre kommun processen att ansöka om att få arrangera 
alpina VM i Åre 2007 (Gammalt och nytt 2002, s. 14). I juni 2002 beslutas att Åre 
blir arrangören av VM 2007 (Gammalt och nytt 2003, s. 16). Informanterna menar 
att det positiva svaret på VM-ansökan hängde samman med tillblivelsen av 
multihallen. Tidigare ansökningar hade fått avslag för att de beslutande menade  
att det inte fanns något presscenter i Åre och att det inte fanns tillräckligt många 
hotell med tillräckligt hög standard. I och med projekteringen av multihallen 
ansågs detta behov tillfredsställt. Planerna på en multihall hjälpte Åre att bli 
arrangör av VM och VM hjälpte Åre få ekonomi i multihallen genom att 
entreprenörer blev intresserade av att bygga och driva den (intervju Konsulten).  
 
Då det beslutas att Åre blir arrangör av VM kommer en rad följdinvesteringar. 
Bland annat beslutade Regionalt Designcentrum att etablera sig i Åre. Kommunen 
godkände ett tillfälligt bygglov för lämplig lokal, och det finansierades av Svensk 
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industridesign, landstinget, länsstyrelsen och ALMI. Ett annat exempel är en 
exploatör som ville bygga butiker och bostäder i ett femvåningshus i Åre. Det 
skapade debatt i byggnadsnämnden huruvida detta ärende skulle invänta 
områdesplanen eller få bygga på dispens, och majoriteten röstade för dispens 
(Gammalt och nytt 2005, s. 6). I krönikan beskrev man det som att Holiday Club 
etableringen hade startat ett oerhört omfattande bostadsbyggande i Åredalen, det 
byggdes på all tillgänglig mark (Gammalt och nytt 2007, s. 5). 
 
Fastighetsbolaget Jernhusen beslutade också att bygga ett nytt stationshus för 100 
miljoner kr i Åre. I detta skulle även ett virtuellt museum ingå. En 
avsiktsförklaring med Åre kommun undertecknades. Det blev dock protester även 
kring denna byggnation, då detaljplanerna offentliggjordes. Enligt sockenkrönikan 
menade kritikerna att byggnaden skulle bli alltför stor. (Gammalt och nytt 2005, ss. 
6, 17). Nästa stora konflikt i kommunen handlade om mark som kommunen ville 
sälja till Konsum för 1 krona. Efter protester i kommunstyrelsen och fullmäktige 
höjdes priset till 1 miljon kr. Kommunstyrelsen valde trots protesterna att sälja 
marken för 1 miljon kr till Konsum, trots att Lidl erbjudit sig att betala 6,6 miljoner 
kr för samma mark. Oppositionen reserverade sig mot beslutet då de menade att 2 
miljoner kr skulle krävas för att täcka kommunens tidigare kostnader för marken. 
Beslutet överklagades till Länsrätten som meddelade att kommunstyrelsens beslut 
att sälja marken för 1 miljon stred mot kommunallagen. Detta eftersom kedjan Lidl 
hade bjudit 6,6 miljoner kr för samma mark. Att sälja till Konsum för ett lägre pris 
uppfattades som otillåtet stöd från kommunen till Konsum i form av 
underprissättning av marken.  
 
Det blev ett nytt beslut i fullmäktige den 5/10 2005, där marken återigen såldes till 
Konsum, denna gång för 2 miljoner kr. Denna gång såldes marken utan 
anbudsförfarande eller någon oberoende värdering av vad marken var värd. 
Oppositionen protesterade och överklagade även detta beslut till länsrätten. 
Försäljningen anmäldes dessutom av stiftelsen Den Nya Välfärden till EU-
kommissionen. Överklagandet avslogs av länsrätten, vilket överklagades till 
kammarrätten som efter att ha inväntat EU-kommissionens beslut biföll 
överklagandet och upphävde länsrättens dom i april 2008. Kommunen menade att 
de sålt marken till Konsum för ett lägre pris på grund av att kommunen ville lösa 
in den befintliga Konsumfastigheten vid Åre torg. Detta som ett led i en större 
planerad förändring av Åre torg (Gammalt och nytt 2006, s. 19, Gammalt och nytt 
2007, ss. 4‒5, Hyltner, Velasco, 2008, kommunfullmäktigeprotokoll A1:39, intervju 
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Politiker 4 ). Beslutet i EU-kommissionen överklagades av Konsum till EU-
domstolens tribunal vilken den 13/12 2011 upphävde EU-kommissionens beslut.31 
(SOU 2011:69, s. 131). 
 
Åre gick in i en period med stark tillväxt, det investerades och byggdes, hyrorna 
var höga för de boende och egenföretagandet ökade. Till följd av de många 
investeringarna i Åre ökade efterfrågan än mer på fast boende, vilket ledde till att 
Åre kommun planerade och markarbetade 14 nya villatomter. Åre hade problem 
med att säsongsarbetare tvingades betala oskäligt höga hyror för att bo trångt i 
mögelskadade gamla hus (Gammalt och nytt 2005, s. 15, Gammalt och nytt 2006, s. 
15). Vidare höjdes fastighetsskatten med 30 procent i Åre 2006, medan ingen annan 
inlandskommun i Norrland fick liknande höjning (Gammalt och nytt 2007, s. 4). 
Antalet nya aktiebolag ökade åren 2003‒2005, under 2005 med 10 procent 
(Gammalt och nytt 2007, s. 6). Årehus beräknades behöva bygga ytterligare 
fyrahundra bostäder i Åreområdet de kommande åren. Inte minst till följd av 
Holiday Club som 2006 hade 120 fast anställda och inte kunde ses som en 
säsongsanläggning. Företagen i Åre upplevde att de hade svårt att rekrytera 
personal på grund av bostadsbristen och brist på plats inom barnomsorgen i Åre 
(Gammalt och nytt 2007, ss. 7‒12).  
 
Att Åre vid denna tid är en kommun med stark tillväxt försvårade också för 
kommunen i relationen med medborgare och företagare. Tillståndsgivning som 
beviljandet av bygglov tog lång tid, det blev långa handläggningstider (intervju 
Tjänsteman 2). Arkitekt 2 jämför perioden under 2000-talet med 1980-talet och 
menar att trots att situationerna var likartade, eftersom det växte och byggdes 
överallt var det ändå stora skillnader. Under 1980-talet kunde entreprenörerna 
bygga, men de visste inte mycket om att driva turist- eller hotellverksamhet. Under 
2000-talet kunde entreprenörerna det mesta om turism och hotell men mycket lite 
om att bygga. Hela tiden var kommunens roll att planera byggandet och 
utvecklingen av byn. Problemet med Åre var att kommunen ägde mycket lite 
mark, och därmed fick kommunen svårt att styra utvecklingen. Tjänsteman 2 har 
en annan syn och menar att kommunen ägde mycket mark och hade mycket mark 

                                                           
31 Mischa Velasco, jurist på Den Nya Välfärden, informerar den 121017 via mail att ärendet 
åter ligger i kommissionen för ny bedömning. Den Nya Välfärden har inkommit med ny 
bevisning till kommissionen. 
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som var byggklar och att man kunde exploatera Åre än mer. Arkitekt 2 menar att 
processerna i Åre innebar att kommunen delvis tappade kontrollen, att det inte 
längre var kommunen som hade överblicken över projektet. Alltför många 
intressenter var inblandade och komplicerat avtalsskrivande innebar att den 
kommunala planeringen blev lidande (intervju Arkitekt 2, Tjänsteman 2).  
 
På grund av byggnationen på Åre strand behövde en överfart byggas. Staten hade 
lovat att finansiera en vägtunnel i Åre med 35 miljoner kr men pengarna dröjer och 
därmed kan kommunen bli tvingad att ställa upp som låntagare, vilket innebär 
avsevärda räntekostnader. Kommunen försöker därför få Skistar och VM-bolaget 
att dela på kostnaderna. Statsminister Göran Persson gjorde besök i Åre och reste 
runt tillsammans med landshövdingen, Persson sa sig vara imponerad över Åres 
utveckling men lovade inget om att finansiera överfarten (Gammalt och nytt, 2005, 
ss. 11, 7). Politiker 3 beskriver hur kommunen lånade ut 35 miljoner kr till 
Vägverket för att bygga tunneln. Då kostnaderna för tunneln ökade med 
ytterligare 35 miljoner kr vägrade Åre kommun att låna ut mer pengar, vilket 
skapade politisk oro i kommunen där politiker i regeringen försökte förmå 
politiker i Åre kommun att ändra sitt beslut.  
 
Åre utvecklade sin sommarturism och mountainbike cykling började bli allt mer 
populärt i Åre (Gammalt och nytt 2005, s. 16). En annan följd av Holiday Clubs 
etablering var att kommunen utarbetade ett ”kommunkort” till dem som var 
skrivna i kommunen som kunde användas för att låna böcker i biblioteket, och för 
rabatter på liftkort, bad och aktiviteter på Holiday Club.  
 
Det är några enskilda händelser som pekas ut i särskilt hög grad lett till att Åre i 
slutet av 2000-talet var Sveriges främsta vinterdestination och på god väg att bli ett 
framträdande resmål även på sommaren. Informanterna menar att det handlar om 
att Skistar etablerade sig i Åre, att man i Åre enades om framtidsstrategin Vision 
2011, att beslutet om att Åre skulle få arrangera VM kom 2002 samt Holiday Clubs 
etablering. Tjänsteman 2 menar att det framför allt var det starka samarbetet 
mellan näringslivet och kommunen som skapade enighet på destinationen, vilket 
ledde till strategiskt viktiga investeringar i och med Holiday Club. Åre kommuns 
erbjudande kom i precis rätt tid då Holiday Club var inne i en expansionsfas. Utan 
samverkan mellan kommunen och näringslivet hade Åre inte fått den utveckling 
som blev resultatet av satsningen på Åre strand. Projektet hade rätt kompetens på 
rätt plats men även tur och timing. Företagare 4 menar att utan Holiday Club hade 
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Åre aldrig kunnat få igång sommarturismen på det sätt som skedde (intervju 
Tjänsteman 2, Konsulten, Företagare 4). 
 
7.6 2000-talet i korthet 

Perioden kom att kännetecknas av en vilja att utveckla året runt turism i Åre. Trots 
arbetet under 1990-talet med att vända den negativa trenden lyckades man inte 
riktigt, och lågkonjunkturens effekter följde med en bit in på 2000-talet. Vikande 
besökssiffror, minskande befolkning och dålig kommunal ekonomi satte sin prägel 
på Åre.  
 
Det hade under många år pratats om att Åre behövde en konferensanläggning. 
Upplevelsen var, att Åre fått avslag på tidigare ansökningar om större evenemang 
på grund av att det saknades ett presscenter. Man menar också att Åre behövde 
ytterligare en reseanledning, något som kan locka turister när skidbackarna inte 
gör det, något som kan förlänga säsongen. Utredningen Åre Fem Byar utredde 
vem gästen i Åre var, hur Åres profil såg ut och vad gästerna saknade. Slutsatserna 
blev att Åre behövde en multihall. Konceptet utvecklades sedan till att även 
innehålla hotell, restaurang och timeshare lägenheter. Anläggningen byggdes och 
finansierades genom samverkan där Holiday Club, kommunen, NUTEK och EU 
var medfinansiärer.  
 
Holiday Clubs anläggning bidrog till ett positivt besked angående Åres VM-
ansökan vilket i sin tur verkligen satte fart på investeringarna i Åre. Överallt 
byggdes och exploaterades det och Åre befann sig återigen i en period som liknade 
1980-talets byggboom. Åre förlängde tack vare anläggningen på Åre strand sin 
vintersäsong, och barmarkssäsongen tog fart.  
 
7.7 Vem styr och hur? 

Det var inte längre någon som helst diskussion i Åre kring huruvida man skulle 
satsa på turism eller inte, vare sig från näringsidkarnas håll eller från kommunens. 
Åre presenterades som ett av Sveriges ledande turistmål, och det lokala arbetet i 
Åre syftade till att utveckla och stärka denna position, det framlades som en 
absolut självklarhet. I både kommunala dokument och senare i utredningen Åre 
Fem Byar angavs en multihall vara lösningen på Åres problem. Den kunde utgöra 
en reseanledning i sig samt ett alternativ till skidåkningen och därmed skapa en 
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mer stabil arbetsmarknad i Åre i och med fler helårssysselsättningar. Utredningen 
finansierades av EU, länsstyrelsen, Åre kommun samt företagarna i Åre.  
 
I utredningen beskrevs det som en strategi att ta fram handlingsplaner och 
idéskisser för samverkansprojekt som skulle ligga till grund för 
projektansökningar för offentlig medfinansiering och finansiering från EUs 
strukturfonder (Hedung & Lindahl 2000). Åre Fem Byar ledde till att man 
gruppvis satt ned och diskuterade Åres framtid. Vid utredningens slut hade 
ledande politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet i Åre samma bild 
av vad det var Åre behövde. Man satte samman ett EU-projekt som skulle 
finansiera projektering av multihallen på Åre strand. Projektet kom att finansieras 
genom bidrag från kommunen, staten i form av NUTEK och EU, förutom de 
investeringar Holiday Club gjorde. Denna medfinansiering innebär en mer 
marknadsmässig form av politik med inslag av new public management, vilket är en 
indikation på inslag av governance. Detta då Rhodes (2000) menar att new public 
management innebär marknadisering och mer marknadsmässig eller 
företagsmässig styrning av statlig verksamhet. Detta agerande karakteriseras av 
new public management, då medfinansieringen reglerades genom avtal mellan 
offentliga och privata aktörer (Almqvist 2006, Montin 1997). Även om staten hela 
tiden stöttat projektet genom att den varit positivt inställd och varit en av 
delfinansiärerna så har länsstyrelsens roll kommit att förändras och deras 
inblandning rent av minskat i och med möjligheterna att söka finansiering från EU 
har ökat. Att på detta sätt söka finansiering från andra håll än den statliga nivån är ett 
tecken på en förändring mot en mer governanceliknande struktur. Detta i och med att 
staten inte längre var den enda aktören som kunde finansiera politiken, utan även 
andra aktörer såsom EU utmanade staten på området. Man hade också i 
utredningen en uttalad strategi att involvera EU som medfinansiär. Inträdet i EU 
hade på detta sätt öppnat upp för andra aktörer än staten som finansiär av 
regionalpolitiska projekt.  
 
Som en förlängning av utredningen inledde man i Åre ett visionsarbete där 
politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet i Åre ingick. Inom denna 
grupp skapade man en vision för hur Åre skulle utvecklas och en handlingsplan 
för hur man skulle uppnå denna utveckling. Här kom alltså offentliga aktörer i 
kontakt med samhälleliga intressen, och det ledde till en vision som kom att delas 
av både privata och offentliga aktörer. De offentliga intressena kom således att 
utvecklas jämsides med de privata. Samspelet i nätverket varit mycket intimt och 
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beroendet mellan aktörerna starkt. På detta sätt kom man inom den lilla 
visionsgruppen att skapa Åres utveckling. Man skapade en gemensam vision som 
sedan genomfördes genom det politiska systemet. Detta är en indikation på inslag av 
ett governancesystem där politikerna och näringsidkarna i Åre hade en gemensam vision 
som senare blev ett gemensamt åtagande. Detta eftersom governance handlar om 
samarbete, förhandlingar och interaktion mellan offentliga och privata aktörer, 
vilket skedde i Åre. Därmed går det att säga att gränserna mellan offentligt och 
privat blev mindre skarpa. I likhet med Pierre och Peters (2000) menar jag att 
staten och samhället här blev sammanbundna i en process där styret skapades. 
Därmed var detta ett styre där medborgarna var mer deltagande vilket är en indikation på 
governance.  
 
Inom governanceforskningen menar man att politik där medborgarna är 
medskapare öppnar upp för att staten blir mer lyhörd för behov och önskningar, 
men att det också innebär att resursstarka individer får mer inflytande. I Åre var 
det mycket tydligt att det var vissa individer som fått inflytande, och att det är 
deras vision som har genomförts trots att det har funnits andra konkurrerande 
visioner. Visionsarbetet utformades som ett nätverk där strategiskt viktiga aktörer 
ingick. Aktörer utanför detta nätverk kunde i viss mån påverka politiken om de 
hade samma syn på vad som måste göras i Åre som man hade inom nätverket. De 
med konkurrerande bilder uteslöts. Nätverket är ett tecken på inslag av lokal 
governance där det regionala och lokala självstyret blir allt viktigare genom att stärka 
marknads- och nätverksliknande organisering av hur politik initieras, beslutas och 
genomförs. Politiken initierades genom visionsarbetet där riktlinjerna för vad som 
borde ske i Åre drogs upp. Man fattade besluten i visionsgruppen innan de 
formella besluten fattades, för att sedan förankra dessa beslut i respektive 
organisation. Politikerna i respektive parti, tjänstemännen hos tjänstemännen och 
företagarna i företagarföreningen. Därefter fattades de formella besluten i de 
demokratiskt utsedda organen. Man genomförde politiken genom att lägga upp 
den på ett sådant sätt att man i den offentliga upphandlingen fick den entreprenör 
man ville ha, och överklaganden kring etableringen förmåddes dras tillbaka. Detta 
är ett exempel på hur formell struktur inte längre är lika viktig. Lagar och 
regleringar säger inte längre lika mycket om vad staten kan och inte kan göra. 
Även om den offentliga upphandlingen genomfördes, som lagstadgat, såg man till 
att få den entreprenör man ville ha. Det lokala handlingsutrymmet och strategierna är 
viktiga vid politik med inslag av governance. Detta innebär att handlingsutrymmet 
ökat och därmed skulle politiken kunna bli mer godtycklig. Det avgörande blev 
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vilka individer som besatt inflytelserika poster och hur de valde att agera. Detta 
innebär också en hierarki där konkurrens råder mellan olika kommuner och 
regioner om de resurser som finns. Det är upp till varje region att själva genom 
entreprenöriell politik driva den regionala utvecklingen. Systemet bygger på att 
det finns aktörer på lokal nivå som kan ta tillvara möjligheterna med 
projektpolitik. 
 
I samband med kommunens försäljning av mark till Konsum anmäldes affären till 
Länsrätten, och ärendet befinner sig nu i EU-domstolen som ska avgöra om 
kommunen sålde marken för billigt till Konsum då Lidl hade erbjudit ett högre 
pris för marken. Kommunens ageranden skulle kunna tolkas som att kommunens 
planmonopol fått större betydelse än den fria etableringsrätten. Detta då 
kommunen har ansvaret för planering av mark och därmed kan neka enskilda 
företag att etablera sig, vilket alltså i förlängningen innebär att den fria 
etableringsrätten sätts ur spel.  
 
Sättet att styra hade alltså förändrats i och med förändringen till mer 
governanceliknande styrning, det formella statliga hade fått mindre inflytande 
medan det lokala kontextuellt styrda agerandena hade fått större betydelse. 
Däremot var nätverket i sig ingen indikator på att staten har tappat makt, 
utanstaten kan, enligt Kjaer (2004), styra genom policynätverk snarare än genom 
direkt kontroll av serviceproduktionen i samhället. Att staten styr genom 
policynätverk är ett tecken på inslag av governance. Det lokala självstyret hade blivit 
viktigare i Åre, och den marknads- och nätverksliknande organiseringen av 
politiken bekräftar därmed Hedlund och Montins (2009) tes. Det går dock att 
ifrågasätta om det var staten, i form av kommunen, som styrde processerna i Åre. 
Staten, i detta fall i form av kommunen, var fortfarande den aktör som var kapabel 
att styra samhället, men styret baserades på andra former, formell legal makt var 
mindre viktig än makten över resurserna. De formella politiska besluten fattades 
av den folkvalda församlingen, men flera informanter menar att de reella besluten 
fattades i visionsgruppen. Medlemmarna i visionsgruppen fick sedan i ”uppdrag” 
att förankra dessa beslut i respektive organisation, politikerna i sina partier, 
tjänstemännen hos den administrativa personalen och företagarna hos 
företagarföreningen och övrig näring i Åre. Det finns informanter som menar att 
visionen var näringslivets i Åres vision, att det var en affärsplan som sedan 
implementerades genom det politiska systemet. Det är oklart vem som tog initiativ 
till nätverket eller visionsgruppen då ingen dokumentation finns kvar och det 
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finns heller ingen dokumentation kring vem som fört upp specifika frågor på 
dagordningen, men informanterna själva menar att de använt strategier för att få 
igenom sina idéer. Konsulten menar att denne lade upp studieresorna strategiskt, 
och Tjänsteman 2 menar att mötena i sig i visionsgruppen lades upp på ett sådant 
sätt att de skulle attrahera både politiker och näringsidkare. Det går däremot att slå 
fast att utan samverkan mellan parterna hade visionen inte skapats och 
exploateringen av Åre strand hade förmodligen inte gått till på det sätt som nu 
skedde. De informanter som är kritiska till processen menar att man som politiker 
uppfattade det som att man tvingades fatta beslut lite väl snabbt, eller ställdes 
inför fullbordat faktum som det bara var att klubba igenom i kommunfullmäktige.  
 
I och med kommunens täta samarbete med näringslivet och den mer new public 
management inspirerade styrformen går det att resonera i enlighet med Hedlund 
och Montin (2009) och hävda att de formellt ansvariga tappade sin roll både som 
representanter och beslutsfattare. Detta syns i Åre genom att informanterna menar 
att man tappade överblicken över projektet. Politiker tvingades fatta beslut på 
oklara grunder där de inte kunde förutse konsekvenserna, och de verkliga besluten 
fattades i visionsgruppen innan de formella besluten fattades i fullmäktige.  
 
Styret har präglas av dialog mellan kommunen och samhället i form av 
representanter från näringslivet. Detta är med användande av Kooimans (2000) 
terminologi ett tecken på att en förändring skett från government där systemet präglas av 
ett enkelriktat styre där staten styrde till inslag av mer dialogbaserat governancepräglat 
styre. Dock återkommer jag till och vill betona att det fortfarande innebär att vissa 
intressen får mer inflytande än andra. Trots att kommunens problem diskuteras 
inom och utanför dess institutioner och trots att offentliga resurser har använts för 
att lösa problemen i samverkan med privata resurser, är det inte ett styre där alla 
kan göra sin röst hörd. Denna dialog förs med utvalda individer som vet hur de 
ska föra sin talan och hur de ska agera för att maximera sitt inflytande.  
 
I visionsgruppen ingick resursstarka individer såtillvida att de hade positioner 
som möjliggjorde påverkan. Ett exempel är att Årehus föreslog en försäljning av 
fjärrvärmen, vilket gjorde att Årehus kunde avbetala sina skulder hos kommunen. 
Informanter menar att det var ett strategiskt agerande då avbetalningen av dessa 
möjliggjorde att kommunen kunde satsa pengar i anläggningen på Åre strand. 
Agerandet möjliggjordes av att högt uppsatta aktörer i Årehus var nära knutna till 
visionsgruppen. Det material som finns dokumenterat kring Vision 2011-gruppen 
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och dess arbete är oerhört begränsat och inte formaliserat på något sätt. Klart är 
dock att gruppen var självutnämnd. Det var ingen nomineringsprocess eller 
likande för att sitta med i gruppen, och dess sammansättning kom att ändras då 
vision 2020 skapades. När politiken är präglad av inslag av framförallt government 
antas makt ligga i de politiska strukturerna, medan man inom governance-
perspektivet fokuserar mer på faktisk politisk makt (Pierre och Peters, 2000). 
Tjänsteman 4 kommenterar just detta och menar att visionsarbete varit så 
framgångsrikt på grund av individerna. Viljan till samarbete var det avgörande, 
och den ligger i individerna och inte i strukturen. Detta innebär att det lokala 
handlingsutrymmet är stort och att strukturen inte säger så mycket om vad 
aktörerna kan eller inte kan göra (Pierre & Peters 2000). Därmed är det i strukturer 
med inslag av governance politisk skicklighet och entreprenöriell politik som är grunden för 
styrning.  
 
Informanterna menar att anläggningen på Åre strand inte hade kommit till stånd 
om inte den hade delfinansierats av offentliga medel. De menar att frågan var så 
väl utredd att man visste att det inte gick att finna lönsamhet i en 
konferensanläggning om man inte samverkade. Huruvida detta är ett faktum eller 
en åsikt går inte att svara på inom ramen för denna avhandling, men klart är att 
utredningen Åre Fem Byar starkt bidrog till att skapa denna gemensamma 
uppfattning hos informanterna. Den gemensamma uppfattningen ledde till en 
stark tro på visionen och multihallens betydelse för Åre, vilket i förlängningen 
ledde till att okonventionell kommunpolitik fördes för att kunna genomföra 
satsningarna. I Åre har man satsat kommunala medel i ett privat företag istället för 
att bygga en kommunal badanläggning, man har köpt mark för att ett privat 
företag ska få bygga sin anläggning på marken. Detta gjorde man eftersom man 
menade att Holiday Club annars inte skulle etablera sig i Åre. Tillvägagångssättet 
på minner mycket om preferensskapande där aktörer skapar medvetenhet om en 
”problematik” samtidigt som de presenterar problemets lösning. Ofta bygger 
preferensskapande strategier på att synliggöra utvalda narrativ, att skapa en 
känsla av brådska och samhörighet samt att skapa ett narrativ som framställer 
situationen som krisartad (Verduijin, Mejernik & Leroy 2012, s. 469). Aktörerna i 
visionsgruppen menade vidare att multihallen var lösningen på Åres problem och 
att denna inte skulle komma till stånd utan samverkan. Man menade att ingen 
aktör ensam hade de resurser som behövdes för att lösa problemet. Den samverkan 
som skedde mellan offentliga och privata aktörer innebär inslag av ett governancesystem. 
Kommunens ageranden möjliggjordes delvis av att det 1999 klubbades en strategi i 
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kommunfullmäktige som angav att Åre skulle agera långsiktigt för att skapa 
helårssysselsättningar och att detta kunde ske genom ”kreativa lösningar” 
(Kommunfullmäktigeprotokoll A1:33). Dock går det inte att slå fast om denna 
skrivning är inspirerad av visionsarbetet eller om visionsarbetet är inspirerad av 
likande skrivningar. Det går inte att utifrån analysen av materialet slå fast vad som 
påverkade vad. Rhodes (2000) menar att staten har stärkt sin roll inom den 
policyskapande delen av policyprocessen, att det är staten som utformar policy 
medan andra aktörer verkställer policy. Pierre och Peters (2000) menar i motsats 
till Rhodes att staten har minskat sitt inflytande inom just den del av 
policyprocessen där policy formuleras. I Åre var det den gemensamma visionen 
som starkt kom att påverka politiken, både policyformulerandet och 
genomförandet. Det är, som jag skrivit ovan, svårt att slå fast vad som påverkat 
vad. Dock var det Konsulten som tog initiativ till utredningen Åre fem byar, som 
kom att formulera multihallen som svaret på vad Åre behövde för att vända den 
negativa utvecklingen. Tjänsteman 1 menar att vision 2011 var näringslivets vision 
men att den kom att omfatta den kommunala politiken. Därmed går det att 
ifrågasätta huruvida det faktiskt var staten, i form av kommunen, som styrde 
nätverket då varken policyformuleringen eller genomförandet var i kommunens 
regi, mer än att de formella politiska besluten fattades av kommunen. Därmed 
menar jag att Kjaers (2004) påpekande att staten styr inom governanceperspektivet 
genom policynätverk snarare än genom direkt kontroll av serviceproduktionen är 
problematiskt. Analysen har bekräftat att i processen med multihallen på Åre 
strand var det inte kommunen som styrde genom serviceproduktion, och det var 
framförallt andra aktörer än kommunen som styrde nätverket även om 
kommunpolitiker fattade de formella besluten.  
 
Kommunen beskrivs genomgående som en viktig aktör i processerna, att den har 
underlättat processerna och stöttat dem. Tjänsteman 3 menar att politiken har alla 
möjligheter att ”döda en process”, men att i Åre kommun har man underlättat 
processerna. Däremot visar tjänstemannen upp en inställning som innebär att 
kommunens roll bara ska vara att underlätta för företagande. Tjänstemannen 
kritiserar kommunens myndighetsutövande roll. Inom governanceforskningen 
menar man att närhet till besluten liksom medborgarnas inblandning i 
politikskapandet leder till en mer lyhörd politik (Pierre och Peters, 2000). Den 
governanceinspirerade politiken i detta fall var en mer marknadsmässig politik 
som verkar ha kunnat leda till allt högre krav på politiken att den ska vara än mer 
marknadsinriktad. Dock är det viktigt att komma ihåg att det inte är en vanligt 
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förekommande åsikt hos informanterna, tvärtom menar de flesta att samarbetet 
mellan kommunen och näringslivet i Åre har lärt parterna att förstå varandras 
roller. 
 
Informanterna menar att man inte höll sig inom den kommunala kompetensen alla 
gånger, men att besluten inte behövde ändras eftersom ingen överklagade. Även 
detta indikerar inslag av governance där lagar och regleringar om vad staten kan eller inte 
kan göra inte längre är lika viktiga. I Åre agerade man för att säkerställa den typ av 
utveckling som man hade bestämt inom visionsgruppen. Informanterna menar att 
man för att uppnå syftet ibland gick utanför den kommunala kompetensen samt 
att man säkerställde att man fick den entreprenör man ville ha vid den offentliga 
upphandlingen. Därmed fungerade lagar och regleringar inte så mycket som 
hinder utan istället användes de som möjliggörare. Detta genom att systemet 
möjliggjorde ageranden som kan komma att kritiseras men om ingen överklagar 
inom tre veckor ligger besluten fast. Lagar och regleringar om exempelvis 
upphandling och kommunal kompetens förbisågs därmed, medan man tog fasta 
på regelverket kring överklaganden eftersom det hjälpte aktörerna att genomföra 
projektet.  
 
Analysen visar hur man i Åre lät andra aktörer än de folkvalda politikerna få stort 
inflytande i politiken. Detta genom att näringsidkare fick vara med i 
policyskapande processer där visioner formulerades. Tjänstemän, näringsidkare 
och ett fåtal politiker formulerade en gruppering där de fattade beslut innan de 
formella besluten fattades i fullmäktige. Det beskrivs hur man inom 
visionsgruppen hade överenskommelser kring vem som skulle förankra de interna 
besluten var i systemet, dvs. hos tjänstemän, politiska partier och företagar-
föreningen. Denna typ av medskapande processer där samhället blir tätt involverat i 
policyprocessen är en indikator på governance. Detta innebär enligt Pierre och Peters 
(2000) att staten stärkte sitt inflytande över policyprocessen eftersom 
samhällsintressen som kunnat motarbeta projektet nu istället samarbetade i och 
med de utökade kontakterna mellan det offentliga och det privata. Kommunen i 
Åre styrde således indirekt genom nätverket. Förhållandet är dock, som jag 
tidigare skrivit, problematiskt eftersom det främst verkar har varit privata 
intressen som definierade vad lösningen på problemet var, det vill säga 
multihallen. Det blir naturligtvis spekulativt att diskutera huruvida man hade 
kommit fram till något annat än en multihall om det hade varit någon annan som 
drivit utredningen kring vad Åre behövde, men faktum kvarstår att kommunens 
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ageranden var starkt influerade av skrivningarna i utredningen. Jag menar att det 
är på sin plats att problematisera vem aktören var som definierade problemets 
lösning, processer av medskapande politik mellan offentliga och privata aktörer 
påverkade kommunens förmåga att styra och förmågan att utkräva ansvar. 
Därmed var det ett potentiellt demokratiskt problem. Avhandlingens resultat går 
därmed i linje med resultat från andra studier. Palm och Wihlborgs (2007) studie 
om sociotekniska system och den kommunala styrningen av dem visar att det är 
betydelsefullt för processerna vilken aktör som definierar problem och lösningar.  
 
Informanterna är mycket tydliga med att det var en liten grupp i Åre som fattade 
de reella besluten. Det beskrivs som att gruppen hade ett stort mod och att 
individer utanför visionsgruppen uppfattade det som att de blev överkörda 
eftersom att de reella besluten redan var fattade, att det bara var att klubba igenom 
dem. Tjänstemännen och näringsidkarna beskrivs ha fått en framträdande roll och 
ett stort inflytande. Att andra än politiker är med i skapandet av policy är en av 
grunderna i governance, men det reser en rad frågor. Vårt system bygger på 
ansvarsutkrävande av de folkvalda. Om det inte är dessa som i huvudsak fattar de 
politiska besluten vem är det då som ska ställas till svars och på vilket sätt? 
Tjänsteman 1 adresserar frågan och menar att det är kommunen som får kritik när 
medborgare blir missnöjda men att man i visionsgruppen löste det genom att 
fördela ansvar. Att processen där varje aktör skulle förankra besluten i sin 
organisation minskade kritiken, genom detta tillvägagångssätt slapp kommunen ta 
allt ansvar och därmed också kritik. Om fler känner sig involverade i besluten 
minskar kritiken.  
 
I Åre har systemet med ansvarsutkrävandet fungerat formellt sett i och med att 
man bytte majoritet vid valet 2002. Majoritetsbytet måste ses som en ett uttryck för 
ett medborgerligt missnöje med den politik som majoriteten förde i kommunen. 
Däremot fick denna missnöjesyttring ingen reell påverkan, då arbetet med 
satsningarna på Åre strand fortsatte som planerat eftersom individerna i 
visionsgruppen hade så strategiska positioner i systemet att majoritets-
förändringen inte påverkade dem. Detta genom att näringsidkarna och 
tjänstemännen var opåverkade av valet och politikerna i gruppen representerade 
olika partier, vilket innebar att de fortsatt innehade de mest inflytelserika posterna 
i kommunen oavsett politisk majoritet. Därmed innebär det att systemet, som var 
utformat för att medborgarna skulle kunna utkräva ansvar genom att avsätta eller 
tillsätta politiker, delvis var satt ur spel i Åre. Mina resultat går här i linje med 
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Sundins (1997, ss. 92ff), då de privata aktörerna inte såg sig själva som politiska 
aktörer. De privata aktörerna menar att de agerar för vad som är bra för 
kommunen, och de kommenterar inte på vilket sätt deras ageranden förhåller sig 
till deras egna företag mer än att det är bra för företagarna om det kommer mer 
gäster till Åre. Däremot går mina resultat emot Sundins, då denne menar att privat 
näringsliv inte tenderar att ta kontakt med kommunen för samarbete, att det alltid 
är kommunen som inleder kontakterna. I fallet Åre var det näringslivet som 
initierade utredningen Åre Fem Byar, som senare kom att utvecklas till Vision 
2011-gruppen där nära samarbete mellan näringslivet och kommunen skedde. Den 
samverkan som skedde mellan kommunen och de privata aktörerna i 
visionsgruppen skapade närhet till de beslut som senare fattades i kommunen. 
Närheten till besluten har inneburit att flera aktörer har varit med och influerat 
politiken, formulerandet av policy. Därmed har den policyformulerande delen av 
policyprocessen påverkats, så som Pierre och Peters (2000) menar att politik med inslag av 
governance gör.  
 
Att policyformuleringen skedde i nätverk i Åre innebär att tjänstemännen och 
specifika företagare fick ett större tillträde till makten. Dock går det inte att säga att 
de folkvalda politikerna får mindre att säga till om, eftersom det fortfarande är de 
som fattar de formella besluten. Deras beslut bygger dock på material och 
information som tagits fram i nära samarbete med privata intressen. Detta är ett 
tecken på att det inte endast var inslag av government som rådde då Kjaer (2004) 
menar att i den ideala byråkratin så ska offentliga och privata intressen hållas helt 
separerade.  
 
Kommunen har även agerat som möjliggörare i andra sammanhang än 
multihallen, vilket både ses som positivt och negativt av olika informanter. 
Kommunen godkände exempelvis ett tillfälligt bygglov för en lokal åt Svensk 
industridesign samt dispens för byggandet av ett femvåningshus med lokaler och 
bostäder. Kritikerna menar att Åre kommun inte klarade av att vara en styrande 
kommun under en expansiv period, precis på samma sätt som man menar skedde 
under 1980-talet. Kritikerna menar att tillåter man dispens på ett ställe för en aktör, 
är det svårt att neka andra investerare dispens på andra ställen i kommunen. Det 
framkom även kritik utifrån ett omvänt resonemang, att kommunen får svårt att 
styra då det sker mycket tillväxt eftersom det exempelvis blir långa 
handläggningstider. Kommunen kritiseras alltså både för att inte styra tillräckligt 
mycket och för att inte klara av att styra tillräckligt genom att tillståndsgivning 
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drar ut på tiden. Kritiken handlar alltså både om att kommunen borde styra mer 
medan andra menar att kommunen borde styra mindre, vara mer flexibel och ge 
tillstånd snabbare.  
 
Kritikerna av Åre utveckling menar att Åre vuxit för snabbt och för okontrollerat 
vilket inneburit att Åre inte längre är attraktivt för bofast befolkning. De menar 
även att attraktionskraften i Åre kommer att minska utbyggnaden fortsätter, att 
antalet gäster i Åre har nått sin maximala nivå. I sockenkrönikan (2007) anges hur 
företagare menar att det är svårt att rekrytera personal då det är svårt att finna ett 
fast boende och barnomsorg i Åre. Det gäller att hitta en balans mellan bofasta och 
deras önskningar och gästernas. Samtidigt finns det informanter, exempelvis 
Tjänsteman 2 och Företagare 1, som menar att Åre kan och bör byggas ut och 
förtätas än mer. Att Åre kan och bör bli en ort i likhet med många internationella 
skidorter, där det inte finns bofast befolkning inne i själva orten.  
 
I Åre definierades det allmänna bästa som att Åre behövde en multihall för att 
komma till rätta med den problematik som både aktörer inom kommunen och 
näringslivet upplevde. Man var också överens om att en sådan anläggning inte 
kunde komma till stånd utan offentlig medfinansiering. Vad som ansågs vara det 
allmänna bästa definierades i en process där utvalda tjänstemän, politiker och 
näringsidkare ingick. Detta är ett tecken på inslag av governance där staten blivit 
utmanad om förmågan att definiera det allmänna bästa. Ett tecken på att det inte bara 
var kommunen som definierade det allmänna bästa i form av en multihall var då 
Arkitekt 2 beskriver hur kommunen delvis tappade kontrollen eftersom de inte 
längre hade överblicken över projektet i och med de avancerade 
avtalsskrivningarna. Därmed går det att argumentera för att politiken i Åre i 
enlighet med Pierre och Peters (2000), inneburit att kommunen har stärkt sitt 
inflytande över policyprocessen i och med att samhällskrafter som potentiellt 
kunnat motarbeta projektet nu är med i skapandet av det. Samtidigt har 
kommunen tappat överblicken över projektet och därmed en viss del av sin 
förmåga att styra. Governanceperspektivet poängterar att det är viktigt att 
problematisera tillvägagångssätt där det allmänna bästa definieras och 
eftersträvas, utan att det är staten som är den enda att utkräva ansvar av (Stoker, 
2000). Det är viktigt att komma ihåg att visionsgruppen var en självutnämnd 
grupp bestående av resursstarka representanter, ett slags elit. Den vision de 
skapade och har eftersträvat är en bild av flera alternativa, exempelvis hade 
Företagare 4 en annan bild av vad man borde göra i Åre för att utveckla 
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destinationen. Denne eftersträvade ett bilfritt Åre där förbifart till Åre borde ligga 
på motsatt sida Åresjön istället för som idag skära rakt igenom Åre by. Denna 
vision har inte förverkligats eftersom Företagare 4 inte lyckats få resursstarka 
aktörer som politiker och tjänstemän att agera för att förverkliga denna vision. 
Även om medborgarna var starkt involverade i processen där problem definieras 
och politik skapades innebar det ändå att det är en liten del av medborgarna som 
deltar. Det är de med viljan, förmågan, och kunskapen i hur man deltar som kan 
göra det, vilket innebär att särintressen kan få ett starkt inflytande.  
 
Både inom government och governance är det staten som anses kunna tillvarata 
det allmänna bästa. Resultaten av analysen av vem styr och hur processen med 
multihallen styrdes redovisas i figur 18.  
 

Figur 18 Vem styrde processen Multihallen på Åre strand 

  Government Governance 
Vem styr Staten tillsammans med Kommunen i samverkan 

 
andra offentliga aktörer med överstatliga organi- 

 
på statens uppdrag sationer, regionala och 

  
 

privata aktörer 
 
Analysen visar att politiken karakteriseras av mer inslag av governance än 
government. Den formella styrningen är mindre då offentliga utredningar, och 
statliga direktiv har minskat. Även den centralpolitiska styrningen har minskat i 
form av hierarkisk organisation samt betydelsen av statliga anslag, beskattning och 
budget. Den lokala nivån är fortsatt planeringsskyldig och har stark 
självbestämmanderätt, handlingsutrymmet har dock ökat i och med möjligheterna 
till att finansiera politiken genom andra aktörer än staten har ökat. Inslagen av 
samverkan har ökat vilket innebär fler inslag av governancekaraktär. Detta 
illustreras i figur 19 och 20. 
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Figur 19 inslag av dimensionerna i processen Multihallen på Åre strand 

Dimension  Government Governance 
Inslag av formell   Mindre  
styrning 

  Inslag av central- 
 

Mindre  
politisk styrning 

  Inslag av lokalt 
 

Mer  
handlingsutrymme 

  Inslag av samverkan   Mer 
 
Figur 20 Inslag av indikatorerna i processen Multihallen på Åre strand 

Indikator Government Governance 
Formell styrning  Staten styr genom generella 

 
 normer i lagar och 

 
 författningar 

Centralpolitisk   Hierarkisk organisation,  
styrning  statliga anslag, beskattning 

 
  

och budget ger regeringen 
medel att genomföra 
statens beslut 

Lokalt handlings-  Lokala nivån planerings-  
utrymme  skyldig, lokala nivån 

 
 stark självbestämmande- 

 
 rätt 

Samverkan  Process- och projektpolitik,  

 
 marknadsliknande politik, 

 
 samarbeten partnerskap,  

 
 nätverk 

 
På frågan vem som styr blir svaret för perioden således att det delvis var staten 
som styrde, men att denna har blivit starkt utmanad av överstatliga organisationer 
som EU, regionala aktörer som länsstyrelsen, samt lokala och privata aktörer. 
Styrning från statens håll gick till väga på traditionellt sätt genombeskattning och 
budget, lagar och regleringar, men med allt mer av sättet att styra präglas av ökade 
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inslag av governance. Detta i form av process och projektpolitik i och med 
utredningen Åre Fem Byar och multihallen. Samarbeten, partnerskap och nätverk 
mellan kommunen och näringsidkare. Sammantaget leder detta till att 
marknadsliknande tillvägagångssätt användes i regionalpolitiken i Åre vid tiden. 
Det är inte längre en lika hierarkisk organisation då staten är starkt utmanad om 
positionen som den aktör som finansierar politiken, och det har tillkommit en rad 
aktörer och olika sätt att skapa politik genom samverkan och medfinansiering 
mellan offentligt och privat.  
 
Analysen av materialet uppfyller många av de empiriska förväntningarna på ett system 
karakteriserat av governance. I Åre hade man haft svagare inslag av formell styrning, 
och styret hade karakteriserats av nätverk, samverkan och partnerskap. Som en 
konsekvens blev systemet mer komplext, då det är en mer oklar bild av vem som 
styrt, och därmed blev ansvarsutkrävandet svårare. Stora problem och små 
ekonomiska resurser ledde till samordning av resurser och samverkan mellan 
privata och offentliga aktörer. Politiken var mer avreglerad än tidigare, regionerna 
var mer självständiga och kommunerna hade ansvar för större del av politiken. 
Kommunen var mer självständig, då staten inte längre var den enda som kunde 
finansiera politiken. I Åre hade man använt sig av kommunala, privata, statliga 
och överstatliga medel. Politiken i Åre hade karakteriserats av flexibilitet och 
entreprenöriell politik där handlingsutrymmet hade varit stort för de enskilda 
aktörerna. Det hade inte varit det formella systemet som var avgörande för 
politikens utformande utan aktörernas politiska skicklighet hade spelat en större 
roll. Dock kvarstod vissa inslag av governmentinspirerad politik men dessa 
möjliggjorde snarast governanceinslagen än motarbetade dem. De kvarstående 
inslagen av government var att den lokala nivån var planeringsskyldig, att den 
lokala nivån hade stark självbestämmanderätt och att staten styrde genom 
generella normer. Dessa tre faktorer bidrog dock, motsägelsefullt nog, till att stärka 
governanceinslagen. Governancepolitiken i processen karakteriserades av att det 
lokala handlingsutrymmet hade stärkts, av att man hade möjlighet att agera för att 
hitta lokala lösningar på problem och antalet aktörer hade ökat. Dessa inslag 
möjliggjordes bland annat av att regeringen 2002 utpekade även privata aktörer 
som viktiga inom regionalpolitiken.  
 

*** 
Kapitlet har gått igenom den fjärde empiriska processen kallad Multihallen på Åre 
strand som ägde rum i Åre under åren 2000‒2007. Det var en period som 
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inledningsvis präglades av dålig ekonomi för kommunen men en bättre 
ekonomisk situation för företagarna. Dock uppfattade privata aktörer i Åre ett 
behov av att utreda Åre och kartlägga vad Åre behövde för att locka fler turister 
och förlänga säsongen. Detta resulterade i utredningen Åre Fem Byar, vilket i sin 
tur resulterade i en samarbetsstruktur mellan kommunen och näringslivet i Åre 
genom nätverket Vision 2011. Resultatet av Vision 2011 och samarbetet mellan 
offentliga och privata aktörer resulterade i att det byggdes en multihall på Åre 
strand, vilken finansierades av offentliga och privata medel. Perioden uppfyller de 
empiriska förväntningarna på ett governancesystem. I nästa kapitel ska de fyra 
empiriska processerna jämföras för att besvara om det skett någon förändring från 
government till governance och hur det har påverkat vem som styr och hur 
politiken styrs.   
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8 VEM STYR OCH HUR STYRS REGIONALPOLITIKEN? 

I detta kapitel jämförs de fyra processerna, Åreprojektet, Byggboom, Färdledaren 
och Multihallen på Åre strand. Detta för att besvara frågan om det skett en 
förändring av styret från idealtypen government till idealtypen governance inom 
ramen för den kommunala regionalpolitiken i Åre. Processerna som studerats ägde 
rum under åren 1973‒2007. De tidigare kapitlen har visat hur regionalpolitiken i 
Åre har präglats av inslag av både government och governance och att systemen 
delvis har funnits parallellt. I detta kapitel jämförs processerna över tid och 
analyseras utifrån vem styr och hur politiken styrs. Som bakgrund till den 
förändrade regionalpolitiken diskuteras även kommunen och statens förändrade 
roll.  
 
8.1 Förändring från government till governance? 

Syftet i avhandlingen är, som angivits, att ge empiriska bidrag som ökar förståelsen av 
förändringar i regionalpolitik på kommunal nivå. Detta studeras genom att besvara den 
övergripande frågeställningen Hur kan den förändrade regionalpolitiken förstås utifrån 
idealtyperna government och governance? Den övergripande frågeställningen har 
sedan delats in i två underfrågor: 

• Har det skett en förändring i vem som styr regionalpolitiken.  
• Har det skett en förändring i hur regionalpolitiken styrs. 

 
Analysen av materialet visar att det i Åre har skett förändringar i vem som styr i 
form av att staten inte längre är den odiskutabla maktbasen, med andra ord att 
politiken nu präglas av ett flertal aktörer. Aktörerna är kommunala, vilka i 
samverkan med överstatliga, statliga och privata aktörer agerar inom 
regionalpolitiken. Politiken i Åre har även förändrats med avseende på hur 
politiken styrs. Den kommunala regionalpolitiken har övergått från att vara styrd 
av offentliga utredningar och finansierad av statliga anslag till att bli allt mer 
projekt- och processorienterad, där nätverk spelar en stor roll.  
 
Jag vill likt andra författare före mig beskriva förhållandet mellan idealtyperna 
government och governance som en skala (Hysing 2009, J. Nyhlén 2011). Detta 
eftersom det inte går att säga att det empiriskt sker en plötslig förändring från det 
ena till det andra, utan de ökade inslagen av governance sker gradvis. Det är 
viktigt att poängtera att det samtidigt går att skönja inslag av både government och 
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governance under flera av de studerade processerna. Däremot visar resultaten att 
vi har haft en förändring från governmentinspirerad styrning till en styrning med allt fler 
inslag av governancekaraktär inom regionalpolitiken i Åre. Det är tydligt att den första 
empiriska processen, Åreprojektet är det som starkast karakteriseras av 
government, medan den sista processen, Multihallen på Åre strand, är den som 
har mest inslag av governance.  
 
Under den första studerade processen under 1970-talet går det inte att skönja några 
tillvägagångssätt i politiken som tyder på governance, utan staten är den aktör 
som i huvudsak styr med kommunen som hjälp. Även tillvägagångssättet är 
präglat av governmentkaraktär bland annat genom utredningar, direktiv och 
hierarkisk organisation. Sammantaget går det att säga att governanceinslagen i 
Åres regionalpolitik har ökat över tid, samtidigt som styridealen präglade av 
government är relativt stabila. Den hierarkiska organiseringen kan sägas ha 
minskat, och det finns nu fler aktörer som agerar inom regionalpolitiken, samtidigt 
som även nätverken i governance präglas av formalism och hierarki. Statens styr- 
medel i form av budget har minskat i och med lägre anslag till regionalpolitiken, 
samtidigt som fler finansieringsmöjligheter har tillkommit i och med inträdet i EU. 
Det är därför möjligt att säga att staten styr på en armslängds avstånd via EU. Nya 
styrformer har uppstått i form av samarbeten, process- och projektpolitik, nätverk, 
samverkan och partnerskap, vilka är inslag av styre av governancekaraktär. Ett sätt 
att illustrera utvecklingen är figur 21 som illustrerar hur inslagen av 
dimensionerna har ökat eller minskat över tid. 
 
Figur 21 Förändringar i inslagen av dimensionerna över tid 

 Dimension Åreprojektet Byggboom Färdledaren 
Multihallen på 
Åre strand 

Inslag av formell 
styrning Mer Mer Mindre Mindre 
Inslag av 
centralpolitisk 
styrning  Mer Mer  Mindre  Mindre 
Inslag av lokalt 
handlingsutrymme  Begränsades Mindre Mindre Mer 
Inslag av 
samverkan  Frånvarande Mer Mer Mer 
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Som figur 21 visar är Åreprojektet den mest avvikande processen gentemot 
idealtyperna. Där är det inte möjligt att kategorisera dimensionerna; lokalt 
handlingsutrymme eller samverkan på det sätt som analysschemat är konstruerat. 
Därmed menar jag att Åreprojektet är avvikande gentemot båda idealtyperna 
government och governance. I övrigt indikerar alla dimensioner ökade inslag av 
governance över tid, det är dock bara processen Multihallen på Åre strand som 
indikerar mer inslag av governance än government på samtliga dimensioner. 
Dimensionen lokalt handlingsutrymme är den som längst uppvisar främst inslag 
av government medan samverkan är den dimension som först uppvisar inslag av 
governance.  
 
Även utifrån den analytiska kategorin vem styr har governanceinspirerad politik 
ökat. Detta då antalet aktörer har ökat över tid. Staten är i processen Multihallen på 
Åre strand inte den enda aktören som styr inom regionalpolitiken i den 
kommunala kontexten i Åre såsom var fallet i processen Åreprojektet. Detta 
illustreras med hjälp av figur 22.  
 
Figur 22 Vem styr politiken: Åres regionalpolitik över tid 

 Government Governance 
Åreprojektet Staten i samverkan med andra 

aktörer på statens uppdrag 
 

Byggboom Staten i samverkan med andra 
aktörer på statens uppdrag 

Kommunen och privata 
aktörer i samverkan 

Färdledaren Staten i samverkan med andra 
aktörer på statens uppdrag 

Kommunen och privata 
aktörer i samverkan 

Multihallen på 
Åre strand 

Staten i samverkan med andra 
aktörer på statens uppdrag 

Kommunen i samverkan 
med överstatliga organi-
sationer, regionala och 
privata aktörer 

 
Makten för regionalpolitiken har under den studerade tidsperioden flyttats från 
staten uppåt till EU, nedåt till regionerna och kommunerna och utåt till privata 
aktörer. Detta har påverkat regionalpolitiken i Åre genom att fler aktörer nu agerar 
regionalpolitiskt och att politikens genomförs på nya sätt. Samverkan mellan 
kommunen och privata aktörer har ökat väsentligt, och policyformulerandet sker 
nu i nätverk i nära samarbete med näringslivet. Dock innebär det inte automatiskt 
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att statens inflytande har minskat, men det kommunala handlingsutrymmet har 
ökat då staten inte längre är den enda samarbetspartnern för kommunerna.  
 
Ett annat sätt att illustrera resultaten är figur 15, som visar att sammantaget över 
den studerade tidsperioden, år 1973 till 2007, har det offentliga inflödet minskat i 
form av statliga anslag men ökat i form av finansiering från EU. Samtidigt har det 
privata inflödet och utflödet ökat. Det offentliga utflödet har både minskat och 
ökat samtidigt, beroende på vilken aktör utflödet vänder sig till. Det kommunala 
utflödet gentemot staten har minskat men ökat gentemot EU. Figur 23 visar att 
antalet aktörer har ökat och att privata aktörer har fått ett större tillträde till 
politiken samtidigt som centralstaten har tagit ett steg tillbaka inom 
regionalpolitiken. Den centralpolitiska tillbakagången är dock inte så markant som 
den kan framstå då EU fått en framträdande roll inom regionalpolitiken. Dessa 
förändringar i politiken där antalet aktörer har ökat, de privata in- och utflödena 
har ökat samtidigt som det offentliga inflödet i form av centralstaten har minskat 
kan tolkas som indikationer på en förändring mot ökade inslag av governance-
karaktär.   
 

Figur 23 Relationen mellan offentligt och privat inflöde och utflöde 

 Offentligt Privat  
Inflöde De statliga regleringarna, 

myndighetsutövningen och 
rekommendationerna har 
minskat, dock har finansiering 
och reglering i form av EU ökat 

Partnerskap, samverkan och 
nätverk har ökat 

Utflöde Kommunala ageranden mot 
offentliga aktörer i form av staten 
har minskat men ökat gentemot 
EU 

Privatisering, marknadisering och 
projekt har ökat 

 
(Figuren är bearbetad efter Pierre 1989)  
 
Dock är det viktigt att poängtera att det är statliga initiativ som möjliggjort dessa 
nya aktörers tillträde till politiken. Detta exempelvis genom att riksdagen 2002 
fattade beslut om att ”relevanta aktörer” inom regionalpolitiken även innefattar 
privata aktörer (Lindström 2005). Således tyder resultaten på att staten har tagit ett 
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steg tillbaka när det gäller vem som styr, samtidigt som nya styrformer (hur) har tagit plats 
inom regionalpolitiken. Detta genom partnerskap, nätverk, samverkan, projekt och 
processpolitik. Hysing (2009) menar att statens förmåga att styra har minskat i och 
med samhällets ökade komplexitet då de nya aktörerna har gjort entré på den 
politiska arenan. Resultaten i föreliggande avhandling behandlar inte frågan 
huruvida det statliga styret har minskat eller inte, men det har visat sig att staten 
som aktör har blivit mindre framträdande i Åre kommuns regionalpolitik. Dock 
kan det vara så att staten styr på ”armslängds avstånd” genom exempelvis EU. Jag 
menar i likhet med Stoker (2000) att det handlar om att i komplexa och osäkra 
samhällen använda olika aktörers resurser på ett sådant sätt att de tillsammans 
uppnår det gemensamma målet. Aktörerna i Åre var övertygade om att lösningen 
på problemen var samverkan för att uppnå målen. Huruvida det har funnits 
konkurrerande åsikter om huruvida dessa mål var de bästa för att lösa problemen 
är en fråga som jag återkommer till. Kommunerna är och har alltid varit 
omvärldsberoende. Under styre karakteriserat av government var Åre regional-
politiskt beroende av staten, men idag har antalet samarbetspartners och 
finansieringsmöjligheter ökat och därmed har handlingsutrymmet ökat. Dock 
kvarstår kommunernas beroende och behov av samarbete med andra aktörer, 
privata och offentliga, på grund av att kommunerna själva inte har tillräckliga 
resurser.  
 
Som jag skrivit i det teoretiska avsnittet i kapitel 2, menar Hedlund och Montin 
(2009) att det finns fyra olika uppfattningar om huruvida vi haft en förändring från 
government till governance. Analysen har visat att vi har haft en förändring av 
styret från att ha varit präglat av främst inslag av idealtypen government till att bli 
allt mer karakteriserat av governance inom regionalpolitiken i Åre, samtidigt som 
vissa inslag av government lever kvar. Däremot finns det även i analysen sådant 
som pekar på att nätverk, eller i alla fall personliga kontakter, varit viktiga inom 
system präglade av både government och governance. Och att dessa nätverk 
snarast kommit att bli mer hierarkiska och formella inom politik med inslag av 
governance än de varit under politik karakteriserad av government.. Låt oss först 
titta på vem som styr och hur styret har förändrats över tid.  
 
8.2 Vem styr regionalpolitiken och hur styrs den? 

Som föregående avsnitt visar har det skett en förändring från politik med främst 
inslag av government till allt fler inslag av governance inom regionalpolitiken. 
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Detta visar sig genom att det har skett en förändring i vem som styr och hur 
politiken styrs. Kommande avsnitt presenterar det förändrade subjektet och 
objektet och analyserar dem utifrån idealtyperna government och governance.  
 
Vi kan alltså konstatera att vi över tid har haft en utveckling mot att det är flera 
aktörer, offentliga såväl som privata, som är med och styr regionalpolitiken i Åre. 
Samtidigt har även styrformerna förändrats, från statliga anslag, regleringar och 
offentliga utredningar till samverkan mellan offentliga och privata aktörer, nätverk 
och partnerskap. Det ökade antalet aktörer och de förändrade styrformerna tyder på en 
förändring mot ett styre med ökade inslag av governance. Därmed aktualiseras 
frågeställningar kring hur det påverkar politiken att den offentliga sektorn i form 
av riksdag, regering och kommunen inte längre är de enda aktörerna som styr. Vem 
ska medborgarna då utkräva ansvar av? Det är dock viktigt att komma ihåg att 
staten fortfarande är en inflytelserik och viktig aktör. En annan fråga som uppstår i 
och med de ökade inslagen av governance är hur det lokala handlingsutrymmet 
påverkas då makt har förflyttats från den statliga till den överstatliga, regionala 
och lokala nivån. Vem eller vilka, enskilda och aggregerade, aktörer tar plats då 
staten överför makt till andra institutioner? Tidigare forskning har pekat på 
experter, organisationer och medborgargrupper som aktörer som påverkar den 
lokala politiken (Hedlund & Montin 2009). Jag menar att även privata aktörer 
måste läggas till denna kategori som påverkar politiken. Analysen i avhandlingen har 
visat att det i stor utsträckning har varit privata företagare som har påverkat politiken. När 
staten överför makt hamnar den alltså delvis hos privata aktörer. Dessa har varit 
djupt involverade i policyskapande processer i Åre och därmed har gränserna 
mellan det offentliga och privata blivit mindre skarpa. Företagarna har tagit plats i 
politiken i form av enskilda företagare och i form av företagarföreningen, vilken 
har varit med om att styra politiken i Åre genom olika nätverkskonstellationer. Det 
är extra intressant att dessa privata aktörer inte själva benämner sig som politiska 
aktörer. De menar att de agerar för Åre bys bästa, och vad som är bra för Åre by är 
bra för Åre kommun. Dessa aktörer har haft tillgång till den politiska arenan och 
ett extra stort inflytande på grund av det institutionaliserade samarbetet med 
kommunen i Vision 2011-gruppen.  
 
Avhandlingen bekräftar delvis resultaten hos Szücs och Strömberg (2006), som 
menar att den styrande eliten i kommunerna består av ledande politiker och 
tjänstemän. Resultaten visar också att dessa politiker och tjänstemän över tid att har fått 
allt mer att säga till om och att samarbetet med andra aktörer har ökat. Det kommunala 
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handlingsutrymmet har också ökat i och med att finansieringsmöjligheterna har 
ökat via EU och att staten inte längre är den enda möjliga finansiären av politiken. 
Detta blir i förlängningen ett stöd för Pierre och Peters (2000) antagande om att 
politisk skicklighet och entreprenörskap ligger till grund för styrningen. Detta i 
innebär att aktörer får politiskt inflytande genom entreprenöriellt agerande och 
politisk skicklighet snarare än genom formella politiska positioner. Detta då 
systemet bygger på att det måste finnas politiker som ansöker om projektmedel 
och andra typer av stöd. Därmed ökar handlingsutrymmet för lokala aktörer som 
agerar för att ta del av de befintliga stödsystemen. Stöden delas nu inte längre ut 
automatiskt på det sätt som tidigare skedde utan regionerna och kommunerna 
måste själva ansöka vilket innebär möjligheter men också ställer nya krav på 
kommunerna. De kommuner som inte tillvaratar systemets möjligheter hamnar i ett 
sämre läge än de som är duktiga på att tillvarata dem. Därmed får entreprenörskap 
och politisk skicklighet större betydelse.  
 
Resultatet av den empiriska undersökningen visar således på ökade inslag av ett 
governancesystem. Detta genom att fler aktörer tagit plats inom regionalpolitiken, 
vilket inneburit svagare inslag av formell statlig styrning och att politiken 
genomförs på ett förändrat sätt. Rhodes (2000) menar att vi måste specificera 
governancebegreppet i dess kontext och, i fallet regionalpolitiken i Åre innebär det 
att politiken genomförts på delvis nytt, nygammalt och förändrat sätt samtidigt. 
Ett exempel är att olika intressegrupper har varit aktiva i sin medverkan i 
utformandet av politiken på det sätt som Hedlund och Montin (2009) menar har 
varit inslag i svensk politik länge genom den korporativa traditionen. I Åre har 
den korporativa strukturen inte varit framträdande, men däremot har empirin 
visat att nätverk och personliga kontakter varit viktiga i politik karakteriserade av 
både government och governance. Dock har dessa nätverk med tiden kommit att 
få allt större betydelse, och politiken har kommit att genomföras på nya sätt där de 
resursstarka privata aktörerna har fått allt mer inflytande. Hedlund och Montin 
(2009) menar att det längre tillbaka inte var ovanligt att lokala offentliga och 
privata makthavare gjorde upp om kommunens framtid, lokal governance är 
således inget nytt. Dock visar analysen av processerna i Åre att de potentiella 
demokratiska problem som finns inneboende i situationen kvarstår. Det är de 
resursstarka aktörerna som har möjlighet att påverka, resursstarka i form av 
kunskap om den lokala politiska kulturen. De empiriska resultaten visar att 
resursstarka individer har påverkat politiken inom system av både government- 
och governancekaraktär, vilket innebär att det är relevant att ställa frågan om det 
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skett en faktisk förändring i politiken eller om den enda skillnaden är att med hjälp 
av ramverket governance uppmärksammas relationen mellan staten och 
resursstarka medborgare. Analysen av Åre visar att samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer har funnits länge men att den har ökat väsentligt över tid.  
 
Politiken är ny på så sätt att den genomförs på ett nytt sätt genom projekt- och 
processpolitik och nya typer av nätverk samt att den kan vara präglad av mindre 
hierarki på grund av att det finns fler aktörer. Samtidigt är politiken nygammal då 
personliga kontakter eller nätverk har visat sig ha stor betydelse även under styre 
karakteriserat av government, men på ett annorlunda sätt. Nätverken inom detta 
styre visar tecken på att vara mer lösliga och icke institutionaliserade i motsats till 
nätverket för Vision 2011-gruppen (vilket hade mer governancestruktur), som va 
ett mer hierarkiskt formalistiskt nätverk med återkommande träffar och 
dagordning. Således har hierarki i form av att staten styr som enda aktör minskat men 
ökat i form av sättet som politiken praktiseras genom nätverk. Den förändrade politiken 
handlar om att man i Åre använde kommunala medel på ett nytt sätt. Istället för 
att bygga ett kommunalt badhus för pengarna valde man att satsa dem i det bad 
som byggdes i Holiday Clubs anläggning på Åre strand. Detta i form av ett public 
private partnership, där pengarna ska återbetalas till kommunen genom reducerad 
badavgift för kommunmedborgarna. Resurserna samordnades genom att projektet 
samfinansierades av privata medel och offentliga medel från EU, statliga 
myndigheter och kommunen. Politiken har karakteriserats av stort lokalt 
handlingsutrymme, där problemet med svikande turistströmmar och negativ 
befolkningsutveckling löstes lokalt genom byggandet av multihallen på Åre 
strand.  
 
8.3 Nätverkets betydelse: nödvändigt men inte tillräckligt 

Nätverk har kommit att spela en stor roll inom governance, men huruvida nätverk 
är viktiga inom alla policyområden är en öppen fråga (Kjaer 2004, s. 191). Analysen 
av avhandlingens empiriska material visar att nätverken har haft stor betydelse för 
processerna i Åre. Det gäller de perioder då Åres styre haft inslag av government 
såväl som governance. Informanterna menar att de hade tur och god timing, att 
nätverket hade stor betydelse och att de som individer var gnistan till att processer 
inleddes. De menar att personella resurser är nödvändiga men inte tillräckliga, 
men inte heller ekonomiska resurser är tillräckliga utan bara nödvändiga. 
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Nätverken och ekonomiska resurser i kombination har gjort processerna 
framgångsrika. Ett exempel på detta är Politiker 2 som säger: 
  

Jag tror det har mycket att göra med eldsjälar eller innovatörer som 
samtidigt har sådana ledaregenskaper att de tar tag i saker. Det spelade roll 
att man fick bidrag och att man fick stödpengar [på 1970-talet] men det var 
inte det som gjorde att projektet lyckades. Det handlar om enskilda 
människors förmåga att få med sig andra, deras förmåga att orka 
entusiasmera. En ledare ska gå främst och visa vägen…men i de här 
kommunerna som misslyckas fullständigt där har man inga ledare. Jag tror 
att många politiker är så djävla rädda för att det ska stå i tidningen dagen 
efter så de törs inte agera fast de vet vad de egentligen borde göra.  

 
Politiker 2 menar att det råder en speciell attityd i Åre kommun där man säger vad 
man tycker och är beredda att ta konsekvenserna av det, samtidigt som Politiker 1 
menar att det råder ett tillåtande klimat; i Åre kommun är man inte rädd för att 
prova nya saker (intervju Politiker 2, Politiker 1). Kommunen har en tradition att 
sedan sent 1980-tal alltid byta majoritet vid val, vilket kan ha påverkat politikernas 
syn på vilka risker deras ageranden bär med sig. Lundgren och Ylinenpää (2000, 
ss. 33‒34) diskuterar i sin studie av en svensk och en finsk region hur den politiska 
stabiliteten kan påverka samarbetsklimatet i regionen. De menar att det är rimligt 
att anta att där den politiska situationen är relativt konstant då det gäller vilka som 
innehar majoritet, är samarbeten utanför det egna partiet begränsat. Detta då 
allianser och samarbeten inte behöver sökas utanför det egna politiska partiet för 
att sitta kvar vid makten. I regioner eller kommuner med mer instabil politisk 
situation, där majoritet ofta byts vid val, måste de politiska partierna söka 
samarbete med det lokala näringslivet eller exempelvis universitet i regionen. 
Situationen i Åre präglas av majoritetsbyte vid val vilket borde innebära, i likhet 
med Lundgren och Ylinenpääs (2000) resonemang, att de politiska partierna måste 
söka samarbeten utanför sitt eget politiska parti, vilket så också har skett. Detta 
gäller framförallt i processerna Färdledaren där kommunens nämnder in-
volverades i arbetet och i processen Multihallen på Åre strand, där samarbetet var 
långtgående mellan lokala näringslivet och de två största partierna i kommunen.  
 
Nätverk har alltså varit viktiga under strukturer karakteriserade av inslag av 
government såväl som av governance. Åreprojektet var präglat av många 
governmentinslag där staten var den enda aktören och styrde genom offentliga 
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utredningar, delaktighet i de kommunala bolagen och finansierade projektet 
genom beskattning och budget. Trots detta pekar informanter på hur nätverken 
var viktiga även under denna period. Det var personliga kontakter som innebar att 
Åreprojektet förlades till Åre genom att aktörer från Jämtlands län lobbade för Åre. 
Det var också privata aktörer, näringsidkare i Åre, som hade stort inflytande på 
vilka som skulle vara representanter i de kommunala bolagen ÅPAB:s (Åre 
Planerings AB) och ÅKAB:s (Åre Lin- och Kabinbane AB) styrelser. Tjänsteman 4 
säger: 
 

XX var en stor tung företagare, XX satte mig i ÅPABs styrelse, så XXs 
uppfattning kom alltid fram så att säga. 

 
Till skillnad från nätverken som uppkommer under senare perioder, framförallt 
Vision 2011-gruppen, är dessa tidiga nätverk inte institutionaliserade. De är mer 
löst sammansatta och har inga återkommande träffar eller fasta medlemmar, men 
trots det visar förekomsten av nätverk på betydelsen av personliga kontakter. 
Tjänsteman 4 beskriver vidare hur viktigt det var med rätt typ av kontakter då 
olika projekt skulle finansieras. Tjänstemannen menar att kommunen fick låna 
pengar av banken för projekt på grund av att individer som var tätt knutna till 
projektet även satt med i den aktuella bankens styrelse (intervju Tjänsteman 4). 
Analysen av det empiriska materialet ger stöd för Pierre och Sundströms (2009) tes 
om hierarki inte behöver vara mindre under politik med inslag av governance än 
under politik präglad av government. Analysen pekar på att nätverken var mer 
formella och hierarkiska under ett governanceinspirerat system och mer löst 
sammansatta under politik av governmentkaraktär.  
 
Vision 2011 har varit viktig i och med det nätverk som skapades kring visionen. I 
nätverket ingick ledande politiker från olika partier, ledande tjänstemän och lokala 
näringsidkare. Att nätverket var relativt informellt visar sig bland annat i den 
begränsade dokumentationen av vilka som deltog, avsaknaden av mötes-
anteckningar med mera. Det råder sålunda oklarhet kring vilka de ursprungliga 
deltagarna var. Dock träffades nätverket en gång per månad och alltid i 12-
timmars möten som även innehöll middag, och agendan var anpassad för att 
behålla intresset hos både företagare och politiker (intervju Tjänsteman 2). 
 
Analysen av det empiriska materialet visar att nätverk har varit viktiga för processernas 
utfall, och därmed går det att säga att i Åre har nätverk spelat en stor roll inom 
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regionalpolitiken, detta i system präglade av inslag av både government och governance. 
Det är således ett stöd för Szücs och Strömbergs (2006) tes om att den lokala eliten 
utgörs av ledande politiker och tjänstemän, vilket har varit fallet i även i Åre; dock 
med betydande inslag av medverkan från privata aktörer. Den styrande eliten i 
Åre har över tid bestått av ledande politiker, tjänstemän och näringsidkare. 
Analysen av det empiriska materialet styrker även antagandet att nätverken inom 
governanceinspirerad politik är mer hierarkiska och formalistiska än de varit 
under government (Hedlund & Montin 2009). Mina resultat styrker diskussionen 
om att hierarki är ett viktigt inslag även inom politiska processer karakteriserad av 
governance (Imre & Raco 1999, Jessop 1997, 2001). De nätverk eller personliga 
kontakter som det empiriska materialet påvisat under perioder karakteriserade av 
government var inte formaliserade, de hade inga fasta medlemmar eller 
återkommande träffar på samma sätt som nätverket Vision 2011 hade. Därmed är 
visionsgruppen mer formalistisk och hierarkisk.  
 
Ju starkare governancestrukturen har blivit, desto mer av politiken har skett 
genom nätverk. Nätverken har inneburit ett informellt maktutövande, problemen 
och deras lösningar har definierats av nätverkens medlemmar och det formella 
beslutsfattandet har använts mer som ett verktyg för att visa att politiken följer 
gällande regler och lagar. Men de reella besluten har fattats informellt, och de 
viktigaste kontakterna har skett utanför den formella politiken. I likhet med 
resultaten av Drugge och Svallfors (1991) studie innebär detta informella 
beslutsfattande en styrka, eftersom det leder till smidighet och snabbhet i systemet 
som inte går att uppnå genom formell politik i nämnder och styrelser. Samtidigt 
innebär det naturligtvis också problem av demokratisk karaktär, då insynen i 
processerna reduceras avsevärt och kontrollen minskar.  
 
Ökade inslag av governance har inneburit ökat handlingsutrymme både för 
enskilda politiker och för kommunen som organisation. Allt mer ansvar för 
regionalpolitiken har kommit att åligga kommunerna. Vad denna förändrade roll 
har fått för konsekvenser lokalt i Åre analyseras närmare i nästa avsnitt.  
 
De regionalpolitiska förändringarna har fått en rad konsekvenser för politiken i 
kommunen. Det har påverkat kommunens och i viss mån statens roll. Det har 
också haft konsekvenser för möjligheterna för olika aktörer att agera på den 
politiska arenan. Analysen visar även på tendenser att det finns olika sätt att agera 
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som kan sägas karakterisera två typer av lokalpolitiker. Kommande avsnitt 
kommer att analysera dessa konsekvenser av den regionalpolitiska förändringen.   
 
8.4 Kommunens förändrade roll  

I och med den förändrade regionalpolitiken, där allt mer av ansvaret har kommit 
att åligga kommunerna, och i takt med att antalet aktörer har ökat och politikens 
former har förändrats, har även kommunens roll förändrats.  
 
Det finns många sätt att se på kommuners roll inom regionalpolitiken. Det finns 
positiva aspekter av kommunens ökade ansvar och det ökade handlingsutrymmet. 
Samtidigt finns det negativa aspekter av utvecklingen, vilka inneburit att 
processerna blir toppstyrda och individberoende. Det som är viktigt att komma 
ihåg är att en kommuns ageranden alltid är reaktiva. En kommun kan aldrig 
tvinga en privat aktör att investera eller etablera sig, utan kommunens ageranden 
syftar till att underlätta och uppmuntra etablering. Kommunen kan inte tvinga 
fram en etablering, men den kan förhindra oönskade etableringar. Detta i form av 
att kommunen kan förbjuda vissa ageranden, införa etableringskontroll. De privata 
aktörernas starkaste möjlighet är att inte agera, exempelvis att inte investera i en 
kommun. En kommun har därmed relativt svårt att styra omgivningen i form av 
företagsetableringar, utan det kommunerna kan göra är att underlätta etableringar, 
vilket man gjort i Åre under processen Multihallen på Åre strand då Holiday Club 
etablerade sig. Eller så kan kommuner förhindra etableringar genom etablerings-
kontroll, vilket är vad en del informanter menar har skett i Åre när det gäller Lidls 
etablering, vilket ledde till att stiftelsen Den nya välfärden anmälde Åre kommun 
till Europakommissionen32. Kommunernas reaktiva ageranden menar jag är 
förklaringen till Pierre och Peters (2000) tes att tidigare var privata företag och 
industri måna om att ha goda relationer till politiker och tjänstemän medan 
trenden tycks ha blivit omvänd och politiker istället söker goda relationer till 
privata företag. Dessa möjligheter att underlätta etableringar har i och med 
förändringen av politiken i och med ökade inslag av governancekaraktär ökat, och 
därmed är det naturligt att kommuner söker relationer med privat näringsliv.  
 

                                                           
32 I skrivande stund har slutgiltig dom i målet ännu inte meddelats.  
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Det ökade kommunala ansvaret har dock inte satt staten ur spel. Staten har agerat i 
Åre även under governanceinspirerade perioder, och detta agerande har skett 
främst genom länsstyrelsen.  
 
Åre kommun har inom regionalpolitiken i Åre gått från att under politik inspirerad 
av government, som präglat Åreprojektet, Byggboom och delvis Färdledaren, ha 
varit centralstatens förlängda arm. Då genomfördes politiken som finansierades av 
staten, och därmed var det lokala handlingsutrymmet begränsat och definierat av 
staten. I takt med att staten har delegerat allt större ansvar för regionalpolitiken till 
kommunerna och med att fler aktörer har blivit viktiga regionalpolitiska aktörer, 
har hierarkin i politiken minskat och det lokala handlingsutrymmet ökat. 
Kommunerna har nu fler aktörer att samarbeta med, och fler aktörer kan finansiera 
politiken, och därmed har kommunerna inom politik med inslag av governance 
fått en allt mer självständig roll.  
 
Kommunerna är omvärldsberoende oavsett om det dominerande systemet är 
karakteriserat av inslag av government eller av governance. Under government 
var kommunerna beroende av staten, men under det governanceinspirerade 
systemet har antalet samarbetspartners och finansieringsmöjligheter ökat, vilket 
innebär ett ökat handlingsutrymme. Dock kvarstår kommunernas beroende och 
behov av samarbete med andra aktörer, privata och offentliga, på grund av att 
kommunerna själva inte har tillräckliga resurser. Detta ställer nya krav på 
kommunerna att själva styra och driva regionalpolitiken. Lokala aktörer måste 
själva arbeta för att ta del av de befintliga stödsystemen inom regionalpolitiken till 
skillnad från tidigare då de utdelats lika till alla regioner och kommuner utan 
ansökan. Samtidigt argumenterar Hedlund och Montin (2009) för att politikens 
utformning i kommunerna inte har förändrats så mycket. De menar att lokal 
governance där lokala offentliga och privata makthavare bestämde kommunens 
framtid var vanligt tidigt i svensk politik.  
 
Det är möjligt att illustrera kommunernas förändrade roll genom att använda 
skalor som sträcker sig från begränsat lokalt handlingsutrymme till stort lokalt 
handlingsutrymme, samtidigt som denna utveckling korrelerar med 
kommunernas statsbundenhet och självständighet. Utvecklingen i Åre illustreras i 
figur 24. 
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Figur 24 Förändring av kommunens roll i Åre 

 
 (Omarbetad efter Strandberg, 1998) 
 
Figuren visar med pilens riktning utvecklingen över tid, hur Åre kommuns roll 
från 1970-talet har blivit allt mer självständig och mindre statsbunden, samtidigt 
som det lokala handlingsutrymmet har ökat. Det lokala handlingsutrymmet är 
beroende av fler aktörer än endast kommunens relation till staten. Analysen visar 
därmed att det lokala handlingsutrymmet har ökat över tid i fallet Åre. Det visar 
också att handlingsutrymmet ökar i takt med att allt fler inslag av governance blir 
tydliga i Åres kommunala regionalpolitik.  
 
Avhandlingen visar att den kommunala politiken inom system präglat av både 
government och governance handlar om olika eliter, privata och offentliga, som 
gör upp om makten. Den huvudsakliga frågan handlar dock om huruvida det är 
flera olika elitgrupper som konkurerar om makten, vilket blir ett mer pluralistiskt 
synsätt, eller om makten är koncentrerad till ett fåtal elitgrupperingar, vilket blir en 
mer elitiserad syn. Analysen visar att i Åre har politik med inslag av governance 
inte inneburit att fler elitgrupperingar har fått tillträde till makten. Under politik 
präglad av government påverkades processerna starkt av enskilda aktörer, som 
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genom sina personliga kontakter säkerställde att Åre fick bli ett pilotprojekt inom 
de primära rekreationsområdena. Samtidigt får personliga kontakter organiserade 
i nätverk en allt större betydelse i Åres regionalpolitik i takt med att systemet 
förändrades och fick allt fler inslag av ett governancesystem. Dock visar analysen 
att det är ett litet antal faktiska individer som ingår i nätverken och att de påverkar 
politiken starkt. Individerna är representanter för både offentlig och privat 
verksamhet, och de påverkar policy genom att formulera agendan, fatta besluten i 
det politiska systemet och påverka genomförandet. Detta genom att politikens 
problem och lösningar definieras av aktörerna och att aktörer i nätverket är med 
om att fatta de nödvändiga politiska besluten. Den förändrade regionalpolitiken 
och förändringen till allt mer governancekaraktär har inneburit att kommunerna är 
fortsatt omvärldsberoende, men att det lokala handlingsutrymmet har ökat. Dock 
indikerar inte resultaten av studien av Åre att politiken blivit mer pluralistisk, utan 
analysen påvisar att makten är koncentrerad till offentliga och privata resursstarka 
individer.  
 
8.5 Statens förändrade roll 

Politiker i Åre agerade innovativt genom att använda offentliga medel på ett sätt 
som inte tidigare förekommit för att förmå Holiday Club att etablera sig i Åre. Men 
även staten, på senare tid främst i form av länsstyrelsen, har agerat i Åre. Politiker 
6 menar att statlig styrning är bra i vissa fall, och i Åre har länsstyrelsen satt stopp 
för vissa satsningar. Politiker 6 hade gärna sett att länsstyrelsen hade varit än mer 
aktiv och värnat historiska byggnader och miljöer på ett mer kraftfullt sätt. 
Politikern menar att kulturmiljön i Åre är förstörd (intervju Politiker 6). Politikern 
säger: 
 

När man har kommit till en viss kritisk gräns, när man har släppt för 
mycket, då tycker jag att det finns ingenting kvar att bevara. Då kan de lika 
bra få bygga. Då är det skitsamma, det är redan förstört. 

 
Statens eller länsstyrelsens roll skiljer sig från kommunens roll i det att staten inte 
är begränsad till att agera reaktivt. Staten kan agera proaktivt och tydligare ge 
riktlinjer för den lokala utvecklingen. Dock har denna möjlighet förändrats i takt 
med att staten har valt att överlåta regionalpolitiken till kommunen och de privata 
aktörerna. Den statliga styrningen i Åre har under den studerade perioden gått 
från att ha varit extremt stark under Åreprojektet till att bli allt mindre påtaglig. 
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Den statliga styrningen i Åre har kritiserats av informanterna för att både ha varit 
alltför påtaglig och för att ha varit alltför otydlig.  
 
Statens påverkan på regionalpolitiken har förändrats i och med de ökade inslagen 
av governance, och kommunens roll har förändrats och lämnat ett allt större 
utrymme åt enskilda aktörer. Analysen visar hur dessa aktörer har agerat för att 
främja sin bild av hur Åre borde utvecklas, detta både inom perioder präglade av 
inslag av government såväl som av governance. Statens roll har också förändrats i 
och med Sveriges inträde i EU, och staten påverkar nu regionalpolitiken i 
kommunerna på ett annat sätt då kommunerna kan vända sig till EU istället för att 
bara ha staten som finansiär.  
 
Som ett led i den förändrade regionalpolitikens aktörer och former har även 
politikerrollen studerats i avhandlingen. Kommande avsnitt diskuterar politiker-
rollen i förhållande till idealtyperna government och governance.  
 
8.6 Politikerrollen  

Det har varit påtagligt i materialet att informanterna menar att det finns olika typer 
av politiker. Det finns de som gör sitt jobb, följer beslut och riktlinjer från riksdag 
och regering, och så finns det de politiker som beskrivs som modiga, 
handlingskraftiga och att de vågar. Denna senare kategori av politiker beskrivs 
som avgörande vid de utvecklingsprocesser som Åre genomgått. Politiker 1 är en 
sådan politiker som beskrivs som avgörande för satsningarna på Åre strand, själv 
kommenterar politikern sitt agerande såhär: 
 

…kommunen bär med sig, en tradition av att våga prova saker och våga 
göra annorlunda saker. …det sitter liksom i väggarna här att man kan prova 
nya saker. Och det är dynamiskt det här eftersom det är en attraktiv ort…så 
lockar det hit nya människor så får man en mix av dem som harvat på här 
jämt och de nya och då händer det saker mellan människor. 

 
Politiker 3 är också en av dem som beskrivs som avgörande för satsningarna på 
Åre strand, och denne säger: 
 

Man måste ha feeling, vad vågar jag göra? Vad tycker folk? Och att jag tror 
att jag kan få med mig folket. …att på något vis lägga örat mot marken och 
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försöka ta till sig vad folk vill, och sedan kan det vara en fråga som jag 
absolut inte ger mig och då får jag väl avgå då vid nästa val. 

 
Informanterna menar att politikerna har en mer utsatt roll än andra aktörer, då 
politikerna kan förlora sitt jobb vid nästa val. Ett exempel på detta är Företagare 2 
som menar att politikerna har fått mycket hårda ord från aktörer i andra 
kommundelar, medan företagaren genom sin roll som företagare har kunnat 
undgå kritik eftersom en företagare inte har något ansvar att se till hela regionens 
eller kommunens bästa. Företagaren säger: 
 

Jag lever i min värld, och jag kan säga att detta är bra för regionen, för min 
region är ju Åre by. 

 
Dock är det inte bara under processen Multihallen på Åre strand som 
informanterna pekar ut enskilda politiker som handlingskraftiga. Även Politiker 2 
som varit politiskt aktiv mestadels under Åreprojektet och Byggboom beskrivs 
som en viktig aktör. Tjänsteman 1 menar att Politiker 2 arbetade under andra 
förutsättningar är Politiker 1 och Politiker 3. Men att Politiker 2 var drivande trots 
att möjligheterna inte fanns på samma sätt att agera lokalt som de gör idag. 
Tjänstemannen säger: 
 

Politiker 2 var ju väldigt drivande, utifrån förutsättningar som gällde då. 
Och både Politiker 3 och Politiker 1 har varit drivande, i den här frågan i alla 
fall [satsningarna på Åre strand]. 

 
Sammantaget ger intervjumaterialet en bild av att det finns politiker som vågar 
mer än andra som är visionära och handlingskraftiga, och som agerar för att 
förverkliga sin vision. Informanterna menar att det inte är avgörande för 
processerna vilket politiskt parti som har majoritet i kommunen, utan att det är 
viktigare vilka de faktiska individerna i ledande politisk ställning är. Detta har 
inneburit en stark handlingskraft de perioder då dessa politiker suttit i ledande 
position, men det har också inneburit att politiken har blivit toppstyrd. Analysen 
har också visat att politiker tar fler risker än företagare då politikerna är beroende av 
medborgarnas stöd vid val för att erhålla eller behålla den politiska positionen. De 
handlingskraftiga, visionära politikerna som beskrivs i materialet har agerat 
utifrån sin övertygelse och arbetat i form av nätverk med privata aktörer. Detta 
gäller i strukturer karakteriserade av inslag av såväl government som governance.  



190 

 
I nästa avsnitt studeras dessa visionära och handlingskraftiga politiker närmare, 
och de sätts i relation till andra drivande aktörer. Förekomsten av dem och deras 
påverkan på politiken studeras och problematiseras.  
 
8.6.1 Politiska entreprenörer och entreprenöriella politiker 
 
I intervjumaterialet framkommer att det finns olika typer av aktörer, handlings-
kraftiga aktörer som agerar på den politiska arenan för att förverkliga sin vision. 
Montin (2004, s. 16) använder begreppet förändringsagenter för att beskriva 
aktörer som politiker, tjänstemän och konsulter som agerar för att de upplever att 
det finns sådant som inte fungerar. I Åre har det framförallt varit politiker, 
tjänstemän och företagare som har agerat för att motverka det de upplevt som 
problematiskt. Under Åreprojektet var det den stagnerande utvecklingen som 
gjorde att ledande politiska aktörer lobbade för att få Åre att bli primärt 
rekreationsområde. Under Byggboom agerade lokala politiker tillsammans med 
näringslivet för att förmå staten att bekosta en störtloppsbacke. Färdledaren var ett 
privat initiativ som drevs av Turistbyrån i Åre, som var samägd av kommunen och 
näringslivet. Färdledaren som utvecklingsprogram kom även att omfatta de 
kommunala nämnderna. Och slutligen byggdes en multihall på Åre strand genom 
att en vision om en multihall skapades av en visionsgrupp där ledande politiker, 
tjänstemän och företagare var representerade. Denna vision drev sedan igenom i 
det politiska systemet, och anläggningen samfinansierades av offentliga och 
privata medel.  
 
Analysen av det empiriska materialet har påvisat att det finns olika typer av 
politiker: de traditionella politikerna som gör sitt jobb och de som beskrivs som 
modiga och handlingskraftiga. Analysen har visat att denna senare kategori ofta 
utmanar den rådande politiska strukturen och gör politik på sätt som inte är traditionella. 
Dessa politiker beskrivs i intervjuerna som modiga och handlingskraftiga, men de 
märks också i de skriftliga dokumenten. De är exempelvis mer omskrivna i 
sockenkrönikan än andra. Under åren 1983‒2007 är det endast ett fåtal politiker 
som överhuvudtaget omnämns med namn, Politiker 1, 2 och 3 är några av dessa. 
Analysen har även visat att företagare under alla tider har spelat en stor roll i 
regionalpolitiken i Åre. Dessa aktörer har tidigare kallats förändringsagenter, och 
tidigare forskning har visat att experter, organisationer och medborgargrupper 
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som aktörer ofta påverkar politiken och att politisk skicklighet och 
entreprenörskap är viktigare än formella regler (Montin 2004, Hedlund & Montin 
2009, Pierre & Peters 2000). Avhandlingen visar att utöver dessa förändringsagenter är 
även de handlingskraftiga politikerna viktiga och förekomsten eller frånvaron av dem kan 
vara avgörande för de politiska processernas utfall i en kommun. Analysen har även visat 
att det finns en hög närvaro av företagare som agerar på den politiska arenan för 
att förverkliga sina mål. Jag har valt att kalla handlingskraftiga politiker för 
entreprenöriella politiker33 och de företagare som agerat på den politiska arenan 
för politiska entreprenörer. Begreppet entreprenör har jag valt eftersom dessa 
personer använder innovativa ageranden för att få maximalt inflytande på den 
politiska arenan.  
 
Begreppet politisk entreprenör är inte nytt, utan redan Dahl (1961, s. 6) använde 
det och definierade den politiska entreprenören som ”a leader who knows how to 
use his resources to the maximum, is not so much the agent of others as others are 
his agents.” Dahl hänvisar tillbaka till Machiavellis kända verk om fursten som 
beskrivs som en listig, resursstark och mästerlig ledare34. Även senare forskning 
har använt begreppet politiskt entreprenörskap och då ofta avsett företagare som 
agerar på den politiska arenan för att försöka förbättra villkoren för sitt 
företagande. Begreppet politiska entreprenörer har många likheter med begreppet  
policyentreprenör som härstammar från Kingdon (1995) där drivande aktörer 
många gånger påverkar policy genom att de har en lösning som de vill sälja in 
genom att definiera politikens problem. Därmed är politikens lösningar och 
problem i högsta grad socialt skapade och hur de uppmärksammas kan vara delvis 
slumpartat (Hysing & Olsson 2012). Det som förenar policy- och politiska 
entreprenörer är entreprenörsrollen som Wihlborg (2000, s. 119) menar är kreativ, 
innovativ och risktagande då nya projekt ska utformas. Ofta används politiskt 
entreprenörskap för att analysera det amerikanska politiska systemet, amerikanska 
presidentval eller senatorernas ageranden för att forma lagstiftning (Pious 2002, 
Schiller 1995). Holcombe (2002) menar att det politiska systemet uppmuntrar till 
politiskt entreprenörskap, där entreprenören upptäcker och agerar för politisk 
profit. Hiskey (2003) och Wohlgemuth (2000) studerar politiska reformer och 
förändring och hur politiskt entreprenörskap kan användas som effektiv strategi 

                                                           
33 För mer om distinktionen mellan traditionella politiker och entreprenöriella politiker, se 
S. Nyhlén i von Bergmann-Winberg och Wihlborg 2011 
34 För nutida analys av ledarskap utifrån Machiavellis begreppsram se Wolvén 2012 



192 

för att genomföra dessa reformer. I en svensk kontext har Vedung (1996) och 
Wängnerud (2008) gjort studier på politiska entreprenörer där Wägnerud menar 
att politiska entreprenörer ersätter de trogna partiarbetarna. Vedung studerar 
politiska entreprenörer i förhållande till att starta nya partier.  
 
En politisk entreprenör är någon som har omskapande effekt på policy eller 
institutioner (Sheingate 2003, s. 185). De jobbar i nätverk och nätverken är 
designade för att minimera riskerna (Christopoulos 2006). Politiska entreprenörer 
är ”individuals who change the direction and flow of politics” (Schneider & Teske 
1992, s. 737). Den politiska entreprenören agerar ofta i situationer där 
institutionerna av någon anledning är i obalans (Sheingate 2003). De politiska 
entreprenörerna i materialet menar jag är företagarna som har agerat på den 
politiska arenan för att möta de hot som de upplevde att Åre stod inför. Det var 
hot bestående av negativ demografisk utveckling och minskande turistströmmar, 
vilket inverkade negativt på företagandet. Samtidigt har enskilda politiker, 
Politiker 1, Politiker 2 och Politiker 3, av övriga informanter och skriftliga 
dokument framstått som avgörande för utfallet av de politiska processerna. I Åre 
har man agerat i nätverk, och visionsgruppen hade ett uttalat syfte att fördela 
riskerna på medlemmarna i gruppen, vilket stödjer Christopoulos (2006) slutsatser. 
Jag gör en åtskillnad mellan entreprenöriella politiker och politiska entreprenörer, 
då de entreprenöriella politikerna har andra resurser och tillång till den politiska 
arenan på ett mer direkt sätt än vad de politiska entreprenörerna har. Dessa måste 
agera indirekt för att påverka politiken genom att influera andra aktörer.  
 
De företagare som har engagerat sig i Åres utveckling har haft störst gehör för sina 
åsikter då de har arbetat för att påverka politiken. Företagare 4 har valt att inte 
agera för att påverka politiken och har inte heller beretts tillträde till politiken 
genom exempelvis deltagande i nätverk. Då företagaren valt att inte agera politiskt 
har denne därmed inte heller fått genomslag för sina åsikter om hur Åre borde 
utvecklas. Skillnaden mellan Företagare 4 och exempelvis Företagare 2 är att de har 
valt olika strategier för sina ageranden. Företagare 2 har haft nära samarbeten med 
ledande politiker och tjänstemän i kommunen, vilket Företagare 4 inte haft. Därför 
menar jag att Företagare 2 är en politisk entreprenör, då samarbetet med 
politikerna i kommunen under processen Multihallen på Åre strand innebar att 
kommunala medel finansierade delar av Holiday Clubs anläggning. Agerandena 
var innovativa vid avtalsskrivningarna, och upphandlingen sköttes på ett sådant 
sätt att Holiday Club blev entreprenören att bygga och driva anläggningen. 
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Därmed hade aktörernas ageranden en förändrande effekt på policy. Kommunen 
agerade på ett sätt man inte agerat förut, eftersom finansiering av privat 
verksamhet genom kommunala medel inte hade skett tidigare. Informanterna 
beskriver själva hur tjänstemän och politiker fick arbeta hårt för att finna lösningar 
att genomföra etableringen på Åre strand, och de medger att de inte alltid hållit sig 
till den kommunala kompetensen men att besluten ligger fast så länge ingen 
överklagar. Skillnaden mellan de olika aktörernas ageranden gör att det går att 
säga att en politisk entreprenör är visionär och förmedlar den visionen på ett attraktivt sätt 
som gör att den får genomslag i det politiska systemet. De aktörer som inte får gehör får 
sina idéer är inte tillräckligt visionära eller lyckas inte förmedla visionen på ett 
sådant sätt att den får genomslag.  
 
Potentialen hos politiska entreprenörer och entreprenöriella politiker, 
förutsättningarna för deras ageranden och hur ofta de agerar är något som måste 
studeras vidare inom ramen för politik med inslag av governance. Analysen har 
visat att handlingsutrymmet lokalt har ökat inom regionalpolitiken i Åre, men 
nätverk existerade och påverkade politiken redan under styret präglat av 
government. De politiska entreprenörerna besitter resurser i form av makt att 
förändra och påverka politiken.  
 
Då governanceperspektivet (Stoker 2000) menar att det är viktigt att 
problematisera ansvarsutkrävandet i strukturer där staten inte längre är den enda 
aktören att utkräva ansvar av, menar jag att det är fruktbart att analysera den 
lokala politiken genom begreppet politiskt entreprenörskap. Entreprenöriell politik 
har tidigare visat sig ta allt större plats i takt med att mer fokus läggs på regionerna 
och på den lokala nivån både i Sverige och internationellt (Hedlund & Montin 
2009, Basset & Harloe 1990, Pierre & Peters 2000). Processerna i Åre har visat sig 
ske på initiativ och med hjälp av ledande politiker, tjänstemän och företagare. 
Dessa är resursstarka individer som har god kännedom om den lokala politiska 
kulturen, de har gott samarbete med varandra och de har på senare tid organiserat 
sig i nätverk som är designade för att fördela riskerna mellan aktörerna. Trots detta 
visar analysen att det är politikerna som tar de största riskerna, då det politiska 
systemet är designat för att medborgarna ska kunna utkräva ansvar vid 
valurnorna genom att avsätta och tillsätta politiker. Detta system har dock delvis 
varit satt ur spel i Åre då nätverket kring Vision 2011 var designat på ett sådant 
sätt att ledande politiker från de största partierna var delaktiga. Således 
påverkades inte visionen av majoritetsskiftet i kommunen.  
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Analysen av det empiriska materialet visar att det har varit toppstyrda processer 
som har drivit Åres utveckling. Det har funnits konkurrerande visioner och 
uppfattningar som inte har fått gehör. Skillnaden mellan aktörernas ageranden har 
varit i vilken utsträckning de har valt att agera för att påverka politiken. De 
framgångsrika aktörerna har genom koalitioner med ledande politiker och 
tjänstemän påverkat formulerandet och genomförandet av politik. Detta kan ses 
både som en fördel och som en nackdel för demokratin. Det har skapat korta 
beslutsvägar och närhet mellan medborgare och politiken, vilket är positivt. Men 
det är inte alla medborgare som har fått tillgång till makten på detta sätt, och de 
med konkurrerande visioner har inte beretts deltagande. Det är också så att aktörer 
utan resurser, utan kunskap om det lokala politiska systemet, inte har haft samma 
möjligheter att påverka som de resursstarka. Detta innebär en elitbaserad 
demokrati, där vissa medborgare har mer att säga till om än andra, vilket inte är 
bra ur ett demokratiskt perspektiv. Därmed bekräftas Pierre och Peters (2000) 
antagande om att hierarki är en viktig beståndsdel även inom politik 
karakteriserad av governance. Hierarki har i Åre visat sig genom konkurrens 
mellan individer där olika grupperingar kan skönjas, de inom nätverket och de 
utanför. Staten och de statliga representanterna är inte längre de enda med makt, 
utan de är bara några av flera möjliga aktörer med makt, vilket bekräftar 
Gattingers (2005) tes om att privata och offentliga aktörer också konkurrerar om 
makten i ett governancesystem. Sedan går det alltid att ställa sig frågan vad som är 
alternativet. Det går inte att bortse från att Åre har en unik position i Sverige, både 
som alpin destination och som kommun i Norrlands inland. Utvecklingen i Åre är 
och har länge varit starkt präglad av positiv tillväxt. Att alla medborgare på orten 
inte är positivt inställda till Åres utveckling är en annan sak, och kanske hade det 
varit möjligt att uppnå tillväxten på andra sätt än genom Åreprojektet, 
Byggboomen, Färdledaren och Multihallen på Åre strand, men det är en 
hypotetisk fråga. Det som är klart är dock att den utveckling som Åre uppnått har 
skett genom att aktörer har agerat för att driva Åres utveckling. Processerna har 
varit toppstyrda och personliga, informella kontakter har varit viktiga både inom 
politik med inslag av både government och governance.  
 
Det är intressant hur aktörerna beskriver tillvägagångssättet: de har fattat besluten 
i nätverket och sedan förankrat dem i den politiska organisationen. Detta gäller 
både Färdledaren och Multihallen på Åre strand. I den senare processen skapades 
Vision 2011 för att sedan av deltagarna förankras hos de politiska partierna och 
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företagarna utanför visionsgruppen. Detta resultat likar dem som Drugge och 
Svallfors (1991) har i sin studie av eliten i Katrineholm. De menar att initiativet till 
beslut och åtgärder sällan skapas hos en bred medborgargrupp utan oftast av en 
liten grupp. Denna grupp består vanligen av centralt placerade politiker. Drugge 
och Svallfors (1991) menar att även deras respondenter använder begreppet 
”förankra” för att beskriva tillvägagångssättet och att det snarast innebär att få 
stöd för sitt förslag av en större gruppering. Denna beskrivning av vad begreppet 
innebär stämmer väl överens med resultaten av analysen av tillvägagångssättet i 
Åre. Besluten förankrades genom att politikerna sökte stöd för Vision 2011 och 
projektet Färdledaren i sina partier och att medlemmar från företagarföreningen 
sökte stöd i företagarföreningen.  
 
En relevant fråga att ställa sig är om resultaten av studien är hållbara även utanför 
Åre kommun och om de är relevanta även för kommuner som inte domineras av 
turism. Det går att argumentera för att det lokala näringslivet kan har spelat en 
större roll i Åre, eftersom turismen i Åre till stor del bygger på de lokala 
företagarna. Detta är naturligtvis en empirisk fråga, men studier av Halmstad och 
Katrineholm, liksom tidigare studier av exempelvis Swindon, tyder på att 
tillvägagångssätten är liknande oavsett företagsstrukturen i kommunen. Både i 
Swindon och Halmstad har offentliga och privata nyckelaktörer drivit 
utvecklingen (Eriksson 2010, Basset & Harloe 1990). 
 

*** 
Kapitlet har jämfört de fyra studerade empiriska processerna och har besvarat 
avhandlingens syfte som är att ge empiriska bidrag som ökar förståelsen av 
förändringar i regionalpolitiken. Kapitlet har visat att det skett en förändring i 
styret med ökade inslag av governancekaraktär genom att fler aktörer är aktiva 
inom regionalpolitiken och att nya styrformer används. Samtidigt har kapitlet visat 
att det i realiteten har funnits inslag av båda systemen, government och 
governance, parallellt och att det alltid varit viktigt med personliga kontakter och 
nätverk. I nästa kapitel sker en avslutande diskussion kring vem som styr och hur 
regionalpolitiken styrs i Åre, samt lämnas uppslag till vidare forskning.  
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9 VIDARE FORSKNING 

Analysen av det empiriska materialet visar att det i regionalpolitiken i Åre under 
åren 1973‒2007 har skett en gradvis förändring med ökade inslag av 
governancekaraktär. Det visar sig genom att antalet aktörer har ökat, att staten har 
blivit utmanad om makten och att den regionala nivån, liksom framförallt den 
kommunala, har fått allt mer ansvar. De privata aktörerna har kommit att påverka 
regionalpolitiken i den lokala kontexten allt mer, och de är numera en av staten 
prioriterad aktör inom regionalpolitiken. Politikens form har också förändrats. Den 
har gått från att vara präglad av statliga utredningar, statlig finansiering och 
statliga projekt till att bli allt mer präglad av process- och projektpolitik, 
samverkan mellan privata och offentliga aktörer samt partnerskap. Processerna 
visar hur handlingsutrymmet lokalt har ökat över tid då antalet samarbetspartner 
för kommunerna har ökat, och därmed ökar även finansieringsmöjligheterna. 
Materialet visar vidare att nätverk och personliga kontakter är viktiga både inom 
government och governance och att dessa nätverk snarast har blivit mer 
hierarkiska, institutionaliserade och formaliserade under governance än vad de var 
under government.  
 
Materialet har visat att det finns olika typer av politiker: de som ”bara” gör sitt 
jobb och de som är extra engagerade, handlingskraftiga och visionära. Dessa 
entreprenöriella politiker beskrivs som avgörande för processerna, därför att de tar 
större risker och har större tillgång till den politiska arenan än övriga aktörer. Den 
styrande eliten inom regionalpolitiken i Åre har i både government och 
governance utgjorts av ledande politiker, ledande tjänstemän och ledande lokala 
företagare. Samarbetet mellan dem har ökat över tid, och deras gemensamma 
visioner kring Åres utveckling har gjort dem starka. Aktörer som inte har delat 
visionen har inte beretts tillträde till politiken. Detta leder till en demokrati där 
vissa medborgare har större tillträde till politiken än andra, vilket kan vara ett 
problem för demokratin. Analysen av materialet visar vidare att de faktiska 
individerna på de inflytelserika politiska posterna är viktigare än vilket politiskt 
parti som innehaft majoritet i kommunen.  
 
Avhandlingen har visat att det finns ett demokratiskt problem i att privata aktörer 
bereds tillträde till politiken, då detta innebär att inte alla har resurser och 
möjligheter att delta. Det innebär också att privata intressen är med i 
policyskapande processer och i stor utsträckning definierar politiken, dess risker 
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och möjligheter. I förlängningen innebär detta ett problem för ansvarsutkrävandet, 
då materialet från Åre visar att tidvis har möjligheten att utkräva ansvar och 
förändra politikens riktning och mål vid kommunala val delvis varit satt ut system. 
Detta beror på att nätverket Vision 2011 som policyskapande organ var uppbyggt 
på ett sådant sätt att det politiska majoritetsförhållandet i kommunen inte 
påverkade nätverkets arbete. Att de reella politiska processerna sker utanför det 
politiska systemet innebär att insynen och den demokratiska kontrollen riskerar att 
sättas ur spel. Samtidigt innebär det att politiken blir smidig, snabb och 
handlingskraftig.  
 
Avhandlingen har undersökt vilken typ av styrning som rått i Åre från 
kommunens bildande 1973 fram till 2007. Analysen har visat att inslagen av 
governance har ökat samtidigt som många inslag av government lever vidare. 
Systemet är i praktiken ofta en blandmodell mellan de två sätten att styra. 
Avhandlingen har vidare visat att den förändrade regionalpolitiken har inneburit 
ett förändrat politiskt agerande. Politiken har förändrats både i sitt utförande och 
när det gäller vilka aktörer som styr politiken. Politiken har förändras utifrån 
kategorierna vem som styr samt hur regionalpolitiken i Åre styrs.  
 
9.1 Fortsatt forskning 

Analysen av den förändrade regionalpolitiken och vem som styr och hur politiken 
styrs har bekräftat vissa teoretiska antaganden och ifrågasatt andra. I och med att 
resultaten baseras på en fallstudie skulle det vara intressant att ta resultaten vidare 
till en annan kontext och testa dem där. Att styret i regionalpolitiken har 
förändrats så att allt mer av politiken karakteriseras av governanceinslag samtidigt 
som governmentkarakteriserad politik lever kvar torde vara klarlagt i och med 
denna studie. Detta kan sägas eftersom besluten som inneburit att allt mer ansvar 
för regionalpolitiken förskjutits från centralstaten till kommunerna. Denna 
förskjutning har skett på initiativ av centralstaten, och därför är utvecklingen 
likartad i samtliga svenska kommuner. Dock ligger det i sakens natur, och det är 
också en möjlig kritik mot governance, att utfallet i de olika kommunerna kan ha 
blivit olika. Inom regionalpolitiken är det nu upp till kommunerna att själva driva 
politiken tillsammans med andra aktörer; överstatliga, statliga och privata. 
Drivkraften och initiativen måste finnas lokalt och kommunerna eller regionerna 
konkurrerar med andra kommuner och regioner om resurser och projekt. Därmed 
skulle det vara intressant att testa studiens resultat i andra kommuner. Har den 
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förändrade regionalpolitiken inneburit samma sak i alla svenska kommuner? För 
att det faktiska handlingsutrymmet lokalt ska ökat måste det ha funnits lokala 
aktörer som tagit tillvara på möjligheterna som governance innebär, och frågan är 
om sådana aktörer finns i alla kommuner. Det skulle också vara givande att 
studera kommunala regionalpolitiska processer utifrån ett annat empiriskt 
material. Ser förändringarna olika ut beroende på om analysen baseras på beslut i 
kommunfullmäktige eller på beslut i kommunstyrelsen eller nämnderna?  
 
Studien har rest en hel del frågor om de politiska aktörerna, vilka de egentligen är 
och hur de påverkar det demokratiska systemet. Inom ramen för avhandlingen har 
det inte varit möjligt att studera hur (olika) aktörer agerar för att organisera sig i 
nätverk och vilka som på så sätt blir en del av den elit som får möjlighet att 
definiera politikens mål och medel. Resultaten av avhandlingen tenderar att gå i 
linje med Hooghe (2003) som menar att deltagande i grupper, vilket jag menar 
skulle kunna jämföras med nätverksstyrning, stärker och bekräftar medlemmarnas 
åsikter. Detta är en intressant tes att ta med sig in i kommande forskning om 
politiska nätverk och politiska entreprenörer. Stolle (2001) menar att människor 
som engagerar sig i föreningar har större tilltro till människor i allmänhet, medan 
Uslaner (2002) menar att tilliten endast handlar om människor som på ett eller 
annat sätt liknar en själv. Det sistnämnda resonemanget gör det angeläget att resa 
frågan om grad av homosocialitet i olika styrningsnätverk. I min studie finns det 
vissa tendenser som antyder att homosocialitet skapat narrativ som påverkat de 
roller som medlemmarna i nätverket haft. Det finns också exempel på aktörer som 
upplevt sig exkluderade från nätverket på grund av sin avvikande uppfattning. En 
uppgift för den fortsatta forskningen blir således att studera vilka det är som ingår 
i de inflytelserika nätverken och hur dessa sätts samman och även beakta vilka 
som inte ingår eller rentav utesluts.  
  
Utifrån aspekter som inklusion och exklusion finner jag det angeläget att studera 
det nya regionalpolitiska styret och hur detta samverkar med olika gruppers 
deltagande i politiken. Är det så att governancetypiska styrningsformer, till 
skillnad från governmenttypiska styrningsformer, öppnar upp för ett mer 
inkluderande regionalpolitiskt styre/deltagande genom närhet till medborgarna 
och olika nya kanaler för deltagande, vilket därmed underlättar för olika grupper 
att delta? Eller är det så att en sådan förändring leder till en ökad grad av 
exkludering och att de som har resurser att delta i politiken har fått än större 
möjligheter att göra sin röst hörd i och med de ökande kanalerna för påverkan? Jag 
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vill i kommande studier fokusera hur politik karakteriserad av governance 
påverkar deltagande och hur olika styrningsnätverk formeras utifrån kön, klass 
och etnicitet. 
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10 ENGLISH SUMMARY 

Regional politics in Sweden is changing; the role of the municipalities is becoming 
increasingly important as more responsibility for growth and regional 
development is becoming a local matter. During the 1970s, Regional politics relied 
on the central level, but it has now been transformed into a local matter in relation 
to which the municipalities are expected to act in order to create their own 
possibilities. In Sweden regional politics is an expanding area, but it is not clear 
how this transformation is related to other changing political processes in Swedish 
society.  
 
At the same time as regional politics is changing, there is a discussion about 
whether there has been a fundamental change in the political system in Sweden, 
that is, whether there has been a transformation from a system characterized by 
ordered rule and hierarchy to a system that is characterized more by a number of 
agents who challenges the state as the most influential agent. This “new” system is 
also increasingly characterized by project and process politics, networks, 
cooperation and partnerships. This change is generally spoken of as the shift from 
government to governance (Pierre & Peters 2000, Kjaer 2004, Sørensen 2006). The 
change from government to governance is closely linked to the changed agents and 
forms of the politics.  
 
The purpose of this study is to provide empirical contributions that increase the 
understanding of the changed regional politics at the local level. The research 
questions ask how the changed regional politics can be understood by using the 
ideal models of government (the traditional bureaucratic model) and governance 
to study whether there has been a change in who governs the regional politics and 
in how regional politics is performed.  
 
The thesis aims to being a contribution to filling the empirical gap (Pierre & 
Sundström 2009, Jordan 2008, Hysing 2009) that exists within research about 
governance. The shift from government to governance is often referred to, but it is 
not always clear what the supposed differences between the systems are. The 
change is perhaps not as obvious as it has been presented (Howlett, Rayner, & 
Tollefson 2009). The concept of governance, or new governance as it is sometimes 
is referred to, has a number of meanings and thereby it tends to be in a state of flux 
(Hedlund & Montin 2009, s. 9, Stoker 1998, Goetz 2008, Pierre & Peters 2000). 
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Thereby the study defines the concepts and creates a model that is useful for 
analysis of empirical material.  
 
10.1 Theoretical framework 
The concepts of government and governance can be considered as situated in a 
continuum and not excluding one another. In general new governance is showing 
awareness that the state has been challenged as the most powerful agent by a 
number of public and private agents. The traditional bureaucratic model presents a 
hierarchical system in which the state has the control and governs; new 
governance is the opposite of the bureaucratic model. In the most extreme form, 
society is seen as a self-organizing unit in new governance (Hedlund & Montin 
2009, s. 13). Pierre and Peters (2000) point out, though, that hierarchy is still an 
important issue in new governance. The central state is not considered as the only 
powerful agent but one of many possible powerful agents within the new 
governance (Gattinger 2005).  
 
In new governance, power is transferred from the central state upwards to supra 
national organizations, downwards to the regional and local level and outwards to 
private organizations. Within the traditional bureaucratic model, power is 
assumed to be within the political structures and they are focus for analysis, while 
political skill and entrepreneurial politics are analyzed in new governance. In new 
governance, private agents such as organizations, businesses, researchers and 
other are deeply involved in the policy process. This makes the division between 
public and private blurred. Adaptation to the market and privatization of public 
practices are important aspects of new governance.  
 
The basic assumption for the analysis in the thesis is that in the traditional 
bureaucratic model it is the central state that states the terms for the politics and 
afterwards invites other agents to participate. In new governance the politics is 
characterized by cooperation between different public agents or public and private 
agents.  
 
In the bureaucratic model, the politics are ruled by formal rules, the central state 
rules mainly by laws and directives that are recommended by governmental 
reports. As a consequence, the politics is ordered from the central government. The 
local level is obliged to make plans for the municipality and these plans have to be 
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approved at the regional level. The local ability to act is thereby defined by the 
central level, and local flexibility is limited.  
 
In new governance the formal rule is limited and the politics is instead 
characterized by networks, cooperation and partnerships. Consequently, the 
system becomes increasingly complex. The decreasing state funding increases the 
need for cooperation and coordination of resources between public and private 
agents. The politics is deregulated, the regions are more independent and the local 
level is responsible for a larger part of the politics.  As a consequence, the local 
level is characterized by increased flexibility and a great ability to act and create 
local solutions to problems.  
 
10.2 Methodology  
The study is a case study of the municipality of Åre in which four political 
processes are studied using government and governance as ideal models in order 
to understand the changed regional politics. The study gives detailed observations, 
thick description and an in-depth analysis. I then compare the studied processes 
with each other in order to find out whether there has been a change in the 
political agents and their forms.  
 
The thesis is based on qualitative semi-structured elite interviews. The informants 
have been selected by snowball sampling. The interviews have also been 
complemented by documentary studies. The documents that have been studied are 
the protocols from the municipal assembly from 1973, when the municipality was 
created, to 2007. The documents also consist of the parish archives 
(Sockenkrönikor) from 1983, when they began publishing them, to 2007.  In 
addition to these, I have also analyzed governmental reports and official 
documents of the local and state-level government. The material has been analyzed 
by using process tracing.  
 
10.3 Conclusions 
The analysis of the material shows that there have been changes concerning who 
governs the regional politics and how they govern. The central state is no longer 
the undisputed powerful agent; the politics is now highly influenced by a number 
of agents. The agents are governmental at the local level that cooperates with supra 
national, state-level and private agents. How regional politics in Åre is carried out 
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has also changed. Regional politics at the local level has transformed from being 
ruled by official investigations and being state funded to becoming increasingly 
project and process oriented where network plays a big role.  
 
In the first process that is studied, which was in place during the 1970s, the politics 
is characterized by the traditional bureaucratic model because the politics is ruled 
by governmental reports, directives from the central state and a hierarchical 
organization; there are no indications of new governance. The indicators of new 
governance have, however, increased over time in the regional politics in Åre at 
the same time as the indicators of the bureaucratic model are still present. The 
hierarchical organization has decreased as the number of influential agents has 
increased, but at the same time hierarchy is an important component of the 
networks in new governance.  
 
The budget as a state instrument for ruling has become less important as the state 
funding has decreased along with increasing possibilities for the local level to 
finance the politics from other agents, such as the EU. New ways of governing 
have developed such as cooperation, process and project politics, networks and 
partnerships, all of them are indicators of new governance.  
 
It is a relevant question to ask what agents increase their power when the state 
transfers power to other agents. Earlier research has shown that experts, 
organizations and civic groups are agents that affect the local politics. My analysis 
has shown that private business owners have also affected the politics to a large 
extent. That is, when the state transfers power it partly ends up in the hands of 
private agents.  
 
The analysis shows that resourceful individuals have affected the politics within 
politics characterized by both the traditional bureaucratic model and the new 
governance. The cooperation between private and public agents has been present 
for a long time in Åre, but it has increased over time. The results indicate that the 
ruling elite in the municipality are officials and politicians; the results also indicate 
that these agents have increased their power as the cooperation with other agents 
has increased. The local ability to act has also increased as the ability to finance the 
politics by EU projects has increased; the central state is no longer the only possible 
financial source of the politics funding.  
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Networks have played an important part in the political processes in Åre in the 
politics within politics that is characterized by both bureaucracy and new 
governance. The networks have led to an informal exercise of power. The political 
problems and solutions have been defined by the members of the networks, and 
the formal system has been used as a tool to show that the political processes 
follows the prevailing rules and laws. The real decisions have not been made in the 
formal system but within the network, and the most important contacts have been 
made outside the formal politics.  
 
As the state has redistributed the power of regional politics to the local level, and 
as the number of influential agents within regional politics has increased, the 
hierarchy in politics has decreased and the local ability to act has increased. The 
municipalities now have a number of agents to cooperate with and a larger 
number of agents can finance the politics, and this indicates that politics 
characterized by new governance increases the local action arena.  
 
The analysis of the empirical material has shown that there are at least two types of 
politicians: the traditional politicians who do their job and those that are described 
as brave, energetic and “doers”. This latter type of politicians challenges the 
structure and carries out politics in ways that are not traditional. The analysis has 
also shown a significant presence of business owners who act as political agents in 
order to promote their agenda. In the thesis these agents are called political 
entrepreneurs and the skillful politicians are called entrepreneurial politicians.  
 
The political entrepreneurs have been more successful in promoting their agenda 
and preference framing than the private agents who have not chosen to act in the 
political arena. The preference framing has been done by actively working in 
coalition with leading politicians and officials, and thereby the political 
entrepreneurs have affected the politics. This can be seen as both a positive and a 
negative aspect of democracy. It has created closeness between the political 
decisions and the citizens, which can be seen as a positive aspect. At the same time 
it can be negative, since not all citizens have the abilities or the resources to 
influence the politics in this way, nor do they know how to do so. The networks 
have also been excluding individuals with competing visions. This indicates an 
elite democracy in which some citizens have greater opportunities to influence 
politics than others.  
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Företagare 4  100909 
 
E-post konversationer 

Företagare 1, 070312 
 
Konsulten, 070312 
 
Lars Forsberg, Åreföretagarna 080122 
 
Micha Welasco Den Nya Välfärden 121016, 121123 
 
Årekommuns ekonomiavdelning 120222 
 
Åre kommuns näringslivsavdelning 120221 
 
Internet 

http://www.are.se/kommun/default.asp 
 
http://are.se/index.php/are-vision-2020-varumaerket-are 
 

http://www.are.se/kommun/default.asp
http://are.se/index.php/are-vision-2020-varumaerket-are
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http://www.arenafortillvaxt.com 
 
Sveriges Nya Geografi, http://www.arenafortillvaxt.com/Rapporter/SNG_2007.pdf 
 
http://smdb.kb.se/catalog/id/001740424 
 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=62259&a=794277&from=tipsa 
 
http://www.wedoo.se/5560972720/%C3%A5re-resort  
 
www.bure.se 
 
www.dnv.se  
 
www.kolada.se 
 
www.scb.se  
 
www.svenskhandel.se 
 
www.tillvaxtverket.se  
 
Wängnerud, L. 2008. http://www.fof.se/tidning/2008/5/politiska-entreprenorer-tar-
plats 
 
 Kommunfullmäktigeprotokoll 

A1:1 1973‒1974 
A1:2 1975 
A1:3 1976 
A1:4 1976‒1977 
A1:5 1978 
A1:6 1979 
A1:7 1980 
A1:8 1980 
A1:9 1981 
A1:10 1982 
A1:11 1983 
A1:13 1985 

http://www.arenafortillvaxt.com/
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http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=62259&a=794277&from=tipsa
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http://www.kolada.se/
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http://www.svenskhandel.se/
http://www.tillvaxtverket.se/
http://www.fof.se/tidning/2008/5/politiska-entreprenorer-tar-plats
http://www.fof.se/tidning/2008/5/politiska-entreprenorer-tar-plats
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A1:14 1986 
A1:15 1987 
A1:16 1987 
A1:17 1988 
A1:18 1988 
A1:19 1989 
A1:20 1989 
A1:21 1990 
A1:22 1990 
A1:23 1991 
A1:24 1992 
A1:25 1992 
A1:26 1993  
A1:27 1994 
A1:28 1995 
A1:29 1995 
A1:30 1996 
A1:31 1997 
A1:32 1998 
A1:33 1999 
A1:34 2000 
A1:35 2001 
A1:36 2002 
A1:37 2003 
A1:38 2004 
A1:39 2005 
A1:40 2006 
A1:412007‒2008 
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BILAGA A VARIABLER 

Invånarantalet i Åre har varit relativt stabilt från mitten av 1990-talet och fram till 
2009. Det har pendlat mellan ca 9500 och 10 300 invånare, dock ska vi då komma 
ihåg att Åre har samma problem som alla kommuner med starkt säsongsbaserad 
turism att invånarantalet varierar mycket över året och att det endast är ett fåtal av 
säsongsarbetarna som skriver sig på orten. Vi kan trots dessa brister i data 
konstatera att Åre är en förhållandevis liten kommun, sett till antalet invånare, 
jämfört med medelvärdet för kommungruppen och även medelvärdet för samtliga 
Sveriges kommuner. Dock har Åre haft en något högre andel inflyttade under de 
år data är tillgängligt än medelvärdet för kommungruppen, inflyttningen har 
också ökat under de senare åren (www.kolada.se, 2012-01-30). Antalet inflyttade 
avser att mäta Åres attraktivitet. Åre kan sägas vara ett attraktivt ställe att bo på 
och inflyttningen har blivit väsentligt starkare från 2005 och framåt. Skillnaderna 
mellan de olika åren är små och därmed har jag valt att inte redovisa siffror för 
samtliga år. Antalet invånare i kommunerna är antalet invånare totalt den 31/12. 
 
Tabell A1. Invånare total 

Årtal Åre Kommungruppen Alla kommuner 
1995 10 134 14 847 30 686 
1999 9 754 14 604 30 662 
2003 9 692 14 534 30 951 
2007 10 127 14 478 31 665 
2009 10 278 14 465 32 209 

 
Data från 2007 visar att befolkningsförändringen sett över en 5 års period var 
mycket starkare i Åre, med en ökning på 4,5 % medan ökningen för alla 
kommuner i medelvärde låg på 0.6 % och befolkningsförändringen i medelvärde 
för kommungruppen var negativ med -1.9 %. Befolkningsökningen är stark i Åre 
och medelåldern var, år 2008, 40,6 år vilket är lägre än medelåldern för 
kommungruppen som var 45,2 och för Sveriges alla kommuner som var 42,7 år 
(www.kolada.se, 2012-01-30). Det är positivt för en region om den har stark 
inflyttning och det är särskilt positivt om det är unga människor som flyttar in till 
regionen (Ronnby 2005, s. 195). Därmed går det att säga att Åre i dessa termer har 
en positiv utveckling då inflyttningen är stark och medelåldern lägre än 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
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kommungruppen och Sveriges alla kommuner. För att få ytterligare ett mått på 
åldersstrukturen i Åre har jag jämfört utifrån olika ålderskategorier.  
 

Tabell A.2 Inflyttat antal invånare 

Årtal Åre Kommungruppen Alla kommuner 
1999 591 556 1 352 
2003 580 564 1 347 
2007 770 587 1 480 
2009 784 656 1 809 

 
Åre har jämfört med alla kommuner i Sverige och jämfört med kommungruppen 
färre medborgare över 65 år. Åre har även färre medborgare i åldersgruppen 40‒64 
år medan skillnaderna är mindre mellan Åre och kommungruppen då det gäller 
ålderskategorierna 0‒19 år samt 20‒39 år, sett över tioårs period (www.kolada.se, 
2012-01-30). Skillnaderna mellan de olika åren är väldigt små och därmed har jag 
valt att inte redovisa siffror för samtliga år under denna period. Åre har något fler 
invånare i ålderskategorierna 0‒19 år samt 20‒39 år. Dessa siffror är med största 
sannolikhet något i underkant, speciellt för gruppen 20‒39 år. Detta då många i 
Åre är säsongsarbetare och det är ett känt problem för kommunen att det är svårt 
att få säsongsarbetare att skriva sig på orten. Det är positivt för en region att stor 
befolkning i arbetsför ålder. Den kommunala ekonomin utsätts för hårdare 
prövningar om andelen invånare 0‒19 år samt 65+ är hög.  
  

http://www.kolada.se/
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Tabell A.3 Andelen invånare i procent 

    1999 2005 2009 
invånare 0‒19 
år Åre 25 24,5 23,3 
  Kommungruppen 24,2 23 21,6 
  Alla kommuner 24,2 23,9 23,4 
invånare 20‒39 
år Åre 25,5 24,6 26 
  Kommungruppen 22,1 20,3 19,9 
  Alla kommuner 26,7 25,6 25,6 
invånare 40‒64 
år Åre 31  33,9 33,7 
  Kommungruppen 33 35,5 35,4 
  Alla kommuner 31,7 33,2 33 
invånare 65+ år Åre 18,5 17 17 
  Kommungruppen 20,7 21,2 23,1 
  Alla kommuner 17,4 17,3 18 

 
Åre uppvisar samma mönster som både kommungruppen och alla kommuner i 
kategorierna 0‒19 år samt 40‒64 år. I kategorin 0‒19 är befolkningen minskande för 
både Åre, kommungruppen och alla kommuner. I gruppen 40‒64 är antalet ökande 
för Åre, kommungruppen och alla kommuner. Dock avviker Åre från det generella 
mönstret när det gäller ålderskategorin 65+, här minskar Åre sin befolkning medan 
både kommungruppen och gruppen alla kommuner ökar. Sammanfattningsvis har 
Åre en starkare demografisk utveckling med starkare inflyttning och en yngre 
åldersstruktur i kommunen än både kommungruppen och alla kommuner i 
Sverige. Åre uppvisar en lägre andel befolkning i gruppen 65+ än 
kommungruppen vilket innebär att påfrestningarna på Åre kommuns ekonomi är 
lägre än i kommungruppen generellt.  
 
I Åre var sysselsättningsgraden bättre, år 2009, med 79,4 % jämfört med 77,1 % i 
kommungruppen och 76,1 % i Sveriges samtliga kommuner. Sysselsättningsgrad 
baseras på totalt antal invånare mellan 20‒64 år. Dock var minskningen i andelen 
förvärvsarbetande, år 2009, större i Åre, -2,1 %, jämfört med kommungruppen, -1,6 
%, men mindre än minskningen för landets samtliga kommuner som var -2,4 %. 
Åre har en god sysselsättningsgrad även om minskningen i andelen 
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förvärvsarbetande var något högre i Åre jämfört med kommungruppen. Detta 
innebär att arbetsmarknaden i Åre är god vilket i förlängningen är positivt för 
kommunens ekonomi och stärker kommunens attraktivitet. Även ohälsotalen är 
lägre i Åre för de år data finns tillängliga.  
 
Ohälsotalen beräknas genom att summan med antalet dagar med sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning divideras med antalet i 
befolkningen i åldern 16-64 år (www.kolada.se, 2012‒01‒26). Således kan det sägas 
vara en indikator på att invånarna i Åre kommun har färre sjukdagar än andra 
kommuner. Värt att notera är också att kommungruppen generellt har högre 
ohälsotal än kommuner i allmänhet. Åre avviker alltså både från kommungruppen 
och medelkommunen i Sverige.  Hög andel förvärvarbetande i kombination med 
låga ohälsotal innebär en låg belastning på den kommunala ekonomin.  
 
Tabell A.4 Ohälsotal 

    2006 2007 2008 2009 
Ohälsotal Åre 42 35 35 30 
  Kommungruppen 49 43 43 38 
  Alla kommuner 47 41 41 37 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4 nedan visar att de två år data finns tillgänglig är medianinkomsten i Åre något 
högre än för medianvärdet i kommungruppen men lägre än medianvärdet för 
samtliga kommuner. I Åre tjänar man alltså något mer än i kommungruppen men 
lägre än medianinkomsten i alla kommuner. Att Åre har högre medianinkomst kan 
till viss del förklaras med att Åre även har högre sysselsättningsgrad vilket 
påverkar medianinkomsten positivt. Spridningen på inkomsten i Åre 
sammanfaller väl med spridningen av inkomsten i både kommungruppen och 
gruppen alla kommuner. År 2008 har Åre 0.304 i ginikoefficient, kommungruppen 
har 0.303 och 0.311 (www.kolada.se, 2012‒02‒08). Skillnaderna mellan åren är 
väldigt små. Värden närmare 1 på koefficienten visar på större ojämnhet i inkomst 
än ett värde närmare 0.  
  

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/


224 

Tabell A.5 Medianinkomst 

    2007 2008 
mediannettoinkomst Åre 165057 170067 
  Kommungruppen 160882 167304 
  Alla kommuner 171985 179519 

 
För att belysa kommunens satsningar på näringslivet har jag valt att använda mig 
av variabeln kostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder samt kostnader för 
turismverksamhet tabell 5 samt 6. Detta eftersom Åres största näring är turismen. 
Kostnaden består av bruttokostnad minus interna och externa intäkter för 
näringslivsbefrämjande åtgärder dividerat med antalet invånare. Alla former av 
åtgärder som kommunen vidtar ingår, åtgärder såsom bidrag till näringslivsbolag, 
informationsinsatser och marknadsföring (www.kolada.se, 2012‒01‒30). Eftersom 
Åre tillhör gruppen turism och besöksnäringskommuner är det rimligt att anta att 
kommunens satsningar på näringslivsbefrämjande åtgärder är högre för 
kommuner i denna grupp än för kommuner i allmänhet.  
 
Tabell A6. Nettokostnad för näringslivsbefrämjande åtgärder per invånare 

Årtal Åre Kommungruppen Alla kommuner 
1995 434 285 162 
1996 298 358 277 
1997 575 457 221 
1998 468 360 173 
1999 654 292 182 
2000 671 267 177 
2001 412 313 177 
2002 -276 312 145 
2003 282 929 199 
2004 227 256 194 
2005 161 258 197 
2006 270 282 221 
2007 245 321 207 
2008 229 310 214 
2009 255 347 213 

 

http://www.kolada.se/
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Det är tydligt att kostnaderna varierar kraftigt över tid, från lägsta noteringen för 
Åre år 2002 på – 27635 till den högsta noteringen år 2000 med 671 kr per invånare. I 
mitten av 1990-talet och början av 2000-talet var satsningarna i Åre generellt större 
än vad de är i slutet av 2000-talet. Kommungruppen har avvikande resultat 2003. 
Både Åre och medelvärdet för kommungruppen visar på större satsningar på 
näringslivsbefrämjande åtgärder än medelvärdet för Sveriges samtliga kommuner. 
Sammantaget under perioden har Åre haft kostnader på 4905 kr/invånare, 
kommungruppen 5347 kr/invånare och samtliga kommuner 2959 kr/invånare. En 
utredning om besöksnäringen i Sverige som Svensk Handel har gjort visar den att 
Åre placerar sig på andra plats i rankingen av de 100 största turismkommunerna 
2008 och 2009 (www.svenskhandel.se 2012‒02‒01). Det betyder att företagen i 
kommunen har hög omsättning trots att kommunen satsar mindre pengar på 
näringslivsbefrämjande åtgärder än kommungruppen.   
  

  

                                                           
35 Jag har trots kontakt med ekonomiavdelningen och näringslivskontoret på Åre kommun 
inte kunna hitta förklaringen till den avvikande kostnaden för 2002. I mail den 22/2 2012 
uppger ekonomiavdelningen på Åre kommun att intäkterna uppgår till 282 tkr och 
bruttokostnaden till 734 tkr vilket ger ett netto på 452 tkr. Utöver detta tillkommer 
eventuella overhead kostnader. De uppger också att de inte kan få fram mer material än så, 
de har således ingen förklaring till den avvikande summan 2002.  Denna informantion ger 
alltså en annan summa än den jag fått fram via kolada.se men det går inte att förklara denna 
skillnad utifrån det material jag fått fram.  

http://www.svenskhandel.se/
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Tabell A7. Nettokostnader för turismverksamhet per invånare 

Årtal  Åre Kommungruppen Alla kommuner 
1998 199 159 85 
1999 146 181 89 
2000 179 184 88 
2001 139 261 93 
2002 136 188 94 
2003 181 193 91 
2004 138 218 90 
2005 148 198 90 
2006 153 185 93 
2007 147 182 95 
2008 144 219 106 
2009 142 210 106 

 
Nettokostnad för turismverksamhet är dividerat med totalt antal invånare den 
31/12.36 Åre kommun satsar mer medel på turism än medelkostnaden för Sveriges 
samtliga kommuner men är jämförbara med kostnaderna i kommungruppen. 
Notera dock att det är varierande kostnader mellan åren. Åre hade den högsta 
kostnaden 1998 och den lägsta år 2004. Totalt under perioden har Åre kostnader på 
1852 kr/invånare, kommungruppen 2387 kr/invånare och medelvärdet för samtliga 
kommuner är 1120 kr/invånare. Åre har alltså haft lägre kostnader än 
kommungruppen då det gäller både näringslivsbefrämjande åtgärder och 
kostnader för turismverksamhet men både Åre och kommungruppen har högre 
kostnader för dessa poster än medelkommunen. Att Åre och kommungruppen har 
högre kostnader än gruppen alla kommuner är naturligt utifrån att de är turism 
och besöksnäringskommuner. 
 
Omfattningen av utpendlingen i Åre kommun, år 2009, är precis densamma som 
utpendlingen för kommungruppen 22 % och detta är betydligt lägre än 
medelvärdet för samtliga kommuner, 36% (www.kolada.se, 2012-01-26). Detta 
tyder på att Åre kommun, precis som kommungruppen i stort, utgör en stark lokal 
arbetsmarknad. Tätortsgraden för Åre, 46,3 % år 2006, är lägre än tätortsgraden för 
kommungruppen, 59,3 %, och väsentligt lägre än medelvärdet för samtliga 

                                                           
36 Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. (www.kolada.se, 2012-01-30) 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
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kommuner, 73,8 %. Tätortsgrad beskriver tätortsbefolkningens andel av 
befolkningen i hela kommunen, den övriga delen av befolkningen bor i 
glesbygdsområden. Av den totala befolkningen på 9996 personer bor 4617 av dem 
i tätort den 31/12 2005 (www.scb.se 2012‒02‒02). Åre har alltså färre invånare som 
bor i tätort än både kommungruppen och Sveriges alla kommuner.  
 
Medelålder Medelålder i kommunen. Källa Statistiska centralbyrån 
 
Ohälsotal Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från 
socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med 
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med 
aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16–64 år. Avser 
år T-1. Källa SCB 
 
Sysselsättningsgrad Kommunens sysselsättningsgrad i procent (%) av totalt antal 
invånare mellan 20 och 64 år. Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. 
 
Tätortsgrad Andel (%) av kommunens invånare som bor i tätort. Som tätort räknas 
hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt inte 
överstiger 200 m. Källa SCB. 
 
Utpendinglinsomfattning i kommunen (%)Antal utpendlare dividerat med antal 
förvärvsarbetande i kommunen multiplicerat med 100. Källa Sveriges kommuner 
och landsting. 
 
Medinanettoinkomst Mediannettoinkomst för kvinnor och män 20 år och äldre. 
Nettoinkomsten består av summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster 
minus skatt och övriga negativa transfereringar. Källa SCB 
 
Förändring i antalet förvärvsarbetande per 1000 inv. Ökning/minskning av 
antalet förvärvsarbetare som tillkommit/försvunnit i kommunen. Måttet syftar till 
att ge kunskap om företagsklimatet i kommunen och redovisas som antal nya 
förvärvsarbetande per 1000 invånare. Källa: SCB:s företagsregister 
 

http://www.scb.se/
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Ginikoefficienten Ginikoefficienten är ett mått på inkomstspridningen i 
kommunen. Koefficienten kan variera mellan 1 och 0. Ett högt värde på 
koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde. Avser år T-1. Källa SCB 
 
Förvärvsarbetande 20‒64 år andel (%) Andel (%) förvärvsarbetande av 
landstingens befolkning i åldersgruppen 20‒64 år. Källa Statistiska centralbyrån 
 
Inflyttade antal Antal inflyttade under året. 
 
Invånare totalt, antal Antal invånare totalt den 31/12. 
 
Invånare 0‒19 år, antal Antal invånare 0‒19 år den 31/12 
 
Invånare 20‒39 år, antal Antal invånare 20‒39 år den 31/12 
 
Invånare 40‒59 år, antal Antal invånare 40‒59 år den 31/12 
 
Invånare 60‒64 år, antal Antal invånare 60‒64 år den 31/12 
 
Invånare 65+, antal Antal invånare 65+ den 31/12 
 
Befolkningsförändring under senaste femårsperioden, (%)Förändring av antal 
invånare mellan första mätår och sista mätår i femårsperioden, redovisat i %. Källa 
SCB:s befolkningsstatistik. 
 
Nettokostnad näringslivsbefrämjande åtg, kr/inv Bruttokostnad minus interna 
intäkter och externa intäkter för näringslivsfrämjande åtgärder dividerat med 
antalet invånare i kommunen den 31/12. Här ingår alla former av riktade åtgärder 
som kommunen vidtar, t.ex. bidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser och 
marknadsföring. 
 
Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv Nettokostnad för turistverksamhet, 
dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad 
minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. 
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BILAGA B INTERVJUMALL  

 

Intervjumall offentligt anställda 
 
Berätta lite om vem du är. 
 – Vart är du uppvuxen? 
 – Vad har du för utbildning? 
 – Dina tidigare bostadsorter och arbeten? 
 
Relationen stat och företag 
 
Den allmänna bilden av Åre är att det går väldigt bra just nu, att Åre har en positiv 
lokal utveckling. Håller du med om det?  
 
Vilken är, enligt Er, synen på företag och företagare i området? 
 
Hur ser relationen mellan företagare och kommunen ut i Åre? 
 
Hur ser relationerna mellan kommunen och länsstyrelsen ut?  
 
Tror du att samhället kan underlätta för företag att starta respektive växa? 
 
 
Regional och lokal utveckling 
 
Hur viktig anser du kommunen vara när det kommer till Åres utveckling och 
tillväxt? 

- Företagarna? 
- Enskilda individer? 
- Relationen mellan företag och kommun 
- Vilket parti/partier som har majoritet i kommunen? 
- Vilket parti/partier som har bildat regering? 

 
Anser du att det finns några aktörer som är extra viktig för Åres utveckling? 

- några enskilda företag eller individer? 
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Skattetryck, räntenivå och lagstiftning beskrivs traditionellt som vilka faktorer för 
att skapa ett bra regional och lokal utveckling. På senare tid har även andra 
faktorer uppmärksammats som viktiga, faktorer såsom förtroende mellan 
människor, samarbete och idéspridningen mellan företag, allmän inställning till 
företag/entreprenörer på orten, livsmiljö, föreningsliv och nätverk m.m. Vilka 
faktorer tycker du ska ingå i en beskrivning av vad som är viktigt för den lokala 
nivån? Vilka är viktigast? 
 
Tycker du att det spelar någon roll för den lokala utvecklingen vilket parti som 
sitter i majoritet i riksdagen?  

‒Att det spelar någon roll vilket pari som sitter i majoritet i 
kommunen? 
 
Tycker du att Åre på något sätt skiljer sig från andra orter i Norrlands inland vad 
det gäller regional utveckling?  
 Om ja, på vilket sätt 
 Om nej kan du nämna någon annan ort som du tycker påminner om 
Åre? 
 
Åres historia och framtid 
 
Åre har haft perioder då det inte gått lika bra som idag, vad anser du anledningen 
till dessa perioder var? 

- Vad anser du vara orsakerna till att Åre lyckats vända de 
trenderna? 

- Finns det någon faktor som kan sägas vara viktigare än de 
andra?  

 
Tror du att Åres historia har eller har haft påverkan på byns utveckling? 
 
Har du några andra åsikter eller erfarenheter som du vill framföra gällande att 
skapa och driva lokal utveckling? 
 
Vad är din vision, din bild av hur Åre bör ser ut och utvecklas? Vad är du kritisk 
emot? 
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Snöbollen  
 
För att få en inblick i Åre och vad det är som driver utvecklingen vilka personer 
tycker du att jag ska tala med? 
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Intervjumall Företagare 
 
Berätta lite om vem du är. 
 – Vart är du uppvuxen? 
 – Vad har du för utbildning? 
 – Dina tidigare bostadsorter? 

– Vad gjorde du/ni innan ni startade upp verksamheten? 
 – Vilka tidigare erfarenheter hade ni vid starttillfället?  

– Varför startade ni verksamheten? 
 

Relationen stat och företag 
 
‒Har ni någon kontakt med kommun eller myndighet i er dagliga verksamhet? 
Hur upplever ni den kontakten?  
 
Hur ser relationen mellan företagare och kommunen ut i Åre? 
 
Hur ser relationerna mellan kommunen och länsstyrelsen ut? 
 
Vilken är, enligt Er, synen på företag och företagare i området? 
 
Tror du att samhället kan underlätta för företag att starta respektive växa? 
 
 
Regional och lokal utveckling 
 
Hur viktig anser du kommunen vara när det kommer till Åres utveckling och 
tillväxt? 

- Företagarna? 
- Enskilda individer? 
- Relationen mellan företag och kommun 
- Vilket parti/partier som har majoritet i kommunen? 
- Vilket parti/partier som har bildat regering? 

 
Anser du att det finns några aktörer som är extra viktig för Åres utveckling? 
 ‒ några enskilda företag eller individer? 
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Skattetryck, räntenivå och lagstiftning beskrivs traditionellt som vilka faktorer för 
att skapa ett bra regional och lokal utveckling. På senare tid har även andra 
faktorer uppmärksammats som viktiga, faktorer såsom förtroende mellan 
människor, samarbete och idéspridningen mellan företag, allmän inställning till 
företag/entreprenörer på orten, livsmiljö, föreningsliv och nätverk m.m. Vilka 
faktorer tycker du ska ingå i en beskrivning av vad som är viktigt för den lokala 
nivån? Vilka är viktigast? 
 
Tycker du att det spelar någon roll för den lokala utvecklingen vilket parti som 
sitter i majoritet i riksdagen?  

- Att det spelar någon roll vilket pari som sitter i majoritet i 
kommunen? 

 
Tycker du att Åre på något sätt skiljer sig från andra orter i Norrlands inland vad 
det gäller regional utveckling?  
 Om ja, på vilket sätt 
 Om nej kan du nämna någon annan ort som du tycker påminner om 
Åre? 
 
Åres historia och framtid 
 
Den allmänna bilden av Åre är att det går väldigt bra just nu, att Åre har en positiv 
lokal utveckling. Håller du med om det?  
 
Åre har haft perioder då det inte gått lika bra som idag, vad anser du anledningen 
till dessa perioder var? 

- Vad anser du vara orsakerna till att Åre lyckats vända de 
trenderna? 

- Finns det någon faktor som kan sägas vara viktigare än de 
andra? 

 
Tror du att Åres historia har eller har haft påverkan på byns utveckling? 
 
Har du några andra åsikter eller erfarenheter som du vill framföra gällande att 
skapa och driva lokal utveckling? 
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Snöbollen  
 
För att få en inblick i Åre och vad det är som driver utvecklingen vilka personer 
tycker du att jag ska tala med? 
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