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The main perspective in this licentiate thesis is to examine why Åre, the
premium skiresort of Sweden, is so successful to produce new small and
medium sized firms. Åre has since the 1980s been on the topranking in
Sweden when it comes to developing new companies and their survival rate
is much better then the rest of the country. Åre is a part of the northern
Sweden, called Norrland, and is the only comparable community that during
the last decade has increased its population. The rest of Norrland, when
comparing with similar communities, is facing a heavy decline in
population. Åre is a community that during two centuries has experiences
from the tourist industry and most of the newly started companies is
connected to the industry. Around 450 000 visitors come each year mainly in
the wintertime to experience Åre, which has developed a strong local market
with demand on a broad range of commodities.
The aim with the licentiate thesis is to analyse what is causing the
entrepreneurial process that is taking place in Åre. The aim of departure is in
theory of contemporary economic geography were social capital, cluster and
”creative class” is building the theoretical framework for the analysis. The
path-dependency theory is also in focus when it comes to understanding the
importance of the local history and its footprint of today.
The main method that is used in the thesis is the 34 semistructured
interviews with different company owners representing the private firms in
the community. Only individuals that has started their business or has taken
over the firm from a familymember has been of interest in the study. The
purpose is to show the persons behind the business and reveal why they
become entrepreneurs in the local context. The second method is an
statistical analyze were a) Åre is compared with other similar communities
in Sweden concerning for example the development of new business or
unemployment rates. And b) were all individuals that have lived in Åre
during the period of 1990-2008 are analyzed with different variables like,
background and occupation.
The result of the thesis show the importance of the attraction to the local
environment where new business developed as a result of a strong local
market and an positive entrepreneurial atmosphere that has created in Åre.
Entrepreneurs in Åre have a diverse background but with the passion for
skiing or outdoor activity as a common denominator. The thesis also shows
the local visions as an important factor that has gathered the actors in the
destination in a vision that unites them.
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Förord

Denna licentiatuppsats är skriven vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet inom ramen för forskarskolan i Geografi.
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forskarskola av hög kvalitet. Johan Jansson och John Östh är även de värda
att uppmärksammas för insatser som läsgrupp och statistisk vägledning.
Administrationen med Ewa Hodell och Kerstin Edlund har på ett
föredömligt sätt hjälpt mig med diverse bryderier...
Riktar även ett stort tack till alla er företagare som deltagit i studien och
gjort denna forskning möjlig. Även Jan Andersson, näringslivschef Åre
kommun, har varit till stor hjälp vid planerande av den empiriska fasen av
processen.
Vill även tacka Fredrik Bergh som rektor på Åre gymnasieskola för att du
rekommenderade mig att söka Forskarskolan och att du stöttat mig genom
processen. Tack även övriga kollegor för genomläsningar och uppmuntrande
samtal och då i synnerhet Marin Alzén för ett stort arbete med det språkliga.
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stimulerande forskartid. Särskilt stort tack till Martin Röllgårdh för det nära
samarbetet vi haft under denna period och Tomas Rydberg för alla
gemensamma resor vilket gjort det betydligt enklare att kliva upp kl 04:00
för att hinna med tåget till Uppsala...
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1 Introduktion

En av den ekonomiska geografins klassiska kärnfrågor handlar om varför
regioner utvecklas olika. Vad betyder den lokala eller regionala miljön för
företags lönsamhet och utvecklingskraft? Forskningen visar att den
ekonomiska aktiviteten inte är jämt fördelad över den geografiska kartan
utan de större städerna, ofta med universitet, attraherar både företag och
inflyttare (Asheim & Gertler 2005). Människor söker sysselsättning och
genom att företag övergett landsbygden när stordriftsfördelar efterfrågats
och konsolidering inom flera verksamheter blivit ett faktum minskar
befolkningen på landsbygden. Beroende på förändringen av företagens
verksamhet från tillverkande till främst produktframtagande och forskning så
är den högutbildade kompetensen allt mer efterfrågad (Krugman 1991),
vilken är problematisk att rekrytera på landsbygden. Lokaliseringen av
företagen har därigenom kommit att hamna där förutsättningarna för dem är
som mest gynnsamma vilket oftast är vid de större städerna. Denna
utveckling har inneburit problem för de mindre kommunerna med stora
avstånd till regionala centra eftersom de ofta minskar i befolkning 1. Särskilt
när det gäller Norrlands inland är bilden tydlig, människor flyttar från
landsbygden till de större regionala centra, eller till de större städerna
nationellt sett (Malmberg mfl 2005 och Niedomysel 2006). I denna process
riskerar mindre orter att försvinna och den kommunala servicen tvingas till
nedskärningar.
När man studerar Norrlands inland med avseende på befolkningstillväxt
och ekonomisk tillväxt, så framträder en kommun tydligt som trendbrytare,
nämligen Åre. Åre har utsetts till årets tillväxtkommun (2006) och utmärker
sig i statistiken när det gäller inflyttning och företagsamhet. Företagandet
har, både beträffande tillväxt och nyföretagande, ända sedan 1980-talet varit
påtagligt med en inriktning på småföretag inom upplevelseindustrin. När
jämförelser görs med övriga landet samt liknande kommuner avviker Åre
och i synnerhet när man studerar bildandet av nya företag och deras
överlevnadsförmåga. Det tycks pågå en entreprenöriell process (Johannisson
2005) i Åre som saknar motstycke i inre Norrland. Vad beror det på?
I föreliggande ekonomisk-geografiska licentiatuppsats undersöks omfattningen av nyföretagandet i Åre och vad som är drivkraften bakom denna
1

SCB-folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2009 samt Svenskt näringsliv företagsamhetsmätning i Jämtlands län 2009.
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process. Den teoretiska utgångspunkten är tredelad och består av teorier
rörande sociala förankringsprocesser, kluster och kreativa miljöer. Tyngdpunkten ligger på relationer mellan människor och deras attraktion till en
specifik geografisk plats.
Den bild som framträder är att platsens attraktivitet och en positiv
inställning till företagande har avgörande betydelse för företagsutvecklingen
i Åre. Kombinationen av att platsen attraherar externt kapital, stark lokal
efterfrågan, människornas attraktion till platsen och viljan att stanna i miljön
är viktiga orsaker till att Åre är så framgångsrikt på att producera nya och väl
fungerande företag.

1.1 Problemområde
Det finns i dag omfattande forskning med inriktning på landsbygd och
regional utveckling där utgångspunkten ofta är bygdens historia och hur den
påverkat företagsklimatet som råder inom en viss region (Götlind &
Haraldsson 1999, Götlind mfl 2003, Wigren 2003 och Johanisson & Wigren
2006). Däremot finns det få studier som inriktar sig på enterprenöriella
processer i Norrlands inland och där fokus ligger på att analysera orsakerna
bakom dessa processer. Den entreprenöriella processen avser i föreliggande
uppsats den utveckling som Åre kommun uppvisar beträffande företagande
och nyföretagande. Studien som presenteras berör den ekonomiska tillväxten
i Åre där kommunen uppvisar ett trendbrott när det gäller inflyttning och
företagande och har lyckats vända en negativ befolkningsutveckling.
Kommunen har drygt 10 000 invånare, och turismen är motorn i regionen.
De flesta företag som skapas har en direkt eller indirekt koppling till
turismen och Åre har etablerat sig som en av Europas främsta vintersportorter. Stora evenemang avlöser varandra och har satt Åre på den internationella kartan i första hand när det gäller alpin skidåkning. Senast år 2007
anordnades VM och Åre stod då i fokus för hela den internationella
skidpubliken under två veckor. Turismen har även skapat ett starkt inflöde av
kapital som används till investeringar i olika anläggningar samt konsumtion.
Det unika med Åre, jämfört med liknande kommuner i allmänhet och
kommuner i Norrlands inland i synnerhet,2 är att inflyttningen har ökat,
befolkningstillväxten är positiv och dessutom är födelsenettot positivt. 3
Arbetslösheten är låg och företag är beroende av arbetskraft från övriga
Sverige för att täcka behovet under högsäsong. Nya företag skapas
kontinuerligt och i jämförelse med övriga landet skapas dubbelt så många
företag per capita i Åre. Dessutom överlever 80 procent av dessa företag
efter tre år till skillnad från ca 60 procent för övriga landet. 4 Totalt fanns
2

SCB-folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2009.
SCB-kommunfakta Åre kommun 2009.
4
Svenskt näringsliv-företagsamhetsmätning i Jämtlands län 2009.
3
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1787 företag5 i Åre 2008 på en befolkning på ca 10 000 invånare. Detta är
unikt även i en nationell jämförelse. Hur kan detta förklaras?

1.2 Syfte
Syftet med licentiatuppsatsen är att studera vad som driver den
entreprenöriella process som pågår i Åre. Detta syfte bryts ner i två
delsyften där det första inriktar sig på att beskriva den entreprenöriella
processen. I detta syfte ingår att redogöra för hur Åres företagarmiljö
utvecklats historiskt och vad som kännetecknar den i dag. Det andra
delsyftet som uppsatsen fokuserar mot är att analysera vad det är som driver
den entreprenöriella processen. Här sätts människorna bakom företagen i
fokus, för att skapa en bild av de faktorer de uppfattar som centrala och
drivande av processen.
Avsikten är således att med föreliggande fallstudie skapa förståelse för hur
den lokala ekonomiska utvecklingen i Åre kunnat vända en negativ trend
beträffande befolkningstillväxt och företagande och där den entreprenöriella
processen varit/är en förutsättning för att utveckla den lokala ekonomin.
Utvecklingen på landsbygden går ofta i motsatt riktning mot den Åre kan
uppvisa vilket gör studien intressant för andra mindre lokala ekonomier där
den negativa trenden fortsatt.

1.3 Forskningsfrågor
De forskningsfrågor som beskrivs nedan är en följd av de syften som
formulerats ovan. För att täcka in de båda delsyftena har jag valt att gruppera
forskningsfrågorna i två kategorier. Den första gruppen frågor är mer
deskriptiv till sin karaktär. Den andra gruppen frågor analyserar drivkrafterna bakom den entreprenöriella processen.
Beskriva den entreprenöriella process som pågår i Åre
1. Hur har företagandet i Åre utvecklats historiskt?
2. Vilka gemensamma visioner och målformuleringar finns inom det
lokala produktionssystemet Åre?
3. Vad är utmärkande för företagsklimatet i Åre?
4. Hur utmärker sig Åre beträffande inflyttning och företagande i
relation till liknande kommuner i landet samt för övriga Sverige?
5. Hur stor är inflyttningen och hur är den fördelad i kommunen?
6. Vilken sysselsättning finner de inflyttade till kommunen?
5

www.are.se/naringsliv.
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Vad är det som driver den entreprenöriella processen som pågår i Åre?
1. Hur påverkar det sociala kapitalet den pågående entreprenöriella
processen i Åre?
2. Utgör Åremiljön ett geografiskt kluster av likartade och relaterade
verksamheter (upplevelsekluster)?
3. Har Åre lyckats attrahera ”kreativa människor”?
Dessa två grupper av frågor kommer i licentiatuppsatsen att bearbetas och
brytas ner i mindre delfrågor.

1.4 Definitioner och avgränsningar
De centrala begrepp som genomsyrar uppsatsen är flera och behöver
definieras och problematiseras. Syftet med arbetet är att förstå vad som är
drivande av den entreprenöriella processen i Åre, som jag valt att kalla den,
där företag i betydligt större omfattning skapas och med bättre överlevnadsförmåga än för övriga Sverige. Drivkraften bakom den entreprenöriella processen i Åre kommun är uppsatsens fokus där orsakerna
bakom det omfattande och småskaliga företagandet undersöks. Platsen Åre
är likt andra platser unik och de kontextuella förutsättningarna som format
platsen innehåller både en lokal historia och en samtid. Avsikten är således
att bidra till förståelsen av den entreprenöriella processen och studera de
bakomliggande faktorer som skapat det lokala produktionssystemet Åre. De
begrepp som inledningsvis behöver definieras är således entreprenörskap
och plats.
Entreprenörskapsbegreppet är komplext och uppfattas olika inom olika
arenor. Vissa likställer entreprenörskap med företagande medan andra
associerar till en begravningsbyrå. Entreprenören är en person som förmår
skapa nya produkter och företag genom att kombinera och utveckla redan
känd kunskap, där entreprenören driver produkten till marknaden (Törnqvist
2009). Entreprenören är inte uppfinnaren utan Schumpeter (1939) skiljer
mellan begreppen innovation och invention, där entreprenören är innovatören men sällan en banbrytande uppfinnare. Att till exempel upptäcka en
idé som någon gör på en helt annan plats, realisera den i sin egen hemmiljö
är nyskapande och banbrytande i hemmiljön. Men i själva verket en kopia av
någon annans idé fast i en ny kontext. Entreprenören har förmågan att se den
unika potentialen med en vara eller tjänst och att göra den kommersiell på en
specifik marknad (Swedberg 1994). Uppfinnarna eller pionjärerna är
betydligt färre än entreprenörerna, ofta sämre på att kommunicera med andra
och att kommersialisera produkten på marknaden samt skapa mervärde för
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sina produkter. Entreprenören kombinerar pionjärernas uppfinningar och
realiserar dem som en produkt på en specifik marknad (Törnqvist 2009).
Det finns även ett antal företag som bildas som så kallade ”levebrödsföretag”, där det individuella syftet med företaget är försörjningen
snarare än den nyskapade idén. Företag som startas med detta syfte och där
försörjningen som sådan är viktigare än ambitionen att vara banbrytande har
sämre möjlighet att överleva (Sundin & Thörnqvist 2006). Den avgränsning
jag valt i föreliggande uppsats beträffande entreprenörskapsbegreppet är att
jag utgår från de entreprenörer som driver egna företag, oberoende om de är
bildade med den unika idén i fokus eller som ”levebrödsföretag”.
Produktionssystemet Åre utgörs dock även av några större aktörer där
Skistar som driver den alpina anläggningen är motorn i den lokala ekonomin
när det handlar om att driva volym till destinationen. Även Holiday Club är
en större aktör inom turismnäringen och likt Skistar bidrar deras respektive
verksamheter med förutsättningar för de mindre företagen att verka. De
större aktörerna kommer i uppsatsen att kopplas samman med de mindre för
att visa det lokala produktionssystemets beskaffenhet. Dock ingår inte de
större aktörerna i de empiriska delen då kopplingen mellan entreprenörskap
och plats förutsätter aktivt ställningstagande från de respektive företagarna,
vilket inom de större aktörerna mer handlar om affärspotential än
anknytning/relation till den specifika platsen Åre.
Det andra begreppet som återkommer genom uppsatsen är plats vilket
även återfinns i studiens titel; Plats och entreprenörskap- fallet Åre. Inom
geografin har platsen sitt ursprung från två andra betydelsefulla begrepp
nämligen rum (space) och lokalisering (location). Med rum avses ett
specifikt område som förutom yta även innefattar volym, där rummet likt tid
producerar de grundläggande förhållanden för att kordinera det mänskliga
livet (Cresswell 2004). Yi-Fu Tuan (1977) beskriver skillnaden mellan rum
och plats att rummet är det som tillåter förflyttning och att platsen är en paus
i förflyttningen som av människan fylls med innehåll. Platsens karaktär
varierar beroende på en persons kunskap eller känsla om/för en specifik
plats. Där platsen till skillnad från lokaliseringen fylls med vissa gemensamma och identifierbara värden (Haggett 2001). Lokaliseringen är en
specifik punkt på kartan ofta uttryckt med koordinater vilket till skillnad från
platsen är fullt objektiv. Platsen Åre är således dess lokalisering på kartan
tillsammans med både generell och subjektiv information och/eller
betydelse. I föreliggande uppsats är fokus inriktat mot de mer generella
platsvariabler som Åre ger uttryck för nämligen skidåkning och friluftsliv
där turismnäringen är central. Platsen Åre definieras i uppsatsen som det
lokala produktionssystemet Åre där skidåkning och friluftsliv är de bärande
komponenterna för produkten. Den är uppbyggd av en historisk kontext som
format platsens karakteristiska drag.
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Den rumsliga avgränsning som uppsatsen arbetar med är tvådelad. Dels är
det Åre kommun som administrativ enhet och dels Åre tätort som är i fokus i
uppsatsen. Företagsamheten är som störst i tätorten och det är dit de flesta
besökare kommer, vilket gör att den lokala efterfrågan inom turismnäringen
är som störst i och direkt anslutning till tätorten. Även kommunen är dock av
intresse i uppsatsen eftersom företagandet är relativt omfattande i hela
kommunen och studien syftar till att se skillnader/likheter mellan
kommunens olika delar beträffande företagande och företagsklimat.
Inriktningen på företagandet varierar där turismnäringen är den dominerande
totalt i kommunen men där även viss traditionell tillverkningsindustri
återfinns, främst i kommunens östra delar. Således är det Åre kommun som
administrativ- och geografisk enhet som är huvudavgränsningen i uppsatsen
samtidigt som det primära fokus riktas mot Åre tätort beroende på att
entreprenörskapet är som mest omfattande där.
Den tidsperiod som studerats i uppsatsen är uppdelad i två delar som grovt
sett motsvarar de två syftena. Den första deskriptiva delen syftar till att
beskriva hur Åre kommun utvecklats historiskt beträffande folkmängd och
företagande. Jämförelser görs med liknande kommuner i Norrland samt i
övriga Sverige, för att uppmärksamma hur Åre utvecklats i förhållande till
liknande kommuner. Dessutom analyseras kommunen i mindre geografiska
områden6 för att belysa skillnader mellan kommunens olika delar beträffande
bland annat inflyttning och företagande. Den andra delen består av 34
semistrukturerade intervjuer med företagare inom olika näringar i Åre
kommun dock med en tydlig koncentration mot Åre tätort där majoriteten av
företagen är verksamma. Dessutom två intervjuer med nyckelpersoner inom
näringslivet i kommunen som ej är företagare.

1.5 Disposition
Efter denna introduktion följer i kapitel två en beskrivning av Åre ur ett
historiskt perspektiv som syftar till att dels förstå platsens attraktionskraft,
dels de gemensamma visioner som utmärker produktionssystemet samt dels
hur det lokala företagsklimatet är beskaffat. Därigenom besvaras de tre
inledande forskningsfrågorna. Därefter följer i kapitel tre studiens teoretiska
utgångspunkter och en presentation av tre olika förklaringsmodeller till
varför vissa regioner har en mer gynnsam ekonomisk utveckling än andra.
Inledningsvis problematiseras teorier kring sociala förankringsprocesser där
det sociala kapitalet står i fokus. Därefter beskrivs teorierna bakom bildandet
av kluster. Kapitlet avslutas med Richard Floridas (2002) teorier kring den
”kreativa klassen” där jag lägger vikten vid platsers varierande attraktivitet. I
6

SAMS-regioner (Small area market statistics) longitudinella data från SCB bearbetade I
databasen PLACE som tillhandahålls av kulturgeografiska institutionen vid Uppsala
universitet.
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kapitel fyra redovisas de metoder och det material som använts i uppsatsen.
Det huvudsakliga materialet är hämtat från intervjuundersökningen med 34
företagare i Åre samt två nyckelpersoner. I kapitel fem presenteras en
statistisk bild av Åre beträffande befolkning och företagsutveckling och där
besvaras de avslutande tre forskningsfrågorna inom ramen för den
deskriptiva delen av syftet. Åre jämförs med liknande kommuner på en
aggregerad nivå i syfte att placera in Åre i ett större sammanhang. Dessutom
följs samtliga individer boende i kommunen mellan åren 1990-2008 där
bland annat inflyttning och företagande kopplas till olika geografiska
områden i kommunen. Här beskrivs även den rumsliga fördelningen av
företagandet och vilka varierande inriktningar av företagande som finns. I
kapitel sex presenteras resultaten från intervjustudien. Kapitlet inleds med de
sociala förankringsprocesserna och då främst det sociala kapitalets betydelse
för företagsutvecklingen i Åre. Därefter analyseras lokalt nätverkande och
kluster där företagens utbyte med varandra är i fokus. Kapitlet avslutas med
platsens betydelse som kreativ miljö, där Åre och dess attraktiva miljö
undersöks som faktor för företagsetableringen. I kapitel sju sammanfattas
uppsatsens resultat och slutsatser.

13

2 Åre: historisk bakgrund, framtidsvisioner
och företagsklimat

I föreliggande kapitel är avsikten att beskriva Åre kommuns
företagsutveckling och visa de gemensamma visioner och mål som är
utmärkande för produktionssystemet samt förklara vad som är karakteristiskt
för det lokala företagsklimatet i Åre kommun idag. Detta görs i enlighet med
uppsatsens deskriptiva syfte och där de tre inledande frågeställningarna i
inledningskapitlet är i fokus. Den historiska kontexten utgör utgångspunkten
och syftar till att beskriva den utveckling som kommunen genomgått
beträffande företagande och dagens företagsklimat. Turismen, som är motorn
i kommunen, har inte alltid varit så dominerande. Den historiska genomgången visar att kommunen tidigare varit beroende av tillverkningsindustrin
och att vissa spår av den fortfarande existerar. Efter avslutad historisk
beskrivning återger kapitlet de visioner som utmärker kommunens näringsliv
inom turismnäringen där gemensamma målformuleringar förklaras och
relateras till destinationens utveckling. Kapitlet fortsätter med att visa de
mätningar av företagsklimatet inom kommunen som externa myndigheter
och organisationer gjort där diversifierade bilder av företagsklimatet
framträder. Avslutningsvis beskrivs översiktligt den kommunala ekonomin
samt fördelningen av antalet arbetstillfällen inom kommunen.

2.1 Turismens intåg i dalgången
Åres väg till en världsledande vintersportort har en lång historia kantad av en
del tillfälligheter i kombination med ett starkt lokalt engagemang. Orten var
under flera århundraden känd som anhalt för vandrande pilgrimer vilka gick
genom dalgången på sin väg till St Olofs grav vid Nidarosdomen i
Trondheim. Olof var känd för sin framgång som viking där han på olika
plundringståg runt i Europa blev ökänd för sin krigiska förmåga. Under ett
av hans plundringståg till Normandie blev han kristnad och vände åter mot
Norge för att överta makten i landet och kristna nationen. Hans smått
barbariska stil mot sina egna landsmän blev vida omtalad där hedningars
gårdar brändes om inte den kristna läran accepterades (Fahlén 1929).
Den andra historiska händelse som satte Åre på kartan var när Armfeldts
karoliner i slutet av år 1718 och början av år 1719 beordrades att retirera från
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Norge efter att Karl XII hade stupat i Halden och en fredsuppgörelse var
undertecknad. Tillbakamarschen gick allt annat än bra då ca 2 300 soldater
stupade i den storm som drog in över fjällmasiven på gränsen mellan Norge
och Sverige (Liljegren 2000). Vandringen har kallats Karolinernas
dödsmarsch och är idag hedrad med ett monument i Duved beläget nio km
väster om Åre tätort.
De första turisterna som hade Åre som besöksmål anlände först i mitten på
1700-talet och det var då inte för skidåkning utan som hälsoturister eller så
kallade ”luftturister”. Den friska fjällluften ansågs nyttig och avkopplande
vilket innebar en första möjlighet till inkomst för lokalbefolkningen genom
att de inkvarterade gästerna. Några hotell eller liknande fanns inte under
denna period utan det var den lokala befolkningen som stod för all service.
Någon enkel transport i form av järnväg fanns inte heller utan besökarna
kom sommartid och transporterades med häst och vagn. Syftet med resan var
rekreation med inslag av mestadels fjällvandring, jakt och fiske. Även om
dessa första pionjärer av turister i Åre inte har många likheter med dagens
besökare så är det ändå startskottet för utvecklingen av Åre som en
turistdestination (Bodén & Rosenberg 2004).
Nästa steg i Åres utvecklingsfas som turistdestination bygger på starkt
lokalt engagemang och viss del tillfälligheter. Vid slutet av 1870-talet
beslutade Sveriges riksdag att en järnväg skulle byggas mellan Sundsvall
och Trondheim. Planen bestod i att dra järnvägen förbi koppargruvan i Huså
som är belägen ca 15 km norr om Åre tätort, detta för att enkelt kunna
transportera malmen från gruvan både till Atlanten och Bottenhavet. Den
lokale riksdagsledamoten Gunnar Eriksson från Mörviken i Åre ville dock
annorlunda och påtalade för övriga i riksdagen att Åre var en turistort med
stor framtidspotential. Riksdagen lyssnade på honom och år 1882 invigde
Oscar den II järnvägen i Storlien. Järnvägen har haft stor betydelse för
utvecklingen av Åre och är fortfarande en av de drivande motorerna till
turismnäringen (Bodén 2007) och Åre tillhör idag en av få turistdestinationer
i världen där så mycket som 35 procent av besökarna kommer med tåg 7.

2.2 Åre utvecklas från avlägsen by till attraktiv
turistdestination
De första tågresenärerna som anlände till Åre från Stockholm tillbringade
närmare två dygn på tåget och en övernattning längs vägen, ändå kan
järnvägen utses vara den avgörande faktorn till varför Åre utvecklades från
en isolerad by i fjällen till en turistmetropol för de välbärgade, främst från
huvudstaden (Bodén 2007). Järnvägen möjliggjorde även att människor
enklare kunde besöka orten vintertid vilket medförde en stark efterfrågan på
7
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olika former av service. De exklusiva turisterna nöjde sig inte med att bo
inkvarterade hos den lokala befolkningen utan krävde hög standard både på
mat och boende, vilket medförde en kraftig byggnation av flera för den tiden
luxuösa hotell, restauranger, caféer etc. Externa aktörer drev under denna tid
utvecklingen av orten där deras kapital blev investerat i området. År 1910
färdigställdes, enbart med externa medel, ett mycket uppmärksammat
byggnadsprojekt nämligen bergbanan. Bergbanan, som i år (läs 2010) firar
100-års jubileum, var inte i första hand avsett som en skidlift utan det skulle
dröja ytterligare ca 30 år innan den första skidliften invigdes. Bergbanan är
ett mindre tåg som transporterade gäster till Fjällstugan 8 som invigdes
samma år som Bergbanan och som är belägen ca 150 höjdmeter ovan Åre.
Där huserade de så kallade ”luftgästerna” som kom för att andas den renande
fjälluften (Bodén och Rosenberg 2004).
Åre ska dock inte ses som unikt i Västjämtland beträffande den tidiga
turismen utan där fanns även andra platser som attraherade pionjärturister i
slutet av 1800-talet. Minnen av denna epok syns tydligast med diverse
kurortsanläggningar och luxuösa jaktstugar, som var resmålet för dessa
tidiga besökare. Regionen Västjämtland har alltså en lång tradition av att ta
emot besökare och i slutet av 1800-talet samt en bit in på 1900-talet var
regionen den plats som bäst kunde tillhandahålla det som turisterna
efterfrågade (Sillanpää 2002). Den ekonomiska eliten i Sverige lockades till
området, vilket den fortfarande gör.
Konkurrensen till Västjämtland och i synnerhet Åre var starkt begränsad
under de första decennierna in på 1900-talet. Först under mellankrigstiden
när järnvägsnätet byggdes ut kraftigt och den begynnande bilismen gjort sitt
intåg i Sverige ökade konkurrensen markant för destinationen. Detta
medförde att Åres särställning som fjälldestination fick konkurrens av både
anläggningar i norr såsom Björkliden och Tärnaby samt de mer sydligt
belägna Sälenfjällen. Turismen börjar nu bli tillgänglig även för andra
samhällsklasser än de mest välbärgade och den tydligaste anledningen till
detta är riksdagsbeslutet från år 1938 om två veckors allmän semester i
Sverige. Olika organisationer såsom STF och Friluftsfrämjandet profilerade
sig mot den nye turisten, där lyxen alltmer byttes ut mot paketlösningar till
pressade priser för hela familjen (Bodén 2007).

2.3 Sommardestination blir vinterdestination
Åre utvecklades under början av 1900-talet alltmer från att enbart ha varit en
sommardestination till att attrahera besökare även under vintern. Besökarna
ägnade sig främst åt bobsleigh, curling och olika former av ridning (Nilsson
2010). Den alpina skidåkningens intåg i Åre lät dock vänta på sig till början
8
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av 1930-talet då engagerade lokala skidåkare arbetade med att sprida
skidåkningen i Sverige, vilken redan hade haft sitt intåg i Alperna. Den
begynnande alpina skidåkningen handlade dock främst om en form av
turåkning, där utövarna behövde god fysik eftersom det inte fanns några
liftar som transporterade gästerna uppför fjället.
Den första skidliften i Sverige byggdes år 1940 i Åre och kan ses som den
moderna alpina skidåkningens intåg i landet. Turisternas syfte med besöket i
Åre förändrades därmed och allt fler provade den nya vinteraktiviteten.
Skidåkningens fullständiga genomslag i Åre kom sedan under 1950-talet när
först SM anordnades år 1952 och sedan VM år 1954 (Nilsson 2010). Åre
fick stor publicitet både nationellt och internationellt och ett rykte om sig att
erbjuda skidåkning för avancerade utövare. Detta medförde att expansionen i
Åre alltmer förflyttades mot grannbyn Duved, där investeringar i moderna
liftar och bra nedfarter gjorde att turisterna vände sig dit. De nya turisterna,
som mer bestod av en medelklass, var inte attraherade av det utbud som
fanns i Åre med överklassens lyx både när det gällde boende, mat och
aktiviteter. Den nye turisten bodde mer spartanskt och hade inte de
ekonomiska möjligheterna att komma till Åre (Bodén & Rosenberg 2004).
Möjligen hade även den ökade populariteten i området en negativ inverkan
på de traditionella gästerna som sökt sig till Åre för det unika och exklusiva.
Nu blev tillströmningen av människor från andra samhällsklasser i området
relativt stor vilket medförde färre exklusiva gäster.
Åre hade fört en relativt stillsam tillvaro under slutet av 1950- och början
av 1960-talet med få investeringar. Denna negativa trend vändes i slutet av
1960-talet med ett statligt beslut som utsåg primära rekreationsområden i
Sverige vilket skulle syfta till att möta efterfrågan av rekreation från den
breda allmänheten. Åre utsågs till ett pilotprojekt och statliga finansieringsmedel tillfördes bygden. Under denna period hade ett antal anläggningar i
Västjämtland etablerats för att möta de nya skidturisterna, men i Åre hade
utvecklingen i det närmaste helt avstannat Därigenom kom detta riksdagsbeslut att med statliga medel utveckla destinationen bli som en injektion i
orten (Nilsson 2010).
Det mest uppmärksammande projektet under 1970-talet var byggandet av
kabinbanan, där statliga pengar användes för att exploatera destinationen och
öka attraktionskraften. Åre kabinbaneaktiebolag bildades där kommunen var
en av ägarna tillsammans med flera lokala privata aktörer (Bodén 2007).
Investeringen följdes av flera andra projekt både beträffande infrastruktur,
ökad bäddkapacitet och förbättrad skidanläggning. Kombinationen av dessa
investeringar och till följd av främst Ingmar Stenmarks framgångar gjorde
att den alpina skidåkningen ökade i popularitet och bidrog till en stark
rennäsans för Åre. Nu utvecklades orten till Sveriges alpina centrum där
skidåkningen bäst kunde liknas med den som erbjöds i Alperna eller på
andra ställen i världen. Åre kunde då vända en negativ trend och återta en del
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av de gäster man framförallt förlorat till området kring Sälenfjällen, som
tackvare sitt geografiska läge hade vuxit sig starkt på Åres bekostnad.
Decenniet markerar samtidigt Åre som en utpräglad vinterdestination där
sommargästerna nu blev allt färre och fokus enbart lades på att öka
attraktionen för vintern (Bodèn & Rosenberg 2004).

2.4 Destinationens uppgång, fall och återkomst
Den starka investeringstakten bibehölls även under 1980-talet och
expansionen var kraftig inom hela besöksnäringen. Antalet sysselsatta
personer inom turismen ökade nu kraftigt efter en relativt lång tid av
minskning. Självförtroendet var så stort att man ansåg att den produkt som
Åre erbjöd, tillsammans med Östersund, mycket väl kunde motsvara de
förväntningar som ställdes på orter som anordnade de olympiska spelen.
Något vinterspel blev det dock inte heller denna gång, även om det visar på
det självförtroende som orten skaffat sig. Sammanlagt har Åre varit
involverade i tio OS-ansökningar i olika konstellationer från år 1964 till
2002, utan att blivit vald som arrangör (Nilsson 2010).
Investeringarna under 1980-talet intensifierades och inriktades på att göra
upplevelsen kring skidåkningen bättre. Detta medförde samtidigt att mindre
entreprenörer lockades till byn där olika företag med intresse inom
skidkulturen, ofta med en anknytning till Åre Slalomklubb, startade sina
verksamheter. Dessa företag var främst en produkt av en livsstil, där
skidåkningen var det centrala. Vissa av dessa företag har lyckats på en
internationell marknad såsom Peak Performance och Extreme. Attraktionen
till skidåkningen och friluftslivet som erbjöds i Åre medförde att flertalet
mindre aktörer etablerade sig och inflyttningen ökade markant framförallt i
Åre tätort och dess omedelbara närhet (se kapitel 5). De mindre aktörerna
hade dock två stora brister nämligen, den finansiella styrkan att utveckla
destinationen och en gemensam plan som ett lokalt produktionssystem är
beroende av. De små aktörerna delade dock passionen för skidåkningen och
det affärsmässiga var sekundärt (Bodén 2007).
Den framåtanda som rådde under 1980-talet fick ett abrupt slut när
fastighetsbubblan briserade i början av 1990-talet, alla investeringar
upphörde och flertalet av de lokala företagen (främst inom hotell- och
restaurangbranschen) tvingades till konkurs. Även Åre kabinbaneaktiebolag
fick ekonomiska problem och nya ägare blev statliga avvecklingsbolaget
Securum som bildade Åre Invest och genomförde en rekonstruktion.
Flertalet aktörer i orten samlades nu under ett gemensamt bolag där syftet
var att öka professionalismen och förenkla för kunderna. Bokning, hotell,
liftkort etc samlades nu gemensamt under det statligt ägda företaget Åre
Invest. Fokus hamnade mer på försäljning av liftkort och produkten
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renodlades alltmer mot skidåkning. Bolaget drevs i statlig regi fram till år
1996/97 då det såldes till investmentbolaget Bure som fortsatte att utveckla
Åre som ett professionellt alpint destinationsbolag. Därefter såldes det år
2000 till den nuvarande ägaren Skistar (Bodén & Rosenberg 2004). Det
kommande decenniet skulle bli ett av Åres starkaste beträffande expansionen
av destinationen och med en återgång till profilering som en kombinerad
vinter- och sommardestination. För att genomföra detta krävdes dock ett
antal strategiska satsningar som möjliggjordes genom ett initierat samarbete
mellan de starka lokala aktörerna i kombination med ett starkt inflöde av
externt kapital (Nordin & Svensson 2007).

2.5 Professionalism, visioner och stora event
Efter den historiska genomgången övergår nu fokus i kapitlet på att beskriva
de gemensamma visioner och mål som delas av de flesta aktörerna inom
destination Åre. När Skistar övertog driften av anläggningen i Åre så
infördes en mer affärsmässig profilering av anläggningen och samarbetet
mellan olika aktörer initierades där kommunen inte längre var en part som
ägare utan en av de pådrivande för utvecklingen. De stora lokala aktörerna
med Skistar, kommunen och Åreföretagarna, där de senare representerade
merparten av företagen i Åre tätort, började samarbeta om hur riktlinjerna
för utvecklingen skulle formas. En utvecklingsgrupp bildades som
benämndes Åregruppen (senare Vision 2020 gruppen) och där samtalen
mellan de olika aktörerna skedde med planerade återkommande möten men
där resultaten inte kommunicerades med protokoll eller liknande, utan
skedde i diskussion med begränsad insyn från utomstående. Resultatet av
Åregruppens arbete mynnade ut i en gemensam vision som döptes till Vision
2011 (Nordin & Svensson 2007). Där uppräknades konkreta mål som
berörde vad som behövde utvecklas i destinationen. Startåret blev 2002 och
slutåret 2011 (se tabell 1).
Visionsgruppen bildades efter en omfattande gästundersökning 9 gjord av
Skistar som visade behovet av en anläggning som kunde erbjuda andra
aktiviteter som ej var direkt knutna till skidåkning, såsom bad, bowling etc.
Holiday Club10, som driver liknande anläggningar i Finland, uppvaktades av
denna grupp bestående av representanter från både det privata samt
offentliga för att förmå företaget att etablera sig på orten. Detta resulterade i
att Holiday Club beslutade att öppna första anläggningen i Sverige, vilket
gjordes i Åre år 2004.
Tabell 1 Urval av målsättningen med Vision 2011.
9

Skistar har sedan år 2000 fortlöpande gjort undersökningar av hur gästerna upplever
skidåkningen i Åre, för mer info se Årsredovisning 2008/2009.
10
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Målsättning 2002
50% mer gäster11 2011 (totalt 225 000)
50% av de nya gästerna på sommaren och 50% på vintern
Andelen återkommande gäster ska öka med 50%
5 000 nya bäddar
2 500 nya restaurangstolar
400 000 fler skiddagar
800 nya arbetstillfällen
1 000 nya invånare
500 nya företag
Ökade skatteintäkter 26Mkr/år
Källa: Åre kommun.

Holiday Club är en hotell- och konferensanläggning som år 2010 har ca 300
rum och förmedlar ett 100- tal timesharelägenheter. I anläggningen finns
även plats för större mässor och konferenser (ca 2 500 personer),
äventyrsbad, bowling, minigolf etc. Anläggningen motsvarade Åregruppens
förväntningar och kommunen garanterade vissa infrastruktursatsningar samt
investerade i konferensanläggningen vilket medförde att EU-medel kunde
sökas som bidrog till att göra denna investering möjlig (näringslivschefen
Åre kommun).
De aktörer som deltog i Vision 2011 gruppen var från den privata sidan
Skistar, Holiday Club och Åreföretagarna, vilka representerade de tunga
aktörerna och den organisation där flertalet av de mindre företagen i
närheten av Åre tätort är medlemmar. Kommunen representeras i gruppen av
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommunchefen, näringslivschefen och representant från turistbyrån (Nordin 2010).
Inom visionsprojekt var även en ansökan om att anordna alpina VM en
stark bidragande orsak till att de olika aktörerna kunde mötas och enas om
hur ansökan skulle formuleras. År 2002 kom beskedet att Åre i hård
konkurrens med flera välkända orter runt om i världen fick möjligheten att
arrangera VM år 2007. Det nationella konjunkturläget hade visat på stark
återhämtning efter it-bubblan vilket medförde ett gynnsamt investeringsläge
med låga räntor och stor tillgång på riskkapital. Både privata och
kommersiella investeringar med en del nationellt men också till stor del
internationellt kapital, investerades vilket var nytt för Åre som destination.
Den internationella investeringsvågen innebar samtidigt att nya marknader
öppnades för Åre som turistdestination vilket inte hade funnits i någon större
utsträckning tidigare (Bodén 2007).
11

Med gäster avses det totala antalet besökare som kommer till destinationen Åre vilket 2008
var ca 450 000 personer. are.se/naringsliv.
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När den insomnande orten som under 1990-talet inte haft mycket till
investeringar nu fick en stark injektion i form av kapitaltillförsel så medförde
detta även en ökad publicitet i olika media som gjorde attraktionskraften
ännu starkare. Butiksytorna har under samma period ökat från ca 9000 kv/m
till ca 21000 kv/m12 och förutom att skidprodukten samt olika upplevelser i
samband med den förbättrats avsevärt har nu handeln blivit betydligt
starkare och inriktningen på grannlandet Norge viktig för de lokala
småföretagen (intervju med näringslivschefen). VM medförde dessutom att
Åre under en tvåveckorsperiod hamnade i internationell media vilket var
bidragande till att stärka varumärket Åre avsevärt.
Åre har som tidigare visats en historia av att attrahera delar av vårt
samhälles maktelit inom näringslivet där societetspersoner roade sig med att
utöva olika intressen inom jakt och friluftsliv (Nilsson 2010). Kapitalet har
likt den historiska bilden fortsatt att ackumuleras till främst olika former av
byggnationsprojekt i Åre där dels nationella men även internationella
besökare skapat stark efterfrågan på mängder av varor och tjänster. Åre är en
arena för ”big projects” menar Bodén (2007 sid 101) där investeringstakten
varit och är stark och där mängder av intressenter söker efter investeringsmöjligheter. Mellan åren 2002 och 2008 investerades ca 3,3 miljarder/SEK i
och omkring anläggningen i Åre vilket påverkat möjligheten för företagare
att verka i kommunen13. Investeringarna bidrar till att kontinuerligt förbättra
destinationen vilket medför att volymen besökare stadigt ökar som är
avgörande för att skapa stark efterfrågan på de lokala företagens
produkter/tjänster. Dessutom medför den ökade volymen besökare
möjligheter för nya företag att bildas där en stark lokal efterfrågan är
avgörande för företagens möjlighet att lyckas. Kapital är en förutsättning för
det lokala företagandet (Storper & Scott 2009) och utan externa
investeringar hade Åre varit en betydligt mindre destination. Dock strömmar
bara kapital till de platser inom besöksnäringen där investeraren tror att det
finns potential att nå avkastning. Attraktionen i Åre bottnar inte i
kapitalackumulationen utan kapitalet är ett resultat av att många människor
attraheras av platsen Åre. Utan människors drivkraft att besöka Åre hade
heller inte kapital investerats.

2.6 Vision 2020
Beroende på den metamorfos som destinationen genomgått under 2000-talet
så krävdes en ny vision som dels kunde möta det nya läget och dels tydligare
inriktas mot att göra Åre till en åretruntdestination, Vision 2020 utvecklades
därmed år 2006. Visionen är en fortsättning av Vision 2011 och gruppen
12

www.are.se/naringsliv
Ibid
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består av samma aktörer som tidigare förutom att företagarföreningarna från
Åre, Duved och Björnänge transformerats från tre företagarföreningar till ett
destinationsbolag, där ägarna är de små företagen (ca 215 st) och de nu tre
stora aktörerna i tätorten nämligen Skistar, Holiday Club och Diös. Diös är
ett nationellt fastighetsbolag som investerat kraftigt i orten och är nu ägare
till flertalet av de nya kommersiella fastigheter som byggts, företaget är
dessutom storägare av andra äldre kontorsfastigheter som förvärvats av
kommunen.
Strukturen på visionen är liknande som den tidigare där gruppen
regelbundet träffas under informella former. Prioriteringarna har gjorts
utifrån tre områden, nämligen Åre som en åretruntdestination, en destination
med miljöprofilering, och som det gränslösa välkomnande Åre. Utvecklingen inom destinationen ska främst ske under barmarksdelen av året
där gruppen förväntar sig hundraprocent fler gäster år 2020 (se tabell 2).
Ansvarstagandet för miljön ska belysas mer aktivt och miljöprofileringen
inom företagandet ska bli tydlig. Detta mäts främst genom ett antal
kvantifierbara mål där andelen miljöbilar och andelen miljöel är exempel på
mätbara mål som påvisas. Utvecklingen av destinationen ska ske genom att
sociala, ekonomiska och ekologiska parametrar vävs samman och blir ett
vägledande dokument för destinationen. Detta dokument gör det tydligt för
alla företagare som deltar i det lokala produktionssystemet Åre vad man
gemensamt ska sträva mot samt att resurserna knyts mot visionen. Därav
skapas fem internationella och återkommande event som till största del
kommer att förläggas under barmarkssäsongen för att öka attraktionen av
destinationen under de mindre populära delarna av året. Visionsmålen har
olika startår beroende på att vissa mål är ärvda från den tidigare visionen och
andra är tillagda efter hand, gemensamt är dock att målen ska vara uppnådda
år 2020. Visionen utgår från en övergripande målsättning som syftar till att
skapa Europas mest attraktiva åretruntdestination vilket ska förverkligas
genom de ovan tre nämnda inriktningarna. Därefter har kvantifierbara mål
upprättats där förverkligande av dessa syftar till att skapa den destination
som visionens ägare överenskommit.

Tabell 2. Målsättning och måluppfyllelse av Vision 2020.
Målsättning startår 2001
1 500 000 skiddagar
50 000 cykeldagar
14

14

2009

procent

1088000

72%

16731

33%

Med skiddagar, baddagar, cykeldagar etc avses 1 person som köper liftkort 1 dag etc.
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50 000 övriga liftdagar barmark

29931

56%

1 000 universitetsstudenter i Åre

100

10%

1 000 fler jobb

520

52%

900 fler företag

493

54%

1 220 fler invånare

651

53%

890 fler bostäder

310

34%

Målsättning startår 2006
75% av besökarna ska vara mkt nöjda

55%

95% av besökarna ska vara nöjda eller mkt nöjda

96%

100% ökning av antalet utländska gästnätter

35%

25% ökning av antalet svenska gästnätter

3%

50% ökning av gästnätter under barmarkssäsongen

-9%15

Fem årligen återkommande internationella event

3

60%

Målsättning startår 2008
50% använder miljömärkt el varav 30% vindkraftsel

0%

100% av ftg ska arbeta för minskad energianvändning

75%

100% av ftg-bilar ska vara miljöbilar

14%

50% av ftg-bilar el/hybrid 2014

1%

55% av vintergästerna ska åka tåg

35%

50% ska kunna arbetspendla kollektivt

12%

Målsättning startår 2009
300 000 baddagar på upplevelsebadet
Källa: SLAO, Skistar, are.se och destinationsbolaget.

200000

67%

Visionsarbetet har varit avgörande för att rikta de investeringar som gjorts
för att utveckla destinationen Åre och skapat möjligheter för fler företag att
bildas med anknytning till turismindustrin i området. Dessutom har den
omfattande exploateringen av både privata och kommersiella byggnader
medfört flertalet nya arbetstillfällen inom byggsektorn där även mindre
lokala företag har etablerats. Skistar har inom ramen för Vision 2020 påtagit
sig uppgiften att öka antalet gäster under vintersäsongen och därigenom
skapa möjligheter för andra näringsidkare att driva sina verksamheter. Under
barmarksdelen av året har tidigare Holiday Club och för närvarande
destinationsbolaget inom ramen för visionsarbetet tagit ett stort ansvar för att
öka attraktionskraften till destinationen även på de snöfria månaderna av
året.
15

Holiday Club startade sin verksamhet 2005 och då ökade antalet gästnätter dramatiskt från
föregående år, med hjälp av stark marknadsföring. Dessa nivåer har man dock inte lyckats
komma tillbaka till, därav minskningen.
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2.7 Destinationsbolaget som verkställare av
visionsarbetet
I arbetet med den nya visionen identifierades nya mål och sommarsäsongen
blev ytterligare prioriterad. Även en högre grad av professionalism ansågs
betydelsefull där ett destinationsbolag med ansvar för genomförandet av
visionen blev resultatet. Styrelsen inom Åreföretagarna beslutade att
destinationsbolaget skulle bildas där de tre intresseföreningarna (Åre-,
Björnäng- och Duveds- företagare) och Åre turistbyrå bildade gemensamt
bolag. En affärsplan utvecklades där ansvaret för bolaget främst blev att
utveckla säsongen från maj till november. Marknadsföring och utvecklandet
av destinationen under dessa månader är bolagets viktigaste uppgift, där
varierande projekt syftar till att öka antalet gäster under årets snöfria
månader. Samarbetsprojekt med olika aktörer inom destinationen men även
ett intensifierat samarbete med andra liknande framgångsrika destinationer
över hela världen initierades, input hämtas och transformeras till att passa i
en Årekontext. Skistar som sedan tidigare marknadsfört destinationen under
vintern fortsatte detta arbete och de återkommande gästundersökningar som
bolaget gör kunde nu användas av destinationsbolaget för att prioritera
verksamhetsområden.
Exklusiva avtal utarbetas med varje medlemsföretag till destinationsbolaget, som år 2010 är ca 215 till antalet, där avgiften beräknas utifrån ett
antal parametrar vilket gör att kostnaden varierar beroende på de olika
företagens verksamhet. Problemet med avtalet är, enligt VD, att ett fullt
rättvist avgiftssystem är svårt, om inte omöjligt att skapa, där bolaget måste
bli bättre att väga in vilka parametrar som är av betydelse.
Att skapa ett fullt rättvist avgiftssystem är svårt och troligen kommer vi aldrig
få det. Men vi måste bli bättre på att definiera vilka områden som är viktiga
och hur de ska beräknas. Centralt är att fler gäster kommer till destinationen
och då krävs gemensamma insatser. VD destinationsbolaget

Enligt VD är företagsklimatet inom destinationen utmärkande främst genom
att det är livsstilsdrivet och att företagandet ofta är ett resultat av drivkraften
att bli kvar i Åre. Det unika är att alla är välkomna som företagare i Åre där
kön eller klass inte är av betydelse vilket skapar ett jämlikt företagande.
Vi har ett extremt jämlikt företagsklimat med små skillnader mellan
människor och människor där alla oberoende kön eller klass får vara med som
företagare. Jag tror detta är unikt i Sverige. VD destinationsbolaget

24

2.8 Peak Innovation
Även regionalt ingår Åre kommun i ett samarbetsprojekt kallat Peak
Innovation där företrädare för Mittuniversitetet, kommunerna Östersund-Åre
-Krokom, företag inom turistbranschen i dessa kommuner, idrottsrörelsen i
nämnda kommuner samt Landstinget och Länsstyrelsen i Jämtland är
medlemmar. Visionen med samarbetet är att år 2016 ska regionen vara den
europeiskt ledande miljön för forskning och affärsutveckling inom turism,
sport och friluftsliv16. Syftet är att stärka samarbetet mellan näringslivet,
universitetet, idrotten och kommunerna där målsättningen 17 är;
•
•
•
•
•

Skapa tillväxt i nya och befintliga företag
Etablera nya företag och verksamheter
Skapa fler kommersiellt intressanta forskningsresultat
Attrahera investeringar
Förstärka regionens varumärke och konkurrenskraft

Peak innovation utgör den plattform som ska stärka kopplingen mellan
företagande, akademi och det offentliga, där praktiska erfarenheter
kombineras med teoretisk kunskap i syfte att öka företagsamheten i
regionen. Samarbetet kan liknas ett Triple Helix perspektiv där
universitet/högskolor, företagandet och det offentliga samverkar för lokal
utveckling (Etzkowitz 2008). Projektet stöds av den Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Vinnova. Resultatet av projektet är svårt att mäta då
samarbetet enbart pågått i ca tre år, däremot är det flera företag inom
turistbranschen i regionen som är medlemmar i organisationen.

2.9 Företagens beroende av turismen
Som tidigare visats har platsen Åre historiskt haft en stark attraktionskraft
där människor under mer än 200 år kommit till platsen av olika anledningar,
men oftast med någon form av rekreation som syfte med resan. Den
kommersialism och konsolidering inom turismen som skett inom kommunen
har helt fokuserat på Åre tätort och dess omedelbara närhet. Startskottet för
denna centraliseringsprocess från en turism som varit relativt decentraliserad
geografiskt i kommunen till en starkt koncentrerad turism mot Åre tätort
inleddes med Åreprojektet under 1970-talet 18. Utvecklingen i Åre från det
statligt starkt subventionerade Åreprojektet till 2000-talets byggbom kan
indelas i fyra faser (Bodén & Rosenberg 2004).
16

www.peakinnovation.se
Peakinnovation, verksamhetsberättelse 2008-09.
18
Se Nilsson 2010, för en mer utförlig genomgång.
17
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Den första fasen utgjordes av det statliga beslutet att utse nationella
rekreationsområden i Sverige, där alltså Åre var ett sådant som av riksdagen
ansågs vara av nationellt intresse. 19 Detta medförde att statliga garantier för
högriskprojekt garanterades, där som tidigare nämnts kabinbanans byggande
år 1976 var det största och mest betydelsefulla projektet. Detta medförde att
attraktionen för Åre tätort ökade väsentligt, ofta på bekostnad av de mindre
anläggningarna i kommunen, dessutom medförde det att externt kapital
investerades.
Den andra fasen i utvecklingen skedde under 1980-talet då Åre var
föremål för en massiv byggboom där bankerna genom avregleringar av
kreditmarknaden blev allt mer frikostiga med utlåning till ofinansierade
projekt. Så länge räntorna var relativt låga och stora avdrag för lånekostnader kunde göras av företagen så kunde byggexpansionen fortgå. För
Åres del innebar denna period att mängder av projekt relaterade till den
alpina produkten genomfördes vilket stärkte attraktionen ytterligare. En ny
företagsmiljö började under decenniet att växa fram där individer med stark
passion för skidåkning skapade produkter som relaterade till intresset. Det
mest framgångsrika företaget från denna tid är Peak Performance men även
andra lokala företag som inte lyckats bli lika framgångsrika på den
internationella marknaden etablerades.
Den tredje fasen har sin början i 1990-talets inledning då fastighetskraschen var ett faktum. Åre drabbades hårt och både privata företag och det
kommunala liftbolaget tvingades till rekonstruktion. Som tidigare visats
genomfördes en stor rekonstruktion där flertalet av de små aktörerna
samlades under ett gemensamt bolag nämligen, Åre Invest. Denna
rekonstruktion har haft stor positiv betydelse för Åre som destination då den
alpina produkten renodlades och gjordes affärsmässig.
Den avslutande fasen som varit avgörande för Åres utveckling som
destination är den byggbom som orten åter genomgick under 2000-talets
inledande decennium. Kombinationen av beskedet om att Åre blev värd för
VM-2007 och den ökade attraktionen till destinationen medförde att Åre
växte, inte bara beträffande skidanläggningen, utan även som handelscentrum. Gemensamt för samtliga aktörer inom destinationen är beroendet,
direkt eller indirekt, av att attraktionen behålls eller ökar. Förutsättningarna
för att vara företagare i den expansiva miljön är goda när kompletterande
produkter till den alpina produkten alltmer efterfrågas.

19

Se bla proposition 1976/77:98 Jordbruksdepartementet.

26

2.10 Åre kommun mer än bara turism
Som nämndes ovan är företagandet inom turismnäringen i kommunen
framförallt koncentrerat till Åre tätort och dess omedelbara närhet. Även om
det finns företag som är lokaliserade på andra platser i kommunen än i Åre
tätort och med en verksamhet som till största delen baseras på turism, så är
de avsevärt färre. Klart är att Åre utgör en agglomeration av företag inom
turismnäringen och att den avtar med det geografiska avståndet från tätorten.
Däremot finns inom kommunen annan form av företagande som är mindre
beroende av turismen och mer kan liknas vid traditionell tillverkningsindustri där säsongsvariationer inte förekommer på liknande sätt som inom
turismnäringen. Dessa företag är främst lokaliserade i kommunens östra del i
ett stråk från Järpen till Mattmar (se karta kap fem).
Historiskt har kommunen livnärt sig på gruvor som fanns i Huså och Fröå.
När gruvindustrin flyttade från kommunen kom intåget av sågverken och
massaindustrin. Skogsråvaran finns det rik tillgång på i Jämtland och
samtidigt kunde kraft hämtas från Indalsälven, vilket medförde att skogen
ersatte malmen som viktigaste näring (Nilsson 2010). Byggandet av
järnvägen som invigdes i Järpen året innan (1881) den kom till Åre tätort
hade avgörande betydelse för utvecklingen av dessa näringar. Järpens
massafabrik var färdigställd år 1888 och en av de första i landet med den nya
tekniken som använde sulfitframställning av pappersmassan. Tekniken var så
ny i Sverige att kompetensen för byggnationen och driften av anläggningen
sköttes av britter, vilket innebar att det rådande koncernspråket blev engelska
(Fahlén 1929). Under 1900-talets första hälft var hundratals personer direkt
anställda i fabriken och Järpen blev ett expansivt område där befolkningen
stadigt ökade. Vid slutet av 1960-talet var dock fabriken för omodern och
lades ner av de dåvarande ägarna. Detta blev en stor förlust för samhället
som tappade den stora arbetsgivaren och motorn i regionen. Vid
kommunsammanslagningen år 1974 valde man ändå att utse Järpen till
centralort eftersom den befolkningsmässigt var den största orten.
De gamla fabrikslokalerna, där tidigare massafabriken låg, är i dag ett
industriområde där ett större företag och några mindre industriföretag vuxit
upp. Dessa företag tillsammans med ett fåtal andra i kommunen som är
inriktade mot tillverkningsindustri erbjuder en icke försumbar del av de årsanställningar som finns i kommunen och är en viktig del av kommunens
näringsliv (se tabell 4), dock helt frånkopplad från turismen. Samtliga av de
intervjuade företagarna inom denna del av näringslivet i Åre, beskriver
enbart fördelarna med att vara lokaliserad i kommunen med att de kan
använda varumärket i olika sammanhang och att det är enklare att rekrytera
kompetent personal. Det finns dock inga direkta kopplingar mellan denna
industri och turismindustrin, utan de lever i kommunen sida vid sida.
Bilden i kommunen, beträffande det nuvarande näringslivet, är att motorn
i turismnäringen är Åre tätort och dess omedelbara närhet då det är där
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skidåkningsprodukten produceras och konsumeras. Följaktligen är det inte
anmärkningsvärt att den största delen av företagen inom den industrin är
knutna till Åre tätort. Däremot finns ett antal företagare inom olika
hantverksområden där företagen är lokaliserade relativt jämnt över
kommunen men där deras uppdrag främst är koncentrerade mot Åre tätort.
Deras verksamhet är främst säsongsbaserad där uppdragen ska vara
färdigställda innan ny vintersäsong börjar, vilket innebär att deras högsäsong
är från maj-november.

2.11 Näringslivsklimatet i Åre kommun
Näringslivsklimatet i kommunen har under senare år varit uppmärksammat
på en nationell nivå ett flertal gånger. År 2006 utsågs kommunen till årets
tillväxtkommun av organisationen Arena för tillväxt, 20 som motiverar
utmärkelsen med att kommunen lyckats skapa ett gott näringslivsklimat i
hela kommunen.
Åre har under en längre period haft en mycket positiv befolknings- och
sysselsättningsutveckling. Kommunen har ett omvittnat gott näringslivsklimat
med ett väl fungerande samarbete med det lokala näringslivet. En expansiv
tjänstesektor och en medveten satsning på ett designcenter bidrar till att lägga
grunden för en långsiktig tillväxt, inte bara i tätorten Åre utan även i andra
delar av kommunen (Östersunds posten 2006-04-14).

Även organisationen Nyföretagarcentrum21 (Jobs and society) som syftar till
att bistå entreprenörer med kostnadsfri rådgivning om företagande utsåg år
2009 Åre kommun, tillsammans med Strömstad, till årets nyföretagarekommun. Organisationen stöds bland annat av ALMI, Svenskt Näringsliv,
Tillväxtverket, och ett antal privata företag. Underlaget till nomineringarna
utgörs av nyföretagarbarometern och bygger på Bolagsverkets sammanställningar av nyregistrerade aktiebolag, enskilda ﬁrrmor, handels- och
kommanditbolag per 1 000 invånare under de senaste 18 månaderna.
Tidsskriften Fokus har uppmärksammat Åre kommun utifrån ett
boendeperspektiv där de årligen rankar Sveriges kommuner och jämför
förhållandena i Sveriges samtliga kommuner utifrån ett antal faktorer 22. År
2009 fick Åre utmärkelsen ”bäst att bo i Norrland” och rankades nationellt
på plats 15, dock har kommunen (2010) försämrat sin position och återfinns

20

Organisationen är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting, ICA och
Swedbank. Syftar till att uppmärksamma kommuner som utvecklats positivt beträffande bla
ekonomi och befolkning. www.arenafortillväxt.com
21
www.nyforetagarcentrum.se
22
http://www.fokus.se/2009/06/bast-att-bo-i-norrland-are/
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på plats 39. Åre har även fått utmärkelser som årets turistkommun år 2008
och 2009 samt andraplats i årets handelskommun år 200823.
Organisationen Företagarna gör årligen undersökningar 24 av vart
företagandet är som mest och minst jämställt i Sveriges samtliga 290
kommuner. I den jämförelsen hamnar Åre kommun år 2010 på första plats
där samtliga faktorer för jämställdhet inräknas vilket är följande;
•
•
•
•

Kvinnors andel av den totala företagarpopulationen i kommunen
Andelen kvinnliga företagare inom industri- och byggnäringen i
kommunen
Andelen företagarkvinnor under 55 år i kommunen
Andelen företagare i kommunen av antalet kvinnor i arbetsför ålder

Detta påvisar enligt organisationen den kommun i landet som har de bästa
förutsättningarna för att bli en jämställd företagarkommun. När enbart
faktorn kvinnors andel av företagarpopulationen i kommunen analyseras så
hamnar Åre på 28 procent vilket är lite under rikssnittet på 28,7 procent.
Svenskt Näringsliv gör regelbundet en omfattande kartläggning av
näringslivsklimatet i Sveriges kommuner där enkäter till företagare,
politiker, tjänstemän och invånare kombineras med statistik i syfte att påvisa
det lokala företagsklimatet25. Åre har i denna nationella jämförelse under de
senaste fyra åren klättrat från plats 109 (2007) till plats 101 (2010). Ur
materialet kan mer specifika områden kring företagsklimatet isoleras och där
hamnar kommunen på vissa områden i toppskiktet i nationell jämförelse.
”Nyföretagande” (andel nystartade företag) och ”företagande” (andel
företagare av befolkningen) är två faktorer där Åre är markant utmärkande i
jämförelsen. Ingen kommun i landet har ett sådant facit när det gäller
företagsfrekvens och företagande (se tabell 3).
Även ”allmänhetens inställning till företagande” är i kommunen positivt
och har så varit under de senaste åren. Tydligt är att kommunen i denna
jämförelse när parametrar som ”kommunens service till företagen”,
”kommunpolitikernas attityder till företagande”, ”tillgången på tele- och itnät” och ”vägnät, tåg samt flygförbindelser” analyseras så hamnar
kommunen betydligt sämre. Dessutom rankas det ”sammanfattande
omdömet av företagsklimatet” av företagen som relativt dåligt i jämförelse
med det faktiska företagandet. Här finns en tydlig diskrepans mellan det
faktiska företagandet inom kommunen och kommunens sätt att hantera
företagandet där företagen ger kommunen ett lågt betyg. Även det allmänna
företagsklimatet mellan företagen verkar inte särskilt utmärkande i nationell
jämförelse utan hamnar i mittenskiktet, vilket är förvånande i en kommun
där företagsamheten är så omfattande.
23

http://www.are.se/naeringsliv/utmaerkelser_nomineringar
Jämställt företagarindex 2010, Företagarna.
25
http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/rankingall.do
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Tabell 3 Åre kommuns rankning utifrån företagsklimatet i Sveriges kommuner år
2007-2010.
Variabel

2010

2009

2008

2007

Företagande

1

1

1

1

Nyföretagande

1

1

2

2

Allmänhetens attityder till företagande

30

46

49

20

Kommunens service till företagen

202

219

250

147

Kommunpolitikernas attityder till företagande

173

118

157

84

Tillgången på tele och it nät

253

215

224

263

Vägnät tåg samt flygförbindelser

190

166

167

205

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet

126

117

150

116

101

109

118

109

Totalplacering
Källa: Svenskt Näringsliv-Företagsklimat

2.12 Den ekonomiska situationen i Åre kommun i dag
Den kommunala ekonomin har under det senaste decenniet, från år 19992009 enbart visat negativt resultat vid ett tillfälle nämligen år 1999 (ca
-5Mkr), övriga år har kommunen visat positiva siffror och det samlade
överskottet för decenniet är ca 100 Miljoner kr. Även om den kommunala
ekonomin verkar förhållandevis god är den höga skuldsättningen ett stort
problem. Soliditeten förbättrades dock under år 2009 men från en mycket låg
nivå (7,3%) i nationell jämförelse 26. Den höga skuldsättningen förklaras i
årsredovisningen med att kommunen mellan åren 2003 och 2008 varit inne i
en expansiv fas och där investeringar gjorts vilket medfört ökad upplåning.
Nuvarande belåningsgrad gör kommunen känslig för ränteförändringar och
ambitionen är att skulderna ska minska.
Den ekonomiska situationen i kommunen är gynnsam. Dock är den höga
belåningsgraden, som är en effekt av kommunens aktiva investeringstakt
oroande och gör kommunen sårbar. Kommunen har varit i en stark tillväxtfas
där investeringar såsom reningsverk, nya förskolor etc ansetts nödvändiga
för att möta expansionen. Kommunen har även varit aktiva investerare i det
lokala näringslivet där infrastruktursatsningar och exploatering av
markområden gjorts för att öka attraktionskraften samt underlätta för fler
företag och invånare att etablera sig. Kommunens vision bygger på att ökat
invånarantal medför ökat skatteunderlag vilket skapar förutsättningar för
bättre kommunal service. (näringslivschefen Åre kommun).

26

Åre kommun - Årsredovisning 2009.
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2.13 Företag och arbetsgivare i Åre kommun
I Åre kommun finns ingen dominerande privat arbetsgivare och företagandet
karakteriseras av främst små och medelstora företag. Totalt finns 1 787
företag registrerade i Åre kommun 27 år 2008. Avsaknaden av en större privat
arbetsgivare är tydlig där den största privata arbetsgivaren anställer ca 3
procent av den arbetsföra befolkningen i kommunen, totalt finns 4 965
arbetstillfällen28 i kommunen år 2007. Största arbetsgivaren är kommunen
med ca 1 250 anställda följt av Holiday Club ca 150, Skistar ca 90, Nordlock
ca 65 och Norrmontage ca 6029.
Tabell 4. Fördelning av arbetstillfällen i Åre kommun och riket 2007 i procent.
Näringsgren

Kommun

Riket

Handel och kommunikation

16

18

Tillverkning och utvinning

8

15

Vård och omsorg

12

16

Finansiell verksamhet

9

14

Utbildning och forskning

10

12

Personliga och kulturella tjänster

24

7

Byggindustri

8

6

Offentlig förvaltning

4

6

Jordbruk, skog, jakt och fiske

5

3

Energi, vatten och avfall

1

1

Ej specialiserad verksamhet

3

2

Källa: SCB Kommunfakta.

Det utmärkande för kommunen beträffande arbetstillfällen är det som
benämns ”Personliga och kulturella tjänster” där de företag som sysslar med
kringaktiviteter till skidåkningen såsom skoterturer, ridning, cyckling,
forspaddling, zipline etc återfinns. Detta är främst verksamheter som inte
direkt rör skidåkning, eftersom Skistar i princip har monopol på skidåkning
och skipassförsäljning inom destinationen, utan kompletterar huvudnäringen
inom destinationen.

2.14 Sammanfattning
Betydelsen av Åres historia och tradition kan inte nog understrykas
beträffande dagens företagsklimat. 200 år av turismnäring har präglat
27

http://www.are.se/naeringsliv/naeringslivsutveckling
Åre kommunfakta, 2009.
29
Avser årsanställningar, Skistar anställer dock ytterliggare ca 500 personer under vintersäsongen. Även Holiday Club utökar personalstyrkan under vintern.
28
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destinationen och förutsättningarna för företagandet har sitt ursprung i den
lokala historien. Destinationen har utvecklats genom att attraktionen till
miljön skapat inflöde av externt kapital som använts till investeringar vilket
möjliggjort uppbyggandet av besöksnäringen. Historiskt viktiga externa
beslut såsom byggandet av järnvägen och kabinbanan i kombination med
interna gemensamma utvecklingsprojekt såsom visionsarbetet har format det
lokala produktionssystemet Åre. Konsolideringen av turistiska verksamheter
under den nuvarande ägaren Skistar har förändrat inriktningen på
affärsklimatet där professionalism och avkastning nu är avgörande för
destinationens uppbyggnad. Det lokala småskaliga entreprenörskapet är
omfattande och påvisar en intensitet som saknar motstycke i nationella
jämförelser, däremot är inte bilden av företagsklimatet enbart positivt då
undersökningar påvisar brister. Åre kommun har Sveriges mest jämställda
företagsklimat och även fått ett antal utmärkelser som bevis för det
omfattande entreprenörskapet. Kommunen har relativt god ekonomi men där
skuldsättningen är stor, vilket dock visar kommunens aktiva handlande för
att möta expansionen och möjliggöra vidare företagsetablering. Näringslivsstrukturen i kommunen skiljer sig från övriga riket främst genom den stora
andelen sysselsatta inom kategorin ”Personliga och kulturella tjänster”, där
merparten av de små företagen kopplade till turismnäringen återfinns.
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3 Teoretiska utgångspunkter

Ekonomiska verksamheter är inte jämt fördelade över det geografiska
landskapet, utan vissa regioner/platser är mer framgångsrika när det gäller att
generera företag och nya arbetstillfällen (Asheim & Gertler 2005).
Orsakerna bakom dessa synliga strukturer har av forskare förklarats utifrån
olika perspektiv. Det finns två konkurrerande synsätt beträffande betydelsen
av den rumsliga förankringen i företagens närmiljö. Den ena inriktningen
menar att närmiljön är av mindre betydelse för företagen beroende på att
globaliseringen inneburit ökade möjligheter för dem att omlokalisera sina
verksamheter till andra platser (Storper 1995). Fördelarna med detta sägs
vara möjligheten att minimera kostnader och öka konkurrenskraften för
företagens produkter. Den lokala förankringen är inte betydelsefull för
företaget utan produktionen kan utföras på alternativa platser utan försämrat
resultat.
Det andra perspektivet innebär tvärtom att den lokala produktionsmiljön
blir allt viktigare för företagen i en globaliserad ekonomi och förankringen i
den lokala kontexten skapar konkurrensfördelar eftersom företagen är
inbäddade i lokala miljöer som bygger på sociala, kulturella och historiska
förutsättningar (Granovetter 1985 och Bathelt mfl 2004). Att bryta denna
förankring innebär att företagen förlorar sin identitet, vilket medför problem.
Denna uppdelning har beskrivits som det principiella dilemmat inom modern
ekonomisk geografi (Storper 1995).
Efter denna uppdelning beträffande den lokala miljön är av betydelse eller
ej för den ekonomiska verksamheten, har även ett tredje perspektiv
framkommit som delvis problematiserar bilden ytterligare. Forskning har
visat att vissa platser har en större attraktivitet som bostadsort än andra
(Florida 2002). Dessa platser kommer attrahera personer som är betydelsefulla genom sin kreativitet och förmåga att skapa företag. Tankemodellen
blir att kreativa människor flyttar till platser som erbjuder attraktiva
levnadsvillkor och dessa människor skapar företag vilket förklarar vissa
platsers överlägsenhet av ekonomisk aktivitet och entreprenörskap i
jämförelse med andra.
I föreliggande teorikapitel kommer fokus att riktas mot teorier som
försöker förklara de faktorer som bidrar till att vissa platser är mer
framgångsrika än andra ur ett ekonomiskt perspektiv. Gemensamt för de
valda teorierna är att de kombinerar ekonomisk utveckling kopplat till olika
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geografiska platser. Jag har valt att gruppera dessa teorier i tre olika
inriktningar vilka jag benämner som sociala förankringsprocesser, kluster
respektive kreativ klass.

3.1 Sociala förankringsprocesser
Med social förankring menas att ekonomisk verksamhet är förankrad i olika
former av sociala relationer som i sig har betydelse för hur ekonomin
utvecklas och hur företagen kommer att lyckas. Om de sociala relationerna
är väl uppbyggda och förankrade i den lokala miljön så kommer företagen
att bli mer framgångsrika, då transaktioner av olika slag underlättas när det
sociala nätverket är etablerat. Teorier kring social förankring är främst
förknippade med Granovetter (1985) som utvecklat begreppet ”social
embeddedness”. Social förankring är dock ett begrepp som har sitt ursprung
längre tillbaka i tiden och har många likheter med ett annat, för denna
licentiatuppsats relevant begrepp, nämligen socialt kapital. Begreppet socialt
kapital har utvecklats av sociologerna Pierre Bourdieu (1977 & 1983) och
James Coleman (1982 & 1994).
Bourdieu menar att kapital handlar om olika former av värden som har
olika innebörd, de kan vara av symbolisk eller ekonomisk karaktär. Själv
intresserar han sig främst för den symboliska sidan av kapitalbegreppet. Det
symboliska kapitalet har, liksom det ekonomiska, ett starkt värde för
individen. Definitionen är att ”Det symboliska kapitalet är det som av
sociala grupper igenkänns som värdefullt och tillerkänns värde” (Broady
1991 sid 169). Från det symboliska kapitalbegreppet utvecklades ett antal
varierande kapitalformer, såsom utbildningskapital (bra betyg) och
vetenskapligt kapital (högt anseende inom forskarvärlden) etc. Detta är några
av de underkategorier till det symboliska kapitalet som Bourdieu menar är
viktiga för individen i den kollektiva miljön. Det symboliska kapitalet
genererar respekt och aktning men innebär samtidigt social stratifiering och
positionering vilket medför kategorisering av människor inom ett kollektiv.
Med det sociala kapitalet finns (Bourdieu 1997) en ambition att förstå de
praktiker som är avgörande för när olika former av symboliskt kapital ska
omsättas till handling. Sociala kapitalet är de handlingar genom vilka det
symboliska kapitalet omsätts i någon form av värde. Sociala kapitalet består
av olika former av sociala tillgångar. Dessa tillgångar är av varierande
karaktär men beskriver de relationer som olika människor bygger upp i sin
närmiljö, med familj, släkt, vänner, företagskontakter etc. Det skiljer sig från
andra former av kapital där till exempel utbildningskapital är något som kan
ackumuleras över tiden och när en viss nivå uppnåtts behöver det inte
underhållas för att inte riskera att förlora kapitalvärdet. Sociala kapitalet är
som kontaktboken i mobiltelefonen, där finns mängder av sociala relationer
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och olika former av potentiella värden. Dock måste dessa relationer
underhållas för att kunna bibehållas och då omsättas i värde.
Socialat kapital kan existera helt utan andra former av kapital, dock
underlättar olika former av symboliskt kapital möjligheten att skapa socialt
kapital. Det är interaktionen som står i centrum och hur den kan omsättas i
praktisk, möjligen i ekonomisk handling. Vidare omfattar (Coleman 1994)
socialt kapital allt som underlättar individuellt eller kollektivt handlande och
som genereras genom olika former av nätverk, reciprocitet (ömsesidighet),
pålitlighet och sociala normer. Detta handlande behöver dock, enligt både
Bourdieu och Coleman, inte bara innebära positiva handlingar, utan även
rent kriminella former kan bli resultatet av ett starkt socialt kapital. Maffian i
Italien ses som en stark grupp av människor byggd på dessa kriterier och
med en stark vinning för kollektivet och individen som deltar i nätverket.
En av de mest betydelsefulla forskarna och som gjort större empiriska
undersökningar av det sociala kapitalet är Robert Putnam (1993 & 2000)
som bland annat påvisat de stora skillnaderna mellan södra och norra Italien
beträffande ekonomisk aktivitet. Där upptäcktes en stark korrelation mellan
graden av människors tillit till samhällets institutioner samt hur demokratin
och ekonomin påverkades av denna tillit. Omfattande kvantitativa och
kvalitativa studier gjordes där syftet var att studera italienarnas engagemang
i den lokala miljön och hur den varierade geografiskt. Slutsats, i fallet
Italien, var att där reciprociteten, tilliten och det lokala engagemanget var
stort mellan invånarna i en specifik region skapades dels en bättre
fungerande demokrati och dels en väl fungerande ekonomi. Även det
omvända gällde när dessa faktorer var låga mellan människorna i en annan
specifik region så skapades en sämre fungerande demokrati och sämre
ekonomi. Genom denna omfattande empiriska studie menar Putnam att han
kan påvisa det sociala kapitalets effekt både på demokratin och ekonomin.
Det sociala kapitalet bygger på historiska, sociala och kulturella
betingelser och genereras i en process som kan sträcka sig över lång tid. Två
centrala begrepp som (Putnam 2000) är avgörande för att förbättra det
sociala kapitalet är ”bonding” (sammanknyta) respektive ”bridging”
(överbrygga). Bonding syftar på den process där banden mellan deltagarna i
ett specifikt nätverk stärks. Bridging handlar om att överbrygga relationerna
mellan de olika sociala nätverken som bildas och som därigenom kan skapa
starkt socialt kapital mellan alla individer i en region eller ett land.
Begreppen anknyter till Granovetter (1983) där han påvisar innebörden av
dels ”strong-” (starka) och dels ”weak-” (svaga) ”ties” (förbindelser) som
betydelsefulla för individers möjligheter att skapa olika former av relationer.
De starka nätverken utgör den närmaste kretsen som finns runt varje person,
den varierar men består ofta av den närmaste familjen. De svaga nätverken
är alla övriga relationer som kraftigt varierar mellan olika individer. De
svaga relationerna är avgörande då de leder till mängder av potentiella
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värden som är betydelsefulla för individens framtidsmöjligheter. Innebörden
har i dag tydligare aktualiserats genom intåget av olika former av sociala
media där de svaga nätverken är en plattform för vidare relationer.
Fukuyama (1999) påvisar att det inte finns en allenarådande definition av
det sociala kapitalet. I hans perspektiv består det sociala kapitalet av
gemensamma normer, värderingar eller värden som skapar social
gemenskap. Han argumenterar vidare för att socialt kapital är en nödvändig
förutsättning för framgångsrik utveckling men att det samtidigt krävs starka
lagar och starka politiska institutioner som ett fundament för att skapa socialt
kapital.
Kritiken mot begreppet socialt kapital är stark. Kritikerna argumenterar
mot möjligheten att mäta kapitalet (vilket är en förutsättning i de flesta
definitioner av kapital) är problematisk och ger upphov till många möjliga
felkällor (Portes 1998). Beroende på att det sociala kapitalet innehåller flera
dimensioner och där olika forskare prioriterar olika inriktningar blir
begreppet svårt att operationalisera. Relationer mellan både individer i en
grupp samt olika grupper mot varandra, innebär många variabler som ska
undersökas vilket ger upphov till ytterligare potentiella felkällor. De negativa
aspekterna av socialt kapital (Portes 1998) innebär kortfattat att vissa
grupper i en lokal kontext genom ”bonding” kan stärka gruppens relationer,
men samtidigt försämra kontakten med andra grupper. När detta inträffar
saknas ”bridging” mellan de olika grupperna vilket försämrar den kollektiva
nyttan av det sociala kapitalet (Putnam 2000).
Bourdieu anser, till skillnad från Putnam, att det sociala kapitalet är
individens kapital och det är mellan olika individer som skillnaden ligger.
Putnam är mer inriktad på gruppers relationer mellan varandra, som bottnar i
individens tillit till gruppen, där den kollektiva andan är viktig för skapande
av dels fungerande demokrati, såväl som ekonomi. Avgörande i dessa
relationer är förankringsbegreppet (Granovetter 1985) som kan indelas i en
form av tre-stegsmodell. För det första, allt ekonomiskt handlande är en form
av social interaktion. Människan tenderar inte att vara den rationella varelse
som hon ofta framställs som. Granovetter menar snarare att människor långt
från enbart drivs av nyttomaximering, utan även att många andra mer
emotionella värden är viktiga för individen. Dessa värden uttrycks i former
av uppskattning, tillhörighet, status och makt, vilket är värden som inte
enbart byggs upp genom stark ekonomi. För det andra, tenderar ekonomi
ofta att vara en kollektiv handling, till skillnad från uppfattningen att
ekonomi är individrelaterad. De olika nätverk som människor befinner sig i
är helt avgörande för hur individen agerar, vilket påverkar ekonomin i
betydligt större omfattning än de rent individuella besluten. Till sist
konstateras genom förankringsbegreppet att olika former av ekonomiska
organisationer och institutioner är strukturerade utifrån sociala sammanhang
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och inte genom att de antas vara ordnade utifrån effektivitetstanken, vilket
ytterliggare förstärker de sociala relationernas inflytande över ekonomin.
Det som förenar olika perspektiv av socialt kapital är att de utmanar den
strikta neoklassiska tes som bygger på antagandet att människor är rationella
i förhållande till ekonomiska angelägenheter. Det sociala kapitalet påvisar att
ekonomins kärna består av transfereringar av olika slag och dessa underlättas
av goda personliga relationer. Oberoende av om diskussionen kretsar kring
det sociala kapitalet (Bourdieu mfl) eller social förankring (Granovetter mfl)
så framhålls de konkreta personliga relationerna som avgörande för
ekonomisk framgång. Relationer byggs över tiden och tilliten mellan
människorna är avgörande för hur lokala ekonomier fungerar.
Den syn på hur ekonomiska aktiviteter är socialt förankrade delas av
flertalet andra forskare. Till exempel menar Malmberg & Maskell (2006) att
i den globaliserade värld som vi lever i bottnar mycket av kunskapsbildandet
i kulturella, institutionella och sociala strukturer vilka har en tydlig koppling
till en specifik plats. Dessa processer går ej att överföra till andra platser utan
att värden förloras. Dessa värden, som ofta inte är av ekonomisk karaktär, är
centrala för företagen och kräver tid att bygga. Den lokala miljön ska dock
inte vara en sluten region utan påverkan eller kontakt med omvärlden.
Samspelet mellan lokal kunskap och globala inflöden är viktiga för en
innovativ region (Gertler 2003 och Bathelt mfl 2004). Det finns även en klar
skillnad på karaktären av kunskap där ”tacit” (tyst) samt ”codified”
(kodifierad) kunskap är starkt kopplad till sociala processer beroende av
rumsliga och platsspecifika variabler. Den kodifierade kunskapen är enklare
att överföra till andra platser och kräver inte rumslig närvaro för att kunna ta
del av. Uppdelningen visar skillnaden mellan olika sorters kunskap samt hur
vikten av geografisk närhet och socialt inbäddade relationer kan variera
utifrån kunskapens innehåll.
Ett av de stora bidragen inom den ekonomiskgeografiska forskningen
under det senaste decenniet har varit påvisandet av och teoretisk förståelse
för att innovationer och konkurrenskraft handlar om sociala processer, inte
om strikt ekonomiska. Även Asheim skiljer på olika former av kunskap
samt hur platsbunden den är (Asheim 2009, Asheim & Coenen 2005 samt
Moodysson mfl 2008). Viss form av kunskap är relativt enkel att överföra
mellan olika platser oberoende det geografiska avståndet, medan annan
kunskap kräver deltagande på platsen där kunskapen produceras och även
engagemang i olika sociala nätverk där mycket av kunskapen förmedlas.
Uppdelningen är gjord utifrån karaktären av kunskap och benämns DUI
(Doing, Using and Interacting) samt STI (Science, Technology and
Innovation). Den första kategorin är praktisk och problemlösande till sin
karaktär och är därigenom svårare att förmedla vidare över stora geografiska
avstånd. Den andra kategorin är mer analytisk och teoretisk vilket kräver
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förförståelse. Dock är den inte praktisk vilket gör att den enklare går att
förmedla till andra platser utan att förlora stor del av innehållet.
Gnosjö i Småland beskrivs inom forskningen som en plats där den
specifika ”andan” är betydelsefull för den framgångsrika lokala ekonomin.
Innebörden av den så kallade ”Gnosjöandan” bygger på fyra viktiga
institutioner i samhället som är bärare av den lokala kulturen, nämligen
kyrkan, teatern, företagarföreningen och det enskilda företaget (Wigren
2003). Tre viktiga kännetecken för Gnosjöandan är: religionen, familjen och
historien. Dessa tre faktorer är det som skapar Gnosjöandan där människor
socialiseras till att bli lojala, arbetssamma och förtroendefulla. Starka
relationer mellan invånarna skapas vilket underlättar det lokala företagandet
på orten (Gummesson 1997). Familjeföretagandet är dominerande inom
Gnosjö där en form av paternalism kännetecknar företagandet vilket skapar
starka band mellan företagare och anställda. Företagaren är oftast en man
och en patriarkal struktur är bärande av de rådande företagardiskursen i
Gnosjö (Pettersson 2002). Historien är viktig eftersom den sammanbinder
människorna och där normer och värderingar formats vilket skapat den
lokala kontexten. Problem kan dock uppstå när inflyttare kommer till Gnosjö
där de inte socialiserats in i den rådande diskursen vilket får konsekvensen
att de ofta bildar egna nätverk och har svårigheter att penetrera de rådande
lokala strukturerna (Wigren 2003).
Path dependency (stigberoende) påvisar hur den historiska erfarenheten
formar sociala och ekonomiska institutioner i den lokala miljön (David
1985). Den gemensamma historian som skapat den specifika Gnosjandan är
något som förenar de lokala aktörerna och bidrar till ökad ekonomisk
aktivitet. Lokala ekonomier formas och förändras över tiden men besitter ett
kollektivt minne (Maskell & Malmberg 2007) vilket har avgörande betydelse
för en regions utveckling. Kompetenser och erfarenheter överförs mellan
generationer och är ett konkurrensmedel mot andra regioner, det finns något
lokalt inom varje plats som man av tradition varit/är duktiga på.
Gemensamt för de olika teorier som ovan presenterats är att samtliga är
relationsinriktade och framhäver interaktionen mellan individer som central
för ekonomisk framgång. Ekonomi handlar om transaktioner som bygger på
tillit och förtroende, vilket byggs genom interaktioner i en mängd olika
former. Gemensamt är också platsens betydelse för skapandet av relationerna, där människor lever med hög tillit och förtroende gentemot sina
medmänniskor så ökar det sociala engagemanget vilket påverkar ekonomin
samt demokratin positivt.
Nordin och Westlund (2007) studerar det sociala kapitalets betydelse för
hur Åre utvecklats till en av de ledande vinterdestinationerna i norra Europa.
Utgångspunkten är en utvecklingsmodell som fokuserar på destinationers
förändring över tiden. Slutsatserna som de båda forskarna kan dra av fallet
Åre är att ”Åre verkar vara ett exempel på transformering av det sociala
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kapitalet där lokala samt externa nätverk och värden anpassas till varandra
och skapar synteser” (Nordin & Westlund 2007 sid 20). Passionen för
skidåkningen skapar starka lokala aktörer där både formella och informella
nätverk bildas mellan dessa aktörer över tiden. Transformeringen av det
sociala kapitalet i fallet Åre har skett när externa aktörer tillåtits komma in
på den lokala marknaden och öppnat dessa strukturer genom att skapa nya
former för nätverkande. Nya konstellationer har bildats mellan lokala och
externa intressen där även det offentliga deltar och där utvecklingen av
destinationen varit central. Syntesen innebär således att olika intressen har
sammanförts utan att de blockerar varandra. Externt kapital har kunnat satsas
genom att de lokala aktörerna varit delaktiga i processen. Det lokala sociala
kapitalet har alltså inte varit begränsande för utvecklingen, utan har
transformerats genom att nya aktörer släppts in (Nordin & Svensson 2008).

3.2 Kluster
Den andra teoretiska förklaringsmodell som här beskrivs har sitt ursprung
hos Marshall (1890/1920) och hans teorier kring agglomerationer. I sina
undersökningar av den brittiska järnindustrin studerade han ett fenomen som
kommit att få bära hans namn, nämligen ”The Marshallian industrial
district”. Dessa distrikt var geografiska ansamlingar av företag med liknande
verksamheter. Marshall fann att företag verkade fungera bättre när de
samlokaliserades trots att de då blev konkurrenter. Dessa agglomerationer av
företag stärkte varandra genom olika former av relationer där företagen
skapade kollektiva fördelar. Marshall insåg också att den lokala miljön hade
specifika betingelser som olika agglomerationer av företag kunde utnyttja.
De fördelar som Marshall (Amin 2005) såg med agglomerationer var att
företagen där kunde dela på vissa specifika kostnader som kollektivt kunde
nyttjas, såsom infrastruktur i olika former och brytning av råvaror etc.
Investeringarna kunde delas på flera och runt agglomerationerna skapades
också en stark arbetsmarknad där det blev enklare att rekrytera kunniga
människor (Sunley 2005). Den avslutande fördelen, som möjligen visat sig
vara den viktigaste, var att det blev en stimulerande och lärande miljö där
sociala interaktioner gjorde spridning av kunskap möjlig. Detta har Marshall
beskrivit som att kunskapen ”is in the air”, vilket innebar att den fanns lokalt
i ”väggarna”.
Den klassiska agglomerationsteorin erbjuder inga distinkta kvalitativa
eller kvantitativa avgränsningar av regionala agglomerationer. Exempel på
sådana är antal företag som ska finnas inom ett avgränsat område för att det
ska anses vara en agglomeration, inte heller specificeras några krav på
homogenitet verksamhetsmässigt eller det geografiska omfånget. Detta insåg
Porter (1990) när han lanserade sin teori om kluster som initialt är en
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vidareutveckling av de agglomerationsteorier som Marshall utvecklade.
Relationerna eller funktionerna mellan företagen är viktiga i klustren där
kontakterna mellan företagen sätts i fokus.
Den definition som här används lanserades av Porter (2000 sid 13)
”Cluster are geographic concentrations of interconnected companies ,
specialized suppliers and service providers, firms in related industries, and
associated institutions (e.g. universities, agencies, and trade associations)
in particular fields that compete but also cooperate. Such clusters are a
striking feature of virtually every economy, especially those of more
economically advanced areas” Definitionen avser både de geografiska
avstånden mellan företagen som viktiga samt funktionen mellan företagen.
Samtidigt som företagen konkurrerar är de också samarbetspartners och
utbyter både materiella och immateriella tjänster. Detta förhållande skapar,
enligt Porter (1990 & 2000), företag som ökar sin produktivitet och
innovationsförmåga.
De platsbundna fördelar som klustret erbjuder företag är sänkta transportkostnader av både varor och tjänster, kostnader som det enskilda företaget
annars behövt bära själv kan i klustret bäras av kollektivet. Korta
geografiska avstånd mellan företagen möjliggör skapandet av en lokal
arbetsmarknad som underlättar rekryteringen av kompetent arbetskraft
samtidigt som arbetstagare enkelt kan byta arbetsplats och därigenom
sprida/öka kunskapen i klustret. Kompletterande företag skapas i klustret
som tillhandahåller olika tjänster som kollektivt efterfrågas, fördelarna är att
företagen kompletterar varandra. Saknas en förmåga hos något av företagen
finns den, högst troligt, hos något av de andra företagen i klustret. Kluster
bildas ofta kring större städer där närheten till universitet och, för företagen,
andra viktiga institutioner finns lokaliserade. De är ofta inriktade på någon
form av avancerad teknologi där närheten till forskning och möjligheten att
rekrytera kompetenta individer är avgörande för företagens konkurrenskraft.
Porter (1990) beskriver relationerna mellan företagen i klustret i en modell
som kallas ”diamantmodellen” (se modell 1), där han visar de faktorer som
skapar ekonomisk tillväxt och lokala konkurrensfördelar för deltagarna i
klustret. Produktionsfaktorförhållanden avseende både kvantitet, kvalitet
samt specialisering, där Porter anser att de traditionella faktorerna spelat ut
sin roll eftersom alla dagens utvecklade länder har hög utbildningsnivå samt
väl utbyggda transportsystem. Däremot är specialiserade kunskaper och
färdigheter viktiga för att skapa rumsliga konkurrensfördelar. Den andra
faktorn som Porter anser är avgörande för en regions konkurrenskraft är en
form av sofistikerad efterfrågan på företagens produkter. Den lokala
kvaliteten på efterfrågan är mer betydelsefull än kvantiteten. Höga lokala
krav på företagens produkter skapar en drivkraft att ständigt utveckla och
förbättra företagens produkter, vilket gör dem bättre rustade för att möta en
större marknad. Den tredje faktorn i modellen beskriver hur betydelsefull

40
andra företag är i den lokala miljön vilket beskrivs som relaterade
branscher. Utbyte av information både i leverantörs och kundledet är viktigt
för ett företags innovationsförmåga. Geografisk närhet underlättar detta
informationsflöde som både byggs av formella och informella strukturer.
Den avslutande faktorn i diamantmodellen belyser företagens strategi,
struktur och rivalitet. Den lokala rivaliteten leder till att företagen anstränger
sig till sitt yttersta då kampen med andra lokala aktörer blir prestigefylld.
Men samtidigt belyses att lokala aktörer utbyter information även i de fall de
är stora konkurrenter, en form av konkurrerande samarbete (Malmberg
2002).
Modell 1. Diamantmodellen.

Företagsstrategi,
struktur
och rivalitet

Produktionsfaktorförhållanden

Efterfrågeförhållanden

Relaterade
Branscher
Källa: Porter 1990

Klusteransatsen påvisar flera nya perspektiv på hur olika lokala förhållanden
bidrar till att skapa innovativa och konkurrensmässiga företag. De viktigaste
slutsatserna är att företag är beroende av kunskapsutveckling som är
förankrad i en lokal kontext. Avgörande för ett företags innovationsförmåga
är relationer mellan människor och företag. Det konkurrerande samarbetet
mellan företagen i den lokala miljön bidrar till denna innovationsförmåga
(Malmberg & Power 2005). Likt teorin om sociala förankringsprocesser blir
den lokala kontexten avgörande för hur relationerna i klustren byggs mellan
företagen. Dessa relationer är byggda av kulturella, sociala och historiska
strukturer (Maskell & Malmberg 1999 och Malmberg & Maskell 2006) och
gör förhållandena på varje geografisk plats unik.
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3.3 Kreativ klass
Ett traditionellt synsätt utgår från att företag lokaliseras på olika platser
beroende på tillgång till olika former av produktionsfaktorer såsom råvaror
och energi (Scott & Storper 2003). Arbetskraften anses attraheras av
möjligheterna till anställning och kommer att flytta dit företagen är
lokaliserade. Dessa företag kommer att skapa ekonomisk tillväxt och bidra
till den lokala regionens utveckling. Perspektivet sätter existerande företags
behov i fokus där makten sitter hos de stora företagen och inte hos
individerna som bygger företaget.
Richard Florida (2002 & 2003) menar att ovan beskrivna modell för
lokalisering av företag spelat ut sin roll. Florida anser att det är människor
som skapar sysselsättning och att kreativa individer söker en stimulerande
och tillfredsställande miljö. Alltså är det, enligt Florida, den lokala miljön
som avgör attraktionskraften och bidrar till att individer söker sig till vissa
platser. Kreativa människor tenderar att ställa högre krav på sin närmiljö
utifrån en mängd parametrar och avgörande för en regions innovativa
förmåga blir om den ”kreativa klassen” (som Florida benämner dem)
attraheras av den lokala miljön. Resultatet blir att företag och arbetstillfällen
skapas vilket är helt avgörande för olika platsers möjlighet till ekonomisk
utveckling. Den kreativa klassen anses bestå av människor från en mängd
olika yrkesområden men som har gemensamt att deras arbete består i att vara
kreativa och innovativa. Enligt Floridas definition (2003) ingår samtliga
yrkeskategorier som erhåller sin inkomst från att skapa nya värden, även
arbeten som lärare och läkare räknas in i definitionen.
Florida har i sin forskning funnit skillnader mellan olika platser (större
städer i USA) beträffande hur kreativa olika miljöer är. Sättet att mäta
kreativitet görs genom ett index Florida benämner som ”kreativitetsindex”,
där fyra olika faktorer studeras vilket därefter gör det möjligt att rangordna
olika platsers innovativa förmåga. Första steget av analysen består i att
studera människors yrke inom ett avgränsat geografiskt område, hög andel
arbetande inom kreativa yrken ger högre rankning. Därefter studeras
områdets innovativa förmåga vilken mäts genom antalet patent per capita.
Hög innovativ förmåga har de platser som skapar många nya patent,
eftersom patent ofta ses som en förutsättning för framgångsrik produktion,
då främst inom teknikutveckling. Den tredje parametern beskriver hur
högteknologisk en plats är genom att jämföra med det normala antalet
företag som inom en given plats sysslar med högteknologi. 30 Den sista delen
av analysverktygen kan beskrivas som mångfald eller öppenhet. Florida
menar att människors öppenhet gentemot varandra är viktig för att den
kreativa klassen ska kunna vara innovativ. Detta mäts genom ett antal
underliggande index där bland annat andelen homosexuella, ”bohemer” och
30

Florida hänvisar här till Tech pole index, vilket objektivt beskriver förekomsten av
högteknologiska företag i USA.
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invandrare av populationen anses viktig för att skapa denna mångfald.
Konservativa platser som inte tillåter oliktänkande har betydligt svårare att
vara innovativa. En stor blandning av människor med olika bakgrund från
olika kulturer skapar en god mix där tolerans och öppenhet är viktiga för att
skapa en attraktiv miljö för den kreativa klassen. Den undersökning som
Florida (2002) genomfört bygger på storskaliga statistiska analyser med
kompletterande enkäter.
Enligt Florida visar undersökningsmaterialet på en stark korrelation
mellan faktorerna kreativitetsindex och ekonomisk framgång. Detta visar,
enligt Florida, olika platsers attraktionsförmåga och där utmaningen för
platser som strävar efter ekonomisk utveckling blir att skapa positiva värden
som efterfrågas av den kreativa klassen. Den kreativa klassen tenderar att
samlas på platser där de attraheras av flerdimensionella värden (Florida
2002). Olika former av utomhusaktiviteter såsom friluftsliv, möjligheten till
kulturella upplevelser, stort och varierande utbud av restauranger och caféer
etc. Den kreativa klassen är individualistisk och kräver ett varierat utbud av
olika aktiviteter som kan tillgodose behoven. Platser som kan skapa en miljö
där konservativa värderingar trängts undan och där individen har möjlighet
att utveckla sina olika förmågor har skapat en plattform som den kreativa
klassen är intresserad av. Även klimatet har en viktig påverkan på dessa
människor, förutsättningarna för den livsstil som dessa individer vill leva
kräver ett attraktivt klimat.
Synen på vikten av kreativitet delas också av andra forskare (Scott 2007)
men med en annan inriktning. Scott menar att en ny form av ekonomi under
det senaste decenniet har vuxit sig allt starkare och bygger på kunskap och
kulturella betingelser. I det kulturella begreppet ingår olika former av
designers, artister, regissörer etc vilka skapar ekonomiska värden för stort
antal företag. Dessa kulturella marknader utgår från olika former av
skapande och en hög grad av individualistisk samt kollektiv kunskap. Den
nya ekonomin drivs, enligt Scott, av individer med anknytning till dessa
branscher vilka är lokaliserade kring några större städer (Scott 2009). Vidare
är den ekonomiska aktiviteten på en viss geografisk plats viktig och det
räcker inte med att en plats är attraktiv utifrån klimat eller andra faciliteter
utan människor kommer först söka sig till platsen om den erbjuder tillräcklig
omfattning av ekonomisk aktivitet och arbetstillfällen (Storper & Scott
2009). Både Florida och Scott har i sina respektive studier visat betydelsen
av människorna bakom företagen som avgörande och drivande av ekonomin.
Individer ställer allt högre krav på den miljö där de ska arbeta och leva,
många faktorer påverkar människors beslut att flytta men den lokala miljöns
attraktionskraft är av stor betydelse. Miljörelaterade orsaker påverkar
människor att flytta men är inte den viktigaste anledningen till varför
människor flyttar i Sverige (Niedomysel 2006) utan det handlar främst om
arbete, familj eller utbildning. De inflyttade företagarna till Åre kommun
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beskriver dock uteslutande miljön som viktig för deras beslut att flytta till
kommunen (se kapitel 6). Turismens bidrag för inflyttningen har även den
visat sig vara betydelsefull där ett samband mellan inflyttning och turism
kunnat påvisas, dock med vissa reservationer (Niedomysel 2006), platser
med stort antal besökare påverkar inflyttningen vilket Åre, högst troligt,
gynnats av.
Kritiken mot teorin om den kreativa klassen har varit påtaglig där flera
forskare (se tex Glaeser & Saiz 2004, Storper & Scott 2009 och Hansen &
Niedomysel 2009) genom sina analyser påvisat att det som Florida påtalar
som en kreativ klass i själva verket handlar om utbildningsnivå eller
utbildningskapital. Vissa städer attraherar högutbildade människor vilka i sin
tur har högre acceptans samt tolerans mot andra grupper i samhället.
Inkluderas utbildningsnivå i regressionsanalysen så blir Floridas kvantitativa data insignifikanta enligt författarna. I föreliggande licentiatuppsats är
inte avsikten att studera Åre utifrån ett strikt Floridaperspektiv utan enbart
använda teorin om platsers varierande attraktivitet som förståelsemekanism
bakom attraktionen till platsen Åre.

3.4 Sammanfattning
De ovan nämnda teorier är de som föreliggande licentiatuppsats tagit
utgångspunkt från. Teorierna är inte strikt särskiljande utan har flera
beröringspunkter, men också tydliga skillnader. Det gemensamma är att de
kombinerar ekonomisk utveckling kopplat till en specifik geografisk plats.
Sociala förankringsprocesser syftar till att förstå hur individer är kollektivt
organiserade och vilken betydelse den kollektiva gemenskapen har för
demokrati och ekonomi. Stort kollektivt engagemang mellan individer i en
specifik kontext skapar relationer vilket leder till reciprocitet. Relationerna
underlättar sedan det ekonomiska handlandet som enligt teorin inte är strikt
rationellt. Kluster är också beroende av relationer mellan individer, ofta i
deras professionella roller, där samarbete mellan företagen och främst
funktionen av samarbetet står i fokus. Ett kompletterande och sporrande
samarbete leder till bättre företag som blir mer konkurrenskraftiga. När flera
företag med liknande inriktning samlokaliseras kan de dra kollektiva fördelar
av varandra och klustret hjälper företagen dels med att vara mer innovativa
och dels med varierande kompetenser. Den avslutande teorin som bygger på
idén om den kreativa klassen framhäver att olika platser har olika
attraktivitet och de platser som är attraktiva kommer att få inflyttning och en
positiv ekonomisk utveckling, vilket enligt teorin förklarar varför den
ekonomiska aktiviteten inte är jämnt fördelad över den geografiska kartan.
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4 Metod och material insamling

Valet av datainsamlingsmetoder och analysmodeller är centrala i alla
forskningsprojekt. Föreliggande studie bygger på både kvalitativa och
kvantitativa data. De kvalitativa data används i syfte att visa de lokala
förhållandena som företagarna i Åre kommun beskriver. Här kommer ovan
nämnda teorier att bilda utgångspunkt för tolkning genom att frågor
konstrueras med anknytning till de teoretiska resonemangen. Finns det något
stöd för den teoretiska argumentationen i det lokala fallet Åre, eller visar
empirin något annat som drivande av den entreprenöriella processen? Detta
är två centrala frågor som den kvalitativa undersökningen syftar att besvara.
De kvantitativa data som insamlats, används för att belysa hur
inflyttningen till kommunen påverkar företagandet. I huvudsak baseras den
kvantitativa delen på bearbetning av offentlig statistik från SCB angående
befolkningsförändringar, sysselsättning och näringsstruktur. Inflyttningen
och omsättningshastigheten av människor i kommunen är relativt hög. 31
Detta innebär att individer bor i kommunen relativt kort period och därefter
flyttar från kommunen, vilket beror på den höga andelen säsongsarbetande
av den yrkesverksamma befolkningen. Dock är det tydligt att Åre kommun
under framförallt det senaste decenniet har attraherat fler individer än vad
som sökt sig från kommunen. Intresset i uppsatsen fokuseras främst på de
individer som flyttar till kommunen och också etablerar sig där. Dessa
individer är av intresse beroende på att de möjligen påverkar expansionen av
företagandet. Analysen kommer även att belysa var individerna som flyttar
till Åre kommun kommer från, var de väljer att bosätta sig, vilken
sysselsättning de finner etc. Detta i enlighet med forskningsfrågorna tre till
och med sex som presenterades i inledningskapitlet. Finns det faktorer som
förenar dessa personer eller är gruppen heterogen? Frågor av denna karaktär
kan besvaras med hjälp av den statistiska undersökningen.

4.1 Intervjuundersökningen
Den främsta empiriska källan i uppsatsen är de semistrukturerade intervjuer
som genomförts med 34 företagare i kommunen och som representerar
SCB-folkmängd i Sveriges kommuner 1950-2009.

31
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företagandet både angående storlek, inriktning och geografisk spridning.
Flertalet av företagen i undersökningen kategoriseras som mindre där ca 75
procent har färre än 10 anställda och enbart två av företagen har fler än 50
personer anställda. Inriktningen på företagen varierar men ca hälften av
företagen arbetar direkt med turismrelaterad verksamhet. Av resterande
företag är ca hälften delvis beroende av turismen och övriga marginellt eller
inte alls beroende av besöksnäringen. Dessa företag utgörs främst av
tillverkningsföretag där marknaden i Åre, för deras produkter, är liten eller
obetydlig. Spridningen geografiskt på företagen är främst efter vägen mellan
Storlien i väster till Hallen i öster men dock med klar tyngdpunkt på Åre
tätort där flertalet av företagen återfinns.
Fördelen med kvalitativa intervjuer (Hay 2008) är att de är mer flexibla
och går på djupet i sitt försök att förstå individernas olika preferenser.
Generaliseringen är inte prioriterad utan vikten läggs vid förståelse och
lyhördhet för respondentens situation. Med semistrukturerade intervjuer
avses att forskaren utgår från en intervjuguide där olika relevanta teman blir
vägledande, dels för forskaren och dels så att respondenten förstår frågornas
karaktär. Det finns inga krav på att frågorna ska ställas i en viss ordning eller
att kompletterande frågor inte ställs, utan forskaren har en relativt fri roll att
föra samtalet i den riktning som är relevant för den specifika respondenten.
De teman som jag använt när jag skapat intervjuguiden till den
semistrukturerade intervjun berör följande områden och återfinns som bilaga
till studien.
•
•
•
•
•

Bakgrundsfrågor om personen som driver företaget
Bakgrundsfrågor om verksamheten
Frågor om Åre som företagarmiljö
Medlemskap i olika former av nätverk
Personrelaterade frågor

I samband med att intervjuerna genomfördes besvarade samtliga
respondenter en enkät (finns som bilaga) bestående av attitydfrågor kopplade
till respektive teori som uppsatsen tar sin utgångspunkt från. Denna enkät
visade sig emellertid inte tillföra studien något ytterligare som inte
framkommit ur den semistrukturerade delen och därför har jag valt att inte
inkludera den i studien.
Som komplement till företagarintervjuerna genomfördes dessutom två
intervjuer med ”nyckelpersoner” inom näringslivet i Åre kommun, nämligen
näringslivschefen Jan Andersson och destinationsbolagets VD Lars-Börje
Eriksson. Båda dessa intervjuer genomfördes efter att analysen av
företagsintervjuerna var färdig. Syftet är att komplettera den bild som givits
från företagarna och tydliggöra hur destinationen valt att arbeta med den
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gemensamma Vision 2020, som av olika aktörer ses som central för
utvecklingen av destinationen.

4.2 Urval
Intervjuundersökningen planerades genom kontakt med näringslivskontoret i
Åre kommun där jag i diskussion med näringslivschefen valde ut företag
som väl representerar kommunens företagssituation. Syftet med urvalet är att
belysa företagandets karaktär med avseende på inriktning och storlek samt
god geografisk spridning över kommunen. Dock är mängden av företag
starkt koncentrerad till Åre tätort, då flertalet av företagen i undersökningen
är lokaliserade där. Fördelarna med detta urvalsförfarande är att representationen i studien av varierande verksamhet blir högre än om urvalet gjorts
efter SNI-koder eller liknande. Ett oberoende slumpmässigt urval hade givit
övervikt av företag inom jord- och skogsbruk vilket skulle missa möjligheten
att skapa en bred och nyanserad bild av företagandet i kommunen.
Nackdelen är att urvalet kan innebära en snedfördelning av företag där jag
som forskare blir beroende av annan person som bidrar med urvalet vilket
kan innebära att bilden blir onyanserad.
Gemensamt för de 34 respondenterna som representerar företagandet i
kommunen är att de själva grundat sina företag eller att det är grundat av
någon inom familjen. Avsikten med detta urvalskriterium är att kunna belysa
de faktorer som var avgörande för att personerna blev företagare, vilket
kräver att respondenterna aktivt tagit ställning till detta. Frågan om
drivkraften bakom att bli företagare i Åre kommun är uppsatsens fokus och
därför är det enbart människorna som fattat beslut om att bli företagare i den
lokala kontexten som varit aktuella som respondenter. Anställda chefer i
olika bolag har inte varit av intresse i min undersökning om de inte var de
ursprungliga grundarna av företaget.
Av de 34 respondenterna var totalt 21 inflyttade till kommunen och övriga
födda där. Detta användes inte som ett urvalskriterium och ska inte ses som
en representativ bild av andelen företagare som är inflyttade. Fokus i
uppsatsen är platsens attraktivitet vilket kunde motivera att enbart använda
respondenter som är inflyttade, dock är syftet även att påvisa de möjligheter
som finns att genom sitt företagande skapa sysselsättning och därigenom ej
behöva flytta för att klara sin försörjning. Av de deltagande respondenterna i
studien är fem kvinnor. Dock drevs totalt tolv av företagen helt eller delvis
av kvinnor, men av olika anledningar var det mannen som ställde upp i
undersökningen och inte kvinnan.
Intervjuundersökningen genomfördes i två separata faser där jag
inledningsvis började med tre pilotintervjuer som gjordes under våren 2009.
Dessa analyserades och bidrog till smärre justeringar av intervjuguiden.
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Därefter genomfördes övriga intervjuer från maj år 2009 till februari 2010,
förutom intervjuerna med nyckelpersonerna som gjordes senare under år
2010. Intervjuerna varierade i längd mellan knappt en halvtimma till en dryg
timme. I anslutning till intervjun så guidade vissa respondenter mig runt i
företagets lokaler, oftast i de fall då företaget sysslade med någon form av
tillverkning. Samtliga intervjuer bokades genom telefonkontakt och endast
två av de utvalda företagen avstod deltagande med hänvisning till tidsbrist.
Intervjuerna spelades in och transkriberades för att underlätta analysförfarandet. Den transkriberade texten skickades till samtliga respondenter
för kommentarer och möjligheter till kompletteringar. Endast ett fåtal hade
invändningar eller gjorde tillägg till den utskrivna texten. Inget kontrakt
skrevs mellan mig som forskare och respondenterna angående tystnadsplikt
eller möjligheten att vara anonym. Jag informerade dock samtliga
respondenter att min avsikt i den kommande monografin är att använda citat
från de olika intervjuerna men att aldrig använda varken personernas eller
företagens namn. Detta eftersom jag anser det viktigt för respondenterna att
öppet kunna diskutera frågor rörande samarbete, konkurrens, kommunens
fördelar/brister, medlemskap i företagsföreningar etc, utan att det ska leda till
problem för dem. Jag som forskare är beroende av att respondenterna kan
lämna information till mig som i vissa avseenden kan vara känslig. De båda
nyckelpersonerna har inte anonymiserats vilket de heller inte tyckte var
nödvändigt.

4.2.1 Använda citat från respondenterna
Totalt har 82 citat använts från den kvalitativa undersökningen av de totalt
34 genomförda företagsintervjuerna.
Använda citat
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Figur 1. Använda citat från deltagande respondenter.
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Figur 1 visar fördelningen av de använda citaten mellan de respektive
respondenterna. De två nyckelpersonerna har använts både som källa och
även citerade direkt i texten, men är ej medräknade i figuren.

4.3 Den statistiska undersökningen
Åre kommun är som ovan beskrivits en av få kommuner i Norrlands inland
som kan påvisa en positiv inflyttningsstatistik och ett positivt födelsenetto.
Trots att siffrorna i antal individer inte är anmärkningsvärda i ett nationellt
perspektiv så är de starkt avvikande från övriga glesbygdskommuner inte
bara i Norrland utan även jämfört med riket som helhet. Den statistiska
undersökningen som genomförts är tvådelad där först aggregerad data från
SCB använts för att analysera Åre i förhållande till likande kommuner i
Norrland och övriga landet. Detta i enlighet med den tredje forskningsfrågan
i uppsatsen nämligen:
•

Hur utmärker sig Åre beträffande inflyttning och företagande i
relation till liknande kommuner i landet samt för övriga Sverige?

Därefter följer den andra delen av den statistiska analysen där individdata
från databasen PLACE, som bygger på statistik från SCB och finns vid
Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, analyserats. När
statistiken bryts ner på SAMS-nivå, där Åre kommun består av tio regioner
(se karta kapitel 5), så skapas ett tydligt mönster över var individer som
söker sig till kommunen väljer att bosätta sig. Avsikten med den statistiska
analysen är att belysa den inflyttning som sker till kommunen och beskriva
hur den fördelar sig. Individer som flyttar till kommunen har följts i ett
intervall från år 1990-2008 där de två avslutande forskningsfrågorna
kommer att besvaras nämligen:
•
•

Hur stor är inflyttningen och hur är den fördelad i kommunen?
Vilken sysselsättning finner de inflyttade till kommunen?

Definitionen av inflyttad blir i uppsatsen personer som flyttat till kommunen
efter år 1990 och fortfarande bodde där år 2008. Således är variationen stor
mellan gruppen av inflyttade, vissa har bott i kommunen i drygt femton år
medan andra är nyinflyttade. Det statistikverktyg som används för att
analysera materialet är PASW-statistics.
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4.4 Metodologiska överväganden
De kvantitativa data som presenteras i uppsatsen utgör indikatorer som visar
förändringar i ortens befolkning- och företagsstruktur, både historiskt och i
realtid. Indikatorerna påvisar de faktiska förändringar som kommunen
genomgått och då främst med fokus på Åre tätort. De kvalitativa intervjuerna
används för att förstå hur denna verklighet kunnat uppstå i den givna
kontexten och då främst ur ett företagsperspektiv. Avsikten är således att
förstå drivkraften bakom företagandet i kommunen.
Olika metodmässiga överväganden har varit ofrånkomliga att göra i
denna forskningsprocess. Som ovan nämndes valde jag att ge respondenterna
anonymitetsskydd vilket får konsekvensen att citaten i analystexten inte
uppger namn utan en kod. Den kod som varje företagare fått är slumpmässigt fördelad mellan de 34 respondenterna i en nummerserie från 1-34
och enbart jag besitter den kodnyckel som kan länka samman företaget och
koden. Den nackdel detta innebär, strikt vetenskapligt, är att kontrollbarhetskriteriet blir mer svårhanterligt. Dock anser jag att fördelarna med ovanstående upplägg överväger genom den information som blivit tillgänglig
med anonymitetsskyddet. Redan under pilotintervjuerna uttryckte två av
respondenterna en oro över vart materialet skulle publiceras och jag valde då
att genomföra studien med anonymitetsskydd 32.
Beträffande reliabilitets- och validitetskriteriet så är det under den
kvalitativa delen relativt oproblematiskt då dessa utsagor genomsyras av
subjektivitet. Min ambition under den kvalitativa delen av studien är att
återge respondenternas utsagor och inte analysera dem med exempelvis
diskursanalys. Däremot bör i sammanhanget nämnas att intervjuerna har
varit uppbyggda på ett liknande sätt där ambitionen är att respondenternas
utsagor ska kunna jämföras och analysera. Genom att jämföra utsagorna med
varandra i kombination med andra källor skapas en form av triangulering
(Alvesson & Sköldberg 2008) vilket ökar analysens reliabilitet och validitet.
Den kvantitativa studien har vissa inneboende statistiska problem vilket
får konsekvenser för studiens validitet. Data hämtas i SCB:s statistik i
november månad vilket gör att flertalet säsongsanställda inte ryms i
statistiken då dessa inte flyttat till orten i november, utan många kommer
senare och lämnar kommunen innan novembers månad utgång. Validitetsproblematiken undviks dock genom att när jämförelser över en tidsperiod
görs i undersökningen så är samtliga data hämtade från samma tidpunkt,
vilket gör statistiken fullt jämförbar. Däremot när det gäller
omsättningshastigheten av individer i kommunen är den starkt missvisande
på grund av tidpunkten för mätning och att flertalet säsongsanställda väljer
att inte skriva sig i kommunen. I föreliggande uppsats är dock inte de
säsongsanställda i fokus, även om de också påvisar platsens attraktivitet,
32

Andra vetenskapliga studier utförda i Åre har haft samma struktur och skäl se Bodén och
Rosenberg 2004 samt Nordin 2010.
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utan framförallt de människor som väljer att bosätta sig i kommunen samt
hur de påverkar det lokala företagandet.
Det faktum att jag själv bor i kommunen sedan år 2001 bör också nämnas
med avseende på reliabilitetskriteriet. Att bedriva vetenskaplig forskning i
sin lokala kontext kan medföra både fördelar och nackdelar. De fördelar jag
kan se utifrån föreliggande studie är dels att jag har en god kunskap om det
lokala företagandet och dess inriktning, och dels att jag har ett relativt brett
kontaktnät i kommunen vilket kan öppna för ett starkare förtroende än om en
extern person gjort en liknande studie. De nackdelar som detta kan medföra
är framförallt risken för att min subjektiva åsikt påverkar mig som forskare
av de år jag bott i kommunen vilket kan göra det svårare att förhålla mig
objektiv. Att vara medveten om detta och genomgående bedriva forskningen
med inriktning mot att vara transparent liksom att analysen som görs bygger
på flera varierande källor är avgörande för reliabiliteten.

4.5 Analysmodell
Den forskningsprocess som ovan designats beskrivs nedan som en modell
och bygger på den reflexiva forskningsmetodiken som Alvesson &
Sköldberg (2008) beskriver. Reflexivitet handlar om att arbeta med flera från
varandra oberoende källor och kritiskt analysera de utsagor som
respondenterna i den kvalitativa studien återger. Genom att jämföra
utsagorna med varandra och andra tillgängliga källor (i mitt fall statistik och
tidigare forskning) så ökar analysens värde. Utgångspunkten i modellen är
det lokala fallet Åre där företagandet och företagsamheten i kommunen är i
fokus. Därefter följer den teoretiska bakgrunden inom ekonomisk geografi
samt tidigare forskning främst knuten till Åre. De teoretiska utgångspunkterna är vägledande dels för att forma frågeställningar där beprövade
teorier inom ekonomisk geografi skapar en teoretisk plattform och dels
genom att vägleda mig som forskare i utformandet av den kvalitativa samt
kvantitativa studien. Teorierna som presenteras är således inga hypoteser
utan bidrar till förförståelse.
Den kvalitativa studien som utgör den empiriska undersökningens
tyngdpunkt baseras främst på de 34 företagsintervjuerna som kompletterats
med två intervjuade nyckelpersoner inom destinationen. De utsagor som
respondenterna beskriver formar olika texter som skapar underlag för
analysen. Skillnader och likheter mellan informanternas berättelser påvisas
och jämförs med dels den kvantitativa studien, som är betydligt mindre både
i omfång och djup, och dels med tidigare forskning både inom det
geografiska området Åre samt liknande forskning av andra platser. Det
empiriska materialet analyseras där bärande teman påvisas och diskuteras i
syfte att förstå vad som driver den entreprenöriella processen som pågår i
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Åre. Avslutningsvis summeras slutsatserna där de tydligaste generellt
bärande orsakerna bakom det expansiva företagandet i Åre sammanfattas.
Modell 2. Forskningsprocess som analysmodell.

Fallet Åre
Teori

Kvalitativ studie
36 intervjuer

Statistisk analys

Analys

Slutsatser
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5 Den statistiska bilden av inflyttning och
företagande i Åre kommun

I kapitel två beskrivs att näringslivet beträffande turismnäringen inom Åre
kommun är starkt koncentrerat till Åre tätort. Samtidigt visas att näringen i
kommunen inte enbart består av företag som är direkt eller indirekt kopplade
till turismindustrin utan att det även finns en relativt omfattande
tillverkningsindustri. Dessutom beskrivs företagsklimatet i kommunen
utifrån de kommunövergripande mätningar och rankningar som olika
organisationer låtit göra. Bilden som påvisas är att Åre är en plats där
företagandet och nyföretagandet är högst i hela landet. Ingen annan kommun
i riket har under de senaste fyra åren kunnat uppvisa ett lika omfattande
företagande som Åre kommun beträffande dessa faktorer. Däremot beskrivs
andra förhållanden rörande företagsklimatet som gjorde bilden svårtolkad
och där Åre kommun i nationell jämförelse inte är särskilt utmärkande. I
föreliggande kapitel belyses Åres näringslivs- och befolkningsstruktur
utifrån ett antal faktorer, i syfte att besvara de tre avslutande frågeställningarna inom ramen för licentiatuppsatsens första syfte nämligen:
•

Beskriva den pågående entreprenöriella processen i Åre

De frågeställningar som kommer vara i fokus i föreliggande kapitel är
således:
•
•
•

Hur utmärker sig Åre beträffande inflyttning och företagande i
relation till liknande kommuner i landet samt för övriga Sverige?
Hur stor är inflyttningen och hur är den fördelad i kommunen?
Vilken sysselsättning finner de inflyttade till kommunen?

En av de drivkrafter som möjliggjort expansion av företagandet i kommunen
är Åreskutan och dess nuvarande operativa förvaltare, Skistar. Även om det
finns flera skidanläggningar i kommunen så är anläggningen i Åre, och
områdena som ingår i skidanläggningen, den som är föremål för de flesta
besökare som kommer till kommunen. Skistar, som även äger anläggningar i
Sälen, Vemdalen och Hammarbybacken samt Trysil och Hemsedal i Norge,
är det klart dominerande skidanläggningsbolaget i Norden. Omsättningen i
koncernen säsongen 2009/2010 hamnade totalt på ca 1 700 Mkr. I
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sammanhanget är Åre den största anläggningen i Sverige och omsatte för
samma period ca 360 Mkr33. Av den totala omsättningen för Åre består ca
220 Mkr av skipassförsäljning vilket utgör ca 18 procent av den totala
marknaden i landet34. Övriga anläggningar i kommunen har i jämförelse med
Åre en mycket marginell omsättning och antal besökare.
Tabell 5. Besökare till olika anläggningar i Åre kommun 2009/10. Antal skiddagar
(en person som köper skipass en dag) i tusental.
Anläggningar

Besökare (köper skipass en dag)

Åre-Duved

1060

Bydalen

150

Storlien

40

Trillevallen
Källa SLAO

22

Tabell 5 visar den koncentration av besökare som attraheras till Åre kommun
och vart de söker sig. De mindre anläggningarna har under de senaste åren
haft en marginell ökning av antalet gäster, men detta från en relativt låg nivå.
Klart är dock att ett antal turister kommer till Åre kommun inte enbart för att
åka skidor och betala liftkort utan av andra anledningar, som att besöka
fjällstationer eller bara nyttja den natur som finns i kommunen. Totalt besöks
kommunen årligen av ca 450 000 gäster 35 varav merparten söker sig till
skidanläggningen i Åre. Den höga koncentrationen av besökare till Åre har
skapat en marknad för flera företag som tillhandahåller olika former av
kringaktiviteter i direkt eller indirekt anslutning till skidåkningen inom
destinationen.

5.1 Hur utmärker sig Åre beträffande inflyttning och
företagande i relation till liknande kommuner i landet
samt för övriga Sverige?
Likt övriga mindre råvaruproducerande kommuner i landet i allmänhet och i
Norrland i synnerhet har Åre kommun minskat i befolkning sedan år 1950
från 12 498 personer till 10 278 personer 36 år 2009. Åre är dock utmärkande
dels för att kommunen bromsat den negativa trenden och dels genom att
kommunen är den enda av jämförbara kommuner i Norrland som under det
senaste decenniet ökat i befolkning. Under följande avsnitt i studien belyses
de befolkningsförändringar som kommunen genomgått i jämförelse med
33

Skistar, Bokslutskommuniké 2009-2010.
SLAO Skiddata I Sverige 2009-2010.
35
Gäster är en beräkning på antalet turister som årligen kommer till kommunen.
36
SCB- folkmängden i Sveriges kommuner mellan 1950-2009.
34
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både liknande kommuner i Norrland och liknande kommuner i hela Sverige.
Dessutom beskrivs den företagsexpansion som pågår i kommunen och
jämförs med övriga landet samt Haparanda- och Gnosjö kommun som båda
över perioden uppvisat positiva siffror beträffande företagande och
befolkningstillväxt.

5.1.1Befolkningsförändringar i Åre kommun jämfört med
liknande kommuner i Norrland
Folkmängden har i Åre kommun minskat sedan 1950-talet med ca 20
procent, beroende på näringsstrukturens omvandling främst före 1970-talet
då merparten av de arbetstillfällen som fanns inom jord- och skogsbruket
men även inom den råvaruberoende industrin såsom sågverk och
pappersmassatillverkning försvann (Bodén & Rosenberg 2004). Hela
Västjämtland drabbades hårt av denna strukturomvandling där konsolideringen mellan koncerner gjorde att många mindre produktionsenheter
försvann till förmån för några större. I takt med att arbetstillfällena inom
främst tillverkningsindustrin minskade drastiskt så insåg kommunen att
prioriteringen måste ligga inom turismnäringen där potentialen ansågs vara
betydligt större än inom den tidigare dominerande tillverkningsindustrin.
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Figur 2. Befolkningsjämförelser mellan kommuner i Norrland. Källa SCB.

55
Sysselsättningsaspekterna prioriterades när Åreprojektet 37 initierades 1969
vilket främst bestod i att göra Åre som destination mer attraktivt.
Satsningarna visade sig relativt snabbt ge resultat i statistiken där
invånarantalet slutade att minska och planade ut på 1970-talet runt 9 500
invånare. Dessutom så fördubblades antalet arbetande inom besöksnäringen
från ca 1 000 personer under 1970-talet till ca 2 200 under 1990-talet (Bodén
& Rosenberg 2004).
Tappet inom tillverkningsindustrin hade inte helt kunnat ersättas men
bromsades kraftigt. Åre har lyckats vända trenden och har ökat sin
befolkning med ca 1 000 personer sedan den lägsta noteringen, vilket är
relativt unikt för att vara en glesbygdskommun och framförallt i Norrlands
inland. Figur 2 visar de kommuner i Norrland som 1950 hade en befolkning i
intervallet 10 000-13 000 invånare och hur kommunerna har utvecklats
befolkningsmässigt fram till år 2009. Den genomsnittliga befolkningsminskningen i de 12 kommunerna var ca 35 procent och där vissa kommuner
mer än halverat sin befolkning under intervallet. Två kommuner framstår
som trendbrytare och har tappat mindre än övriga nämligen Haparanda (5%) och Åre (-18%), vilka i figuren syns avvika från de övriga.
Tittar man närmare på det senaste decenniet är det enbart Åre som ökat sin
befolkning, med 5,5 procent medan Haparanda har minskat med -3 procent
och den genomsnittliga minskningen är -7 procent för samtliga kommuner.
Åre har lyckats vända en negativ trend och är i jämförelse med liknande
kommuner i Norrland den enda som kan uppvisa en befolkningsökning.
Invandringen av andelen utlandsfödda är inte förklaringen till befolkningsökningen i kommunen vilket ofta kan vara fallet när en kommun ökar i
befolkning (Andersson mfl 2009). Totalt var 3,4 procent av de inflyttade
mellan åren 1991-2008 födda i annat land än Sverige och totalt flyttade 3
050 personer in till kommunen under samma period 38. Inflyttningen består i
huvudsak av migranter från andra kommuner i Sverige.
Görs jämförelsen mellan Åre kommun och övriga kommuner från
Jämtland i det valda befolkningsintervallet så blir bilden allt tydligare Berg,
Bräcke och Ragunda har samtliga förlorat mellan 40-50 procent av
befolkningen från 1950 och det senaste decenniet förlorade kommunerna
mellan 9-11 procent av befolkningen. Trenden är tydlig och det stadigt
minskade befolkningsunderlaget gör det på sikt problematiskt att bibehålla
den kommunala servicen. När befolkningsutvecklingen i Åre kommun
jämförs med samtliga kommuner i landet som år 1950 hade en befolkning i
intervallet 10 000-13 000 invånare, vilket var 53 kommuner, så hamnar Åre
på plats 26 i jämförelse med dessa kommuner. Studerar man dock det senaste
decenniet med samma valda kommuner så är det enbart Svalöv, Ale, Bjuv,
Skurup, Lerum, och Kävlinge av de 53 kommunerna som haft en större
37

Projektet fick samma namn som när C-O Rahm 1903 stakade vägen för Åre med
utgångspunkt från Davos. Se Nilsson 2010 för utförligare beskrivning.
38
SCB genom databasen PLACE.

56
procentuell befolkningsökning. Som jämförelse har Åres befolkning
procentuellt utvecklats bättre än till exempel Täby kommun som under
samma period ökade med 4,5 procent. Den befolkningsökning som Åre
kommun påvisat det senaste decenniet är inte enbart stark i jämförelse med
liknande kommuner i Norrland utan således även med andra kommuner i
hela Sverige.

5.1.2 Åre kommuns tätortsutveckling och flyttningsnetto
Åre kommun består för närvarande av sex tätorter 39 där expansionen främst
sker i Åre tätort medan övriga är relativt stabila sett över det valda
tidsintervallet. Tre tätorter har försvunnit ur statistiken nämligen Storlien,
Svensta och Ånn beroende på att de ej längre uppfyller SCBs krav på
tätorter. Av figur 3 framkommer tydligt att befolkningsökningen i Åre tätort
är den bidragande orsaken till varför folkmängden ökar i kommunen. Även
Järpen har ökat sett från år 1960, men under det senaste decenniet är det
enbart Åre tätort som står för befolkningsförändringen och alltså är den plats
där inflyttarna väljer att bosätta sig.
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Figur 3. Tätortsjämförelser i Åre kommun. Källa SCB och Åre kommun.
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Definitionen avser SCBs definition av tätorter alltså minimum 200 invånare med max 200
meter mellan hushållen. Statistiken bygger på SCB data över Sveriges tätorter från 1960-2005
och kommunens data omräknade för 2009 då SCB enbart publicerar tätortsstatistik vart femte
år.
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Under 2000-talets första decennium har investeringstakten varit omfattande i
Åre tätort där både Skistar men även andra nationella och internationella
aktörer investerat över 3 Miljarder SEK i och omkring skidanläggningen för
att öka attraktionskraften. Nästan uteslutande har det varit privata aktörer
som bidragit med investeringarna men där kommunen stöttat verksamheten
genom att garantera vissa infrastruktursatsningar och liknande. Kommunens
prioritet har varit och är att öka befolkningen vilket i förlängningen skapar
ökat skatteunderlag. Vägen dit går genom att möjlig- göra för större
arbetsgivare inom turismnäringen att etablera sig på orten som inte enbart
anställer säsongsvis utan kan erbjuda tillsvidaretjänster till de boende i
kommunen (intervju näringslivschefen i Åre kommun).
Beträffande in- och utflyttning i kommunen så har den varierat över tiden.
Figur 4 visar flyttningsnettot mellan år 1968-2009, där spåren av
investeringarna på 1970- och 1980 talen kan skönjas i statistiken. Dessutom
framstår fastighetskrisen och de konkurser som följde efter den i början av
1990-talet, då flyttningsnettot gick från positivt med som mest ca 200
pers/år, till negativt. Variationerna har svängt över tiden men under det
senaste decenniet har flyttningsnettot varit positivt samtliga år utom 2001.
Figuren visar dock enbart på aggregerad nivå att det sker en inflyttning till
kommunen och att den under det senaste decenniet varit större än
utflyttningen, vilket förklarar befolkningsökningen. Från år 2008 har
kommunen även uppvisat ett positivt födelseöverskott på några få individer
vilket i viss mån bidrar till att befolkningen i kommunen sakta växer.
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Figur 4. Flyttningsnetto Åre kommun 1968-2009. Källa SCB.
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5.1.3 Företagsutvecklingen i Åre kommun i jämförelse med
andra kommuner i Sverige
Som tidigare nämnts i kapitel två är företagsförekomsten i Åre kommun i
procentuella tal den högsta i landet både beträffande antal företagare och
nystartsfrekvensen i relation till invånarantalet. Nedan presenteras ett antal
bilder där tre jämförbara kommuner beskrivs och där Åre jämförs med en
norrlandskommun, Haparanda och en smålandskommun, Gnosjö. Gnosjöregionen har varit föremål för forskning både beträffande det ekonomgeografiska fältet, men även inom företagsekonomi och sociologi (se
Asheim 1993, Pettersson 2002, Wigren 2003 och Johanisson 2007) där
kommunens låga arbetslöshet och höga företagsamhet varit utmärkande och
försökts förklaras. Haparanda är den kommun i Norrland utifrån invånarantal
som bäst kan jämföras med Åre och där kommunen varit framgångsrik i att
behålla sina invånare, som påvisats ovan. Även om kommunerna har stora
skillnader beträffande näringslivsstruktur så finns klara likheter som gör dem
intressanta att jämföra. Medelvärdet för samtliga kommuner i Sverige
används i bilderna för att visa det utmärkande för kommunerna.
Figur 5 visar nyföretagandefrekvensen där sedan år 1980 ingen av de
jämförbara kommunerna eller genomsnittet för övriga kommuner i landet
kan jämföra sig med det antalet företag som årligen skapas i Åre. Däremot
beskriver bilden inte hur framgångsrika företagen är utifrån ekonomiska
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Figur 5. Antal nystartade företag per 1000/invånare. Källa svenskt näringsliv och
SCB.
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termer utan endast att invånarna i Åre till betydligt större andel väljer att bli
egna företagare.
Figur 6 beskriver utvecklingen av antalet verksamma företag per 1 000
invånare i de respektive kommunerna. Slående i denna jämförelse är att Åre
och Gnosjö i början av 1990- talet följdes åt på en i jämförelse mycket hög
nivå, men där Åre från år 1993 och framåt varit betydligt mer framgångsrikt
på att successivt öka företagsförekomsten i kommunen. Dock hamnar även
Gnosjö högt i statistiken över den totala företagsförekomsten i kommunen i
relation till övriga kommuner. Även Haparanda har utvecklats positivt, dock
från en betydligt lägre nivå än de övriga två, men har sedan år 2009 hamnat i
nivå med övriga kommuner i landet. Kommuner med högt antalet
verksamma företag tyder på en miljö där antal entreprenörer är stort och där
småföretagande är en vanlig företeelse. Det finns dock ingen koppling
mellan antal företag och god ekonomi utan få företag kan skapa bättre
ekonomi än många små och vise versa. Dock är ett spritt företagande
betydligt mindre sårbart än om exempelvis en kommun är starkt beroende av
en handfull arbetsgivare.
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Figur 6. Antal företag per 1000/inv. Källa Svenskt Näringsliv och SCB.

Den fråga som är på plats att ställa i detta sammanhang är; vad är så
utmärkande med Gnosjö kommun som föranlett så många forskningsgenomgångar? En del av svaret kan ses i de två följande figurerna där
arbetslösheten och den privata försörjningskvoten påvisas för de respektive
kommunerna. De arbetslösa mellan 16-64 år av den totala befolkningen har i
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Gnosjö under en lång tid uppvisat förvånansvärt låga siffror och är kraftigt
avvikande från de övriga kommunerna.
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Figur 7. Andelen arbetslösa 16-64 år av den totala befolkningen 1996-2009.
Källa Svenskt Näringsliv och SCB.

Även figur 8 som visar försörjningskvoten, alltså förhållandet mellan
andelen privata inkomster av befolkningens totala inkomster så är
kommunen starkt avvikande.
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Figur 8. Försörjningskvoten mellan år 1998-2009. Källa Svenskt Näringsliv och
SCB.
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Gnosjöandan karakteriseras (Wigren 2003) av arbetsamma och skötsamma
medborgare där näringslivet står i centrum och arbetet utförs i lojalitet med
företaget. Dock är det tydligt att Gnosjö drabbats hårdast av den ekonomiska
kris som inte bara Sverige, utan stora delar av världen, genomgick mellan
åren 2008-2009. Arbetslösheten har stigit markant i Gnosjö och var år 2009
högre än genomsnittet i landet. Även försörjningskvoten har fallit i den
småländska kommunen dock från en mycket hög nivå och är fortfarande
utmärkande i statistiken. Åre följer, både när det gäller arbetslöshet och
försörjningskvot, väl övriga landet och är inte särskilt utmärkande i ett
nationellt perspektiv.
Den avslutande figur 9 som nedan visas belyser utbildningsnivån i de
respektive kommunerna samt genomsnittet för samtliga kommuner.
Dessutom är Stockholm- och Jämtlands- län medtagna då dessa båda står för
merparten av de inflyttade till Åre kommun (se figur 11). Tydligt är att Åre
successivt lyckats öka utbildningsnivån medan de två övriga kommunerna
ligger betydligt längre bak i statistiken. Åre kan dock inte mäta sig med
övriga Sverige, där utbildningsnivån är högre. I Stockholms län är
utbildningsnivån betydligt högre än i Åre medan genomsnittet för övriga
Jämtland och Åre är påfallande lika.
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Figur 9. Andelen med eftergymnasial utbildning i procent. Källa SCB och
Svenskt Näringsliv.
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5.2 Hur stor är inflyttningen och hur är den fördelad i
kommunen?
För att tydligt kunna visa till vilket område inflyttningen och företagsexpansionen i Åre kommun är som kraftigast kommer under föreliggande
avsnitt kommunen studeras enligt SCB:s indelning i SAMS-områden 40. Åre
är indelat i tio regioner där variabler som företagande, inflyttning,
sysselsättningsstatus etc kan kopplas till dess områden. Avsikten är att se om
företagandet är jämnt fördelat över kommunen eller om den företagsamhet
som påvisades ovan är koncentrerad till något område inom kommunen.
Ovan visades även att inflyttningen till kommunen varit stark och att
befolkningsökningen är kraftigt utmärkande i en Norrlandskontext. Det är av
intresse i föreliggande licentiatuppsats att studera vart inflyttarna kommer
från och vart de väljer att bosätta sig.
Karta 1. Åre kommunkarta. Källa: www.are.se.

SCB, Bakgrundsfakta, Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik 2008:1,
Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier
(LISA) 1990–2005.
40
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Är det de inflyttade (mellan åren 1991-2008) som driver företagsexpansionen inom kommunen eller är det människor som varit boende i Åre
en längre tid som driver den entreprenöriella processen? När individdata från
databasen PLACE kombineras med de geografiska indelningarna enligt
SAMS så kan tydliga bilder visa vart inflyttningen sker. Kartan ovan visar en
översiktskarta av Åre kommun hämtad från kommunens hemsida och
storleken på de olika SAMS-områdena 41 varierar där området kring Åre
tätort är relativt litet.
Som visats ovan är inflyttningen till Åre kommun relativt stor och särskilt
i jämförelse med övriga jämförbara Norrlandskommuner där de flesta
mindre kommunerna tappar stora delar av befolkningsunderlaget.
Inflyttningen och efterfrågan på fritidsboende har även medfört att
bostadspriserna ökat kraftigt i kommunen, då främst i områden nära Åre
tätort. Detta har medfört brist på bostäder för de inflyttade då de konkurrerar
med en stark efterfrågan på boende från turister. I föreliggande
licentiatuppsats är inflyttningen till kommunen central då det visar på
platsens attraktivitet. I kommande avsnitt studeras var de inflyttade väljer att
bosätta sig i kommunen och därigenom studera om migrationen till
kommunen är jämt fördelad eller om vissa områden är i fokus för inflyttarna.
Totalt flyttade 3 050 personer mellan åren 1991-2008 till kommunen varav
104 personer (ca 3,5 procent) kom från annat land än Sverige. Under samma
period flyttade 2 815 personer från kommunen varav 129 personer flyttade
till annat land än Sverige (ca 4,5 procent). De utflyttade kommer inte vara
centrala i uppsatsen då syftet inte är att visa vad som skapar utflyttning från
kommunen även om detta är av intresse för att beskriva karaktären av
attraktionen till kommunen utförligare.
Som tidigare visats är inflyttningen som starkast till kommunen under det
senaste decenniet men bilderna nedan visar åren 1991-2008 beroende på att
tidsserierna blir som längst med det material jag haft tillgängligt.
Nettoinflyttningen i absoluta tal är alltså enbart 235 individer under
tidsintervallet men visar det trendbrott som kommunen genomgick där man
från början av 1990 talet till mitten av decenniet växte för att sedan minska
fram till år 2000 för att sedan börja växa igen, vilket även fortsatt efter år
2008. Den stora inflyttningen till kommunen sker till Åre tätort och de två
närliggande områdena Duved och Undersåker som båda ligger på ca 10 km
avstånd från Åre tätort. Nästan 60 procent av de inflyttade väljer att bosätta
sig i någon av dessa områden och en majoritet av dessa väljer Åre tätort. Åre
tätort är det som attraherar inflyttarna till kommunen även om andra delar
kan uppvisa inflyttning så går det inte jämföra med den starka migration som
tätorten Åre attraherar.

41

Sams-områdena i kommunen är knutna till följande orter/byar och varierar i storlek.
Storlien, Duved, Åre, Undersåker, Järpen, Kall, Mörsil, Mattmar, Hallen och Månsåsen.
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Figur 10. Inflyttare till Åre kommun mellan åren 1991-2008 fördelade på SAMS
områden. Källa SCB

Av figur 11 nedan syns även var de inflyttade kommer från fördelat på olika
län. Här syns tydligt att de stora strömmarna av inflyttare kommer från
övriga Jämtland (ca 28%) och Stockholm (ca 22%). De båda länen står alltså
för ca 50 procent av inflyttarna till kommunen.
30,0

Inflyttare

25,0
20,0

Procent

15,0
10,0
5,0

Norbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

Västra Götaland

Skåne

Halland

Blekinge

Kalmar

Gottland

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Södermanland

Stockholm

,0

Län

Figur 11. Inflyttare till Åre kommun mellan åren 1991-2008 fördelade länsvis.
Källa SCB.
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I figur 12 beskrivs vart de inflyttade från Jämtland respektive Stockholm
väljer att bosätta sig. Inflyttarna från övriga Jämtland (836 personer) fördelar
sig relativt jämt över kommunen och även om Åre tätort är den dominerande
attraktionskraften så är spridningen geografiskt relativt jämn. Jämfört med
de inflyttade från Stockholms län (652 personer) är skillnaden dock påtaglig
då ca 43 procent väljer Åre tätort och där ytterligare ca 25 procent väljer
någon av de närliggande områdena Duved eller Undersåker. Totalt är det ca
68 procent av Stockholmsmigranterna som söker sig till Åre tätort eller dess
omedelbara närhet, att jämföra med ca 41 procent för Jämtlandsmigranterna.
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Figur 12. Inflyttade till Åre kommun mellan 1991-2008 från Stockholms- och
Jämtlands- län fördelade på SAMS områden. Källa SCB.

5.3 Vilken sysselsättning finner de inflyttade till
kommunen?
En viktig aspekt i föreliggande uppsats är att studera vad som attraherar de
inflyttade till Åre kommun och vilken sysselsättning de finner som gör det
möjligt för dem att vara kvar i kommunen. Attraktionskraften till kommunen
går inte att beskriva med statistik utan där använder jag det kvalitativa
materialet. Vad statistik dock kan visa är hur stor andel av de inflyttade som
blir företagare och har sin största inkomstkälla från företaget. Detta görs
genom att studera hur stor andel av de inflyttade mellan åren 1991 till 2008,
som år 2008 fortfarande bor i kommunen och beskriva deras sysselsättningsstatus. Totalt har 3 050 personer flyttat till kommunen mellan dessa år och
var fortfarande boende i kommunen 2008. Detta jämförs sedan med de som
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bott i kommunen åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2008, vilket är den mest
stabila grupp av de boende som materialet kan visa, och deras
sysselsättningsstatus. Totalt är det 4 885 personer som bott i kommunen
under samtliga dessa årtal. Dessa personer kan således vara inflyttade före
1990 eller födda i kommunen.
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Figur 13. Sysselsättningsstatus för de inflyttade mellan åren 1991-2008 samt för de
boende i Åre kommun åren 1990, 95, 00, 05 och 08. Källa SCB

Anmärkningsvärt i denna jämförelse är att andelen företagare bland de
inflyttade mellan perioden 1991-2008 är lägre än för de som varit boende i
kommunen under ovan nämnda år. Bilden som förmedlas, främst genom den
kvalitativa undersökningen, är att de inflyttade är majoriteten av företagarna
i kommunen. Statistiken påvisar snarare att personer boende i kommunen
före 1990 är procentuellt fler företagare än de inflyttade. Dock beskriver inte
statistiken karaktären av företagen utan samtliga företagare som erhåller sin
största inkomst från företaget är medräknade.
För att undersöka variationen mellan företagare, anställda och dess
spridning geografiskt i kommunen så presenteras två bilder över hur
sysselsättningen är fördelad. Dels mellan de inflyttade under perioden år
1991-2008 och för de boende i kommunen före år 1990, beträffande
sysselsättning fördelat på de olika SAMS-områdena i kommunen. Detta för
att studera var företagandet är mest frekvent och jag väljer därför att visa
detta i absoluta tal och inte procent. Företagens olika inriktning syns inte i
statistiken, utan små som stora inom alla branscher är med, dessutom är jordsamt skogsbrukare också inräknade. Gemensamt för företagarna är dock att
huvuddelen av inkomsten ska komma från företaget, vilket innebär att de
personer som både har en anställning och är företagare inräknas i den
kategorin de har störst inkomst från.
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Figur 14. Sysselsättning för de inflyttade till Åre kommun mellan åren 1991-2008
fördelade per SAMS område. Källa SCB
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Figur 15.Sysselsättning för de boende i Åre kommun fördelade per SAMS
område. Källa SCB.

Som tidigare visats sker den största inflyttningen i kommunen till Åre tätort
samt de närliggande områdena, oberoende om man är eller blir företagare i
kommunen så är det alltså där inflyttningen sker. Lite förvånade är att
andelen företagare i kommunen är högre bland de som varit boende i
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kommunen före år 1990 i jämförelse med de som flyttat till kommunen
mellan åren 1991-2008.
Emellertid är det tydligt att de som flyttar till kommunen och blir företagare
väljer att bli det i eller i närheten av Åre tätort, vilket kan förklaras med att
det är platsen Åre som är i fokus för inflyttarna. Tydligt är samtidigt att de
företagare som varit boende i kommunen sedan år 1990 är betydligt mer
geografiskt fördelade över kommunen och där flera av ytterområden
uppvisar en högre företagarfrekvens i relation till anställda än de boende i
Åre tätort.
Som avslutning påvisas skillnaden mellan företagare och företagare i eget
AB. Den första kategorin innehåller främst företagsformen enskildfirma och
handelsbolag medan den senare beskriver antalet aktiebolag. Större företag
med högre omsättning och anställda använder nästan uteslutande AB som
bolagsform medan mindre använder någon av de andra. Detta visar
skillnaden mellan kommunens olika delar och där bolagsformen AB är starkt
dominerande i och omkring Åre tätort där ca 60 procent av kommunens
totala aktiebolag finns.
Företagare

Företagare i eget
AB

40,0
35,0
30,0
Procent

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
,0
Storlien
Duved

Mattmar
Åre

Kall
Mörsil

Undersåker
Månsåsen
Järpen
Hallen

Område

Figur 16. Geografisk fördelning av antalet företagare i eget AB jämfört med
övriga företagare i Åre kommun. Källa SCB.

5.4 Sammanfattning
Åre kommun är unikt i Sverige beträffande företagande och nyföretagande.
Arbetslösheten är låg och inflyttningen, främst under det senaste decenniet,
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är relativt hög. Inflyttningen till kommunen och företagandet inom
kommunen är starkt koncentrerad geografiskt till området runt Åre tätort.
Inflyttning förekommer även i kommunens andra delar men är inte i
närheten av den expansion som Åre tätort uppvisar. Inflyttarna kommer
främst från Stockholms län och övriga Jämtland, Stockholmarna söker sig
främst mot Åre tätort medan Jämtarna är mer spridda över kommunen.
Utbildningsnivån är inte utmärkande i ett nationellt perspektiv där invånarna
i Åre generellt har en lägre utbildningsnivå än genomsnittet för övriga
kommuner. Företagandet i relation till de anställda är inte högst i Åre tätort
däremot är antalet företagare totalt flest i tätorten dessutom återfinns nästan
60 procent av samtliga AB i kommunen i och omkring Åre tätort.
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6 Den lokala företagskontexten i Åre

I följande kapitel analyseras den empiriska studie jag genomfört med 34
företagare inom Åre kommun och orsakerna till att de blev företagare i den
lokala kontexten. Utgångspunkten är den teoretiska bakgrunden som
presenteras i kapitel tre. Således bildar tankemodellerna knutna till socialaförankringsprocesser, kluster och den kreativa klassen en referensram till
analysen som görs i föreliggande kapitel. Andra förklaringsmekanismer som
framkommit i studien och bidrar till förståelsen av det lokala fallet Åre
kommer avsluta kapitlet.

6.1 Företagande i Åre och betydelsen av sociala
förankringsprocesser
Resurser kan mätas i flera olika avseenden, oftast handlar det om olika
former av ekonomiska värden som de olika företagen på en marknad
konkurrerar om såsom omsättning, tillväxt, produktivitet, vinst etc.
Organisationer och företag blir både mer produktiva och framgångsrika om
de besitter hög andel av socialt kapital (Coleman 1990 och Putnam 1993).
Kontakten mellan organisationer och företag som bygger på att människor
interagerar med varandra och skapar relationer bidrar till reciprocitet.
Beroende på att ekonomi handlar om relationer mellan individer så fungerar
det sociala kapitalet som ett smörjmedel och underlättar dessa relationer
både mellan individer, individer-företag och mellan företag och
organisationer. Geografisk närhet har enligt flertalet forskare visat sig vara
avgörande för hur dessa relationer kommer att kunna etableras, (Malmbeg &
Maskell 2006 och Bathelt mfl 2004) medan ökat avstånd försvårar
byggandet av relationer mellan individer och missgynnar uppkomsten av
nätverk (Tillberg-Mattson & Stenbacka 2004).
Hur förhåller sig då det sociala kapitalet mellan olika företagare i Åre
kommun? Nordin (2010) har inom ramen för en licentiatuppsats, där hon
intervjuat totalt 24 informanter inom destinationen Åre mellan åren 20042006, kommit till flera intressanta slutsatser. Även om Nordins forskning
skiljer sig från denna licentiatuppsats, då hon studerar destinationen Åre ur
ett turism- och förvaltningsperspektiv, så finns här flera beröringspunkter. En
av Nordins främsta slutsatser är att det sociala kapitalet inom destinationen
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har transformerats där lokala samt externa nätverk och olika former av
värden har anpassats till varandra och skapat synteser. Ytterligheterna när
dessa grupper av olika intressen från varierande bakgrund möts kan dels vara
att de lokala nätverken förhindrar den externa interventionen och dels att de
externa aktörerna ”kör över” de lokala aktörerna och trycker undan deras
roll. Enligt Nordin (2010) har Åre lyckats finna en medelväg där Vision 2011
och senare Vision 2020 är ett uttryck för denna medelväg där olika aktörers
behov lyfts fram.

6.1.1 Vilka relationer finns mellan företagare från olika delar i
kommunen?
Åre kommun är som beskrivits tidigare en geografiskt utsträckt kommun
med relativt stora avstånd mellan de olika orterna inom kommunen. Som
exempel på detta kan nämnas att avståndet mellan Storlien i väster och
Hallen i sydost är ca 15 mil, vilket nästan motsvarar sträckan StockholmGävle. Dessutom är den demografiska strukturen i kommunen starkt
heterogen där några platser (främst kring Åre tätort) uppvisar relativt stark
inflyttning och hög omsättningshastighet på människor, medan andra platser
uppvisar det motsatta. Skapandet av relationer mellan individer är beroende
av fysiska möten. Genom engagemang i den lokala kontexten där social
interaktion av formell eller informell karaktär uppstår det reciprocitet som är
viktig för stabila och pålitliga relationer (Putnam 2000). Stora avstånd samt i
vissa fall hög omsättningshastighet på människor underlättar inte skapandet
av sådana relationer som är betydelsefulla för ekonomisk framgång.
Som tidigare beskrivits (se kap 5) så är näringslivet i Åre kommun starkt,
både direkt och indirekt, kopplat till turismindustrin. Flertalet av den
arbetsföra befolkningen sysselsätts av det kapital som genereras i form av
tillväxten kring turismen. Företag finns inom en rad branscher, allt från rena
serviceverksamheter till de som får sin sysselsättning genom den kraftiga
byggnation som varit i regionen under det senaste decenniet. Även stor del
av personalen inom den offentliga sektorn, såsom skola och vård, är
beroende av turismen. Det finns även en tillverkningsindustri som inte är
dominerande men heller ej obetydlig, dock utan koppling till den
turismnäring som är motorn i regionen. De olika företagens två varierande
inriktningar i kommunen lever parallellt sida vid sida utan egentliga
beröringspunkter.
Samarbetet mellan företag från kommunens olika delar verkar knappt
existera och några gemensamma plattformar för utveckling förekommer inte.
Även om vissa samarbeten mellan de närliggande orterna och byarna
exempelvis Åre, Duved och Undersåker finns, så är de marginella och inte
omfattande. De samarbeten som finns rör ofta gemensamma projekt
företrädesvis inom byggsektorn, där mindre företag går samman i lite större
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projekt. Rivalitet mellan företagen verkar snarare mer typiskt inom vissa
branscher i kommunen än samarbete mellan de olika områdena och vissa
företag har svårt att konkurrera inom kommunens alla områden. Båda citaten
nedan kommer från företagare utanför Åre tätort.
Vi är helt utestängda från Åremarknaden och vi kan inte leverera dit. Det
finns bara några få företag som får vara med i Åreklubben. Vi har varit utsatta
för komplotter och blivit motarbetade, vi har jobbat oss trötta. Företagare 34
Vi samarbetar inte med andra företag i kommunen, utan det samarbete vi har
sker lokalt här i byn. Företagare 13

Företagare lokaliserade utanför Åre tätort har svårare att verka inom
destinationen Åre där avsaknaden av kontakter med företagare inom
destinationen är påtaglig. Samarbetet är beroende av närhet och företagare
lokaliserade med stora geografiska avstånd mellan varandra initierar inga
samarbeten.

6.1.2 Socialt kapital inom turismindustrin i kommunen
Av de 34 företag som intervjuats i den kvalitativa undersökningen har 29 en
direkt eller indirekt koppling till turismindustrin. Några uppger att de skulle
haft verksamhet även utan turismen men i betydligt mindre skala. Övriga är
tydligt beroende av turismen och utan den hade deras företag ej kunnat
existera. Fåtalet företag beskriver att de inte är beroende av turismen för den
verksamhet de har och att bara en mindre del av deras marknad är knuten till
Åre, detta handlar främst om företag som utvecklar varumärken men inte har
merparten av sin försäljning eller tillverkning i kommunen. Turismen och
flödet av människor skapar de flesta inkomsterna för dessa företag.
Variationer finns mellan företagen men de har alla det gemensamma att
turismen är drivande och starkt påverkande för deras verksamhet.
Denna butik hade inte funnits om det var enbart för byborna. Turismen är mitt
levebröd, men byborna är min grundplåt och otroligt viktiga. Av omsättningen
skulle jag tippa på att 70 procent genereras från turismen. Företagare 06
Ca 95 procent av de projekt vi gör kommer från uppdragsgivare som inte är
mantalsskrivna här. Företagare 05

Det sociala kapitalet är beroende av möten både av formell och informell
karaktär, där relationer byggs över tiden vilket medför stark reciprocitet.
Stabila nätverk där interaktioner görs möjliga mellan individer är viktiga om
starkt socialt kapital ska skapas. Tillhörigheten samt tilliten mellan företagen
underlättar deras ekonomiska aktivitet, dels mellan varandra och dels för att
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öka den totala marknaden. Det krävs gemensamma mål och visioner som
förenar. Som tidigare diskuterats är destinationsbolaget 42 ett företag vars
ägare både är de större och mindre aktörerna i och omkring Åre tätort. Den
geografiska avgränsningen är påfallande stor där antalet deltagande företag
starkt avtar med avståndet från Åre torg. Bolaget ersätter tidigare lokala
nätverk som Åreföretagarna, Duvedsgruppen och Björnängegruppen. Syftet
med bolaget är att de ska omsätta Vision 2020 i praktiken vilket innebär ökat
flöde av turister och ett ökat fokus på barmarkssäsongen. Destinationsbolagets ökade ambitioner innebär att medlemsföretagens bidrag till bolaget
har ökat vilket gjort att några få av respondenterna som tidigare varit
medlemmar valt att lämna eftersom kostnaderna ökat.
Åreföretagarna har vi varit med i, men nu har de infört en rent
omsättningsbaserad modell för avgiften vilket blivit betydligt mer kostsamt
för oss. Företagare 19

Dock är de flesta av företagen medlemmar eller har ambitionen av att vara
medlemmar och ligger i förhandling med bolaget om hur avtalet ska
utformas. De flesta beskriver vidare samarbetet i destinationsbolaget som
viktigt för att skapa en gemensam vision om hur destinationen ska bli bättre.
Åreföretagarna är ett kanonverktyg för att skapa samarbete mellan byns alla
aktörer. Det finns två möten per år plus olika frukostmöten där det diskuteras
hur det går etc. Detta har varit väldigt viktigt för byns framgångssaga där man
diskuterat och jobbat mot samma mål. Företagare 25
De satsar på att öka sommarsäsongen ytterligare samt att göra en massa saker
som faller mellan stolarna. Anordna event som inte enbart är kopplade till
vintern och skidåkning vilket är viktigt för Åres utveckling. Företagare 12

Flera respondenter beskriver dock sitt medlemskap i destinationsbolaget som
passivt, där de är medlemmar och betalar avgiften och då förväntar sig något
tillbaka. Flertalet anser även att bolaget tagit mycket av de kostnader som i
andra kommuner betalas av kommunen, vilket gjort att avgiften blivit högre.
Några av företagen som endera lämnat bolaget eller är kritiska till den
nuvarande formen anser att utvecklingen från en intresseförening för de
mindre aktörerna till ett destinationsbolag med höga ambitioner tagit för
stora proportioner.
Åreföretagarna kan inte ta alla kostnader som kommunen borde ta. Företagare
31
Jag vill hävda att dom som är med nu är de stora drakarna som äger det, som
Skistar etc och de nya som inte varit med här tidigare. Företagare 09
42

Flera av företagarna använder fortfarande Åreföretagarna när de egentligen avser
destinationsbolaget.
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En form av det är bra men inte som tvång. Som det är nu är det mera under
hot, då kväver man den entreprenöriella kraften och förlitar sig på
Åreföretagarna. Stimulansen och engagemanget måste komma från individen,
ska allt vara finansierat så kväver det kraften. Pengar krävs för Åreföretagarna
där de är beroende av att medlemmarna betalar och då kräver medlemmarna
att det levereras. Många företagare betalar av sin egen lön till organisationen.
Tror det vore bättre med lägre ambition men där kraften kommer från varje
företag. Företag 27

Endast ett fåtal av respondenterna uttrycker att de är aktiva inom
destinationsbolaget och att de får sina kontakter med övriga företagare lokalt
genom organisationen. De flesta träffas snarare informellt inom olika
branscher där exempelvis krögarna på de olika restaurangerna känner
varandra relativt väl och även en del av de nya restauratörerna som
tillkommit känner sig välkomna i denna informella gruppering.
Självklart är vi konkurrenter men även kompisar, alla har varit mycket
hjälpsamma och vi har lärt oss mycket av de andra restaurangerna. Företag 17
Många av de som driver krog här i byn nu har tidigare jobbat tillsammans så
vi har bra kontakt med varandra. Även de övriga har vi relativt bra kontakt
med. Man är i och för sig sig själv närmast men kontakten är bra och
värdefull. Företag 19

Passionen för skidåkningen ligger som en gemensam nämnare för de flesta
företag som är lokaliserade i och omkring Åre tätort. Det gemensamma
intresset är något som ger en känsla av tillhörighet och förenar individerna
bakom företagen och skapar en form av tyst kunskap. Socialt kapital handlar
inte enbart om tillgängligheten till olika ekonomiska värden utan också om
hängivenheten till något, detta kan vara musik, idrott eller något annat
(Tillberg-Mattson & Stenbacka 2004). Relationer tenderar att skapas mellan
människor som delar en liknande passion, det finns gemensamma värden
som alla kan förstå och relatera till. Flertalet av företagen nämner denna
passion för skidåkning som anledningen till att de blev invånare och
företagare i Åre kommun.
Det är skidåkningen och friluftslivet som dragit mig hit och fortfarande
kretsar mina intressen till berget. Jag skulle aldrig kunnat göra detta i Mörsil.
Företagare 05.
Åkte hit för att åka skidor, företaget var en fråga om att överleva för att kunna
vara kvar här, det är det som är drivkraften. Företagare 23

Företagandet i Åre beskrivs ofta i undersökningen som individualistiskt där
företagarna ser sig som individer och inte som delar av ett kollektiv.
Entreprenören (Thörnqvist 2009) är en person med stark drivkraft att
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förverkliga en idé och det individualistiska perspektivet är tydligt hos
entreprenören. Samtidigt förklaras orsakerna bakom det individualistiska
företagandet i Åre med en historisk förankring där främst de olika ägarna till
hotellen tidigare såg varandra som fiender mer än samarbetspartners.
Se hur dom gör i Gnosjö där de framhåller alla tillsammans och visar hur bra
det går för oss. Så gör man inte i Åre utan här ska varje företag visa hur bra
det går för dom. Tidigare ville inte hotellen samarbeta om det var fullt hos ett
hotell så rekommenderade de inte något annat, men det gör dom i dag, så det
börjar nog bli lite bättre. Företagare 14
Företagarna i Åre är absolut individualister och andan präglas av en ytlighet
och osäkerhet som liknar den som finns hos Stureplanmänniskor i Stockholm.
Företagare 6
Många Årebor är individualister där företagandet är som en tävling och det
handlar om att bli framgångsrik och slå sig fram. Mer konkurrens här och
aktörer som kommer utifrån behöver inte vara samarbetsvilliga. I Gnosjö
verkar det mer vara en kollektiv atmosfär som bygger på att företagarna
hjälper varandra. Företagare 12

Det sociala kapitalet inom turismnäringen i Åre kommun har enligt Nordin
& Svensson (2008) byggts på passionen för skidåkningen som skapat både
formella och informella nätverk. Det senaste decenniet har Åre
transformerats från en ort enbart bestående av lokala, relativt små aktörer, till
en ort där några större externa aktörer gjort inträde på marknaden och
bidragit med en mer marknadsinriktad affärsinställning. Passionen för
skidåkningen finns kvar men det är inte enbart den som bygger relationer i
dag, utan de stora aktörerna är etablerade i Åre för att generera vinst till
aktieägarna. Detta har även, i viss grad, transformerat det sociala kapitalet
när externa aktörer gjort intåg i dalgången och förändrat fokus från passion
till avkastning.

6.1.3 Relationer mellan företagen inom tillverkningsindustrin
Samtliga de fem intervjuade företag i studien som representerar tillverkningsgrenen inom näringslivet i Åre kommun, beskriver dels att de inte
har några kopplingar till övriga företagare inom turismnäringen och dels att
de kunde varit lokaliserade på annan plats i Sverige. Lokaliseringen i
kommunen ur ett företagsperspektiv ses snarare som en begränsning än en
fördel beroende på att de har stora avstånd till sina kunder och leverantörer
samt att logistiken är problematisk för dem. De uppger heller inte att de har
samarbete eller utbyten av varandra lokalt, utan det samarbete de har
sträcker sig utanför kommunens gränser med likande företag ofta belägna
inom länet. De fördelar de gemensamt kan se med att vara lokaliserade i
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kommunen är att Åre attraherar människor vilket gör det enklare när
kompetent personal ska rekryteras och när kunder kommer för olika besök.
Även det starka varumärket ”Åre” nämns som välkänt, vilket underlättar
kommunikationen med olika potentiella kunder.
-97 hade vi en ordentlig genomlysning av företagets verksamhet där vi stod
inför beslutet att växa lokalt eller flytta verksamheten. Vi kom fram till att
nackdelarna med att vara kvar här i kommunen vägs upp av nackdelarna med
att flytta hela verksamheten. Därför beslöt vi oss för att växa här. Fördelarna
är att Åre attraherar akademiker vilket är positivt för oss. Företagare 02
För oss är det ingen fördel att vara lokaliserade i Åre kommun, vi får inga
jobb genom att vi finns här. Företagare 30

Denna gren av näringslivet i kommunen är relativt isolerad och inte i behov
av lokala relationer med andra företagare för att öka tillväxten i företagen.
Det mesta av företagens produkter säljs till en marknad utanför kommunens
gränser och anledningen till att de finns etablerade i kommunen är oftast av
familjeskäl, där ägarna till företagen har en personlig koppling till
kommunen. Däremot ingår de flesta av företagen i nätverk regionalt där de
utbyter kunskap om exportmarknad, utbildning, marknadsföring etc.
Vi är medverkande i Z-group vilket är ett nätverk av olika företag inom metall
och träindustrin i Jämtland. Detta skapar relationer där man hjälper varandra
när man hamnar i olika problem. Nätverket är viktigt, det handlar om att odla
relationer och vårda dem. Företagare 02
Är även medlemmar i Z-group, dock ej med från början eftersom det handlade
mycket om marknadsföring och vi hade egna produkter och riktade oss ej till
samma kunder. När de kom i gång med utbildningar så blev vi aktiva. Där
hjälps vi åt med inköp och olika utbildningar. Företagare 33

Några av företagarna beskriver att de är medlemmar i en lokal företagarförening som finns på orten, men där är inte fokus på deras företags
utveckling utan snarare på hur den lokala miljön kan utvecklas.
Affärsrelationer byggs inte i dessa nätverk utan där är det andra frågor som
förenar företagarna, som tillexempel hur den lokala bygden ska utvecklas.
Samtliga företagare i denna gren uppger att kommunen inte prioriterar deras
verksamhet, vilket flertalet har förståelse för då turismnäringen är motorn i
regionen. Dock anser några av företagen att kommunen borde vara mer
behjälpliga då deras företag står för en relativt hög andel av de
tillsvidaretjänster som erbjuds i kommunen. Problemen kretsar ofta kring
behovet av ändamålsenliga lokaler där utbudet i kommunen är kraftigt
begränsat, vilket enligt flertalet företagare bidragit till att de övervägt att
flytta delar av eller hela verksamheten från kommunen.
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Med all respekt så tycker jag att vi inte får någon support från kommunen, jag
vet inte hur mycket tid man lägger på turismnäringen, men jag vet att man inte
är intresserad av oss. Det finns inga lokaler som är ändamålsenliga och
prisvärda, utan detta måste vi företagare ordna själva. Företagare 33

Det är tydligt att det inte finns några plattformar för relationer eller
interaktioner mellan företagare inom tillverkningsindustrin och
turismnäringen. Dessutom finns inga synliga lokala nätverk mellan företagen
inom tillverkningsindustrin i kommunen. Något starkt socialt kapital med
hög utvecklad reciprocitet verkar inte finnas inom denna gren av näringslivet
i kommunen.
Nätverkande förekommer mellan de olika företagen som är lokaliserade i
närheten av Åre tätort, intensiteten på nätverken avtar med det geografiska
avståndet från centrum. Företagen som är lokaliserade i byarna utanför Åre
har endast sporadiska kontakter med andra företagare och samarbete och
nätverkande är inte vanligt förekommande. Interaktionerna mellan företagen
både på det formella och informella planet verkar inte särskilt omfattande
även om nätverkande och informella grupperingar förekommer. Passionen
för skidåkningen spelar fortfarande en avgörande roll för känslan av
tillhörighet och gemenskap mellan invånarna i Åre och skapar en form av
tyst kunskap uppbyggd av ”svaga band” (Granovetter 1983) mellan de
boende, främst lokaliserade inom Åre tätort. Relationen mellan företagen är
inte formade av en gemensam historia, kultur eller släktskap utan delandet
av en passion där skidåkning och friluftsliv är grunden för byggandet av
dessa relationer. Företagandet beskrivs av företagarna ofta som individualistiskt där den kollektiva förankringen är ytterst begränsad. Jämförelser
görs med Gnosjö kommun där flera av respondenternas bild är att där bygger
företagandet på en kollektiv bas, medan i Åre är det annorlunda där
framhålls individen bakom företaget och inte det gemensamma kollektivet.
Företagen utanför Åre tätort har i vissa fall svårt att göra affärer med andra
företag inom tätorten och beskriver det som en sluten marknad där enbart
vissa har tillgång.

6.2 Åre som upplevelsekluster
Den andra förklaringsmodell som föreliggande licentiatuppsats har tagit sitt
avstamp från är teorierna kring framväxten av kluster. Kluster är geografiskt
avgränsade agglomerationer där företagen genom samarbete och konkurrens
stärker varandra och drar kollektiva fördelar av att ingå i klustret (Porter
1990 & 2000). Centralt är spridning av information och kunskap som görs
dels genom gemensamma projekt och genom att individer inom klustret
byter arbetsplats. Vanligt är att klustren uppstår i närheten av universitet och
större städer där kunskapen ofta återfinns samt att klustren har en inriktning
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inom ny teknik (se tex Waxell 2005, Jansson 2005 eller Bienkowska 2007).
Exempel finns dock även från Sverige beträffande kluster inom mer
traditionell tillverkningsindustri där den geografiska kopplingen till
universiteten inte är lika tydlig (se tex Lagerholm 2007 eller Wictorin 2007).
Utifrån de 34 företagsintervjuer jag genomfört inom ramen för denna
licentiatuppsats kan konstateras att företagen kan indelas i två grupperingar
med avseende på deras beroende av platsen Åre. De som är beroende av
turismnäringen och därigenom starkt kopplade till den geografiska platsen
Åre, samt de som verkar oberoende av turismnnäringen och därigenom inte
är beroende av de platsspecifika egenskaperna. I och omkring Åre tätort är
företagen starkt kopplade mot turismen medan i andra delar av kommunen
där är turismen inte av betydelse för företagens framgång. Följaktligen är,
som tidigare beskrivits, Åre kommun inget geografiskt avgränsat
funktionellt kluster utan denna analys kommer att riktas mot företagandet i
och omkring Åre tätort huruvida de kan ses som ett geografiskt upplevelsekluster.

6.2.1 Klusterindikatorer i Åre
Som ovan beskrivits görs den geografiska avgränsningen i kommande analys
till att enbart inkludera de företag som dels är direkt beroende av turismen
och är lokaliserade i eller i direkt anslutning till Åre tätort. Totalt rör det sig
om 18 företag av de 34 som uppfyller dessa krav. Porter (1990) beskriver i
sin diamantmodell hur ett kluster består av fyra olika indikatorer som
förklarar hur de olika företagen eller organisationer/institutioner är länkade
till varandra inom ett kluster. Specialiserade kunskaper och färdigheter inom
en given bransch eller nisch av en bransch är viktigt då summan av den
gemensamma kompetensen blir attraherande för andra företag och individer
med liknande inriktning/kompetens. Den kompetens som finns samlad i Åre
är starkt kopplad till upplevelser där företagen är beroende av Åre som
attraktionskraft. Företagen tillhandahåller olika former av tjänster som
exempelvis butiker, restauranger, konferenser, event etc.
Vidare präglas kluster av en sofistikerad efterfrågan där höga lokala krav
på företagens produkter gör dem bättre lämpade på en global marknad.
Företagen i Åre består till största del av tjänsteproducerade företag och
relativt få av de företag som utgör Åremiljön är varuproducerade eller
varumärkesbyggande företag. Dock är efterfrågan på de produkter som
företagen tillhandahåller stor genom att antalet besökare som attraheras av
Åre är stort. Relaterade branscher menade Porter vidare är avgörande för
klustrets funktion, utbyte av information förbättrar företagens innovationsförmåga. Geografisk närhet mellan deltagarna i klustret underlättar denna
spridning av information. Slutligen utgör företagens struktur och inbördes
rivalitet en vilja att kontinuerligt förbättra sina produkter och tjänster. Åre
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utgörs till största del av företag inom tjänstesektorn vilket Porters modell
inte i första hand var avsedd för, utan den inriktar sig snarare mot innovativa
branscher med högteknologisk tillverkning. Även om vissa av de ovan
nämnda indikatorerna återfinns i Åremiljön så är de inte heltäckande för
företagen inom upplevelseindustrin. Något upplevelsekluster där företagen
arbetar gemensamt enligt ovan indikatorer har denna studie inte kunnat
påvisa.
Vi är öppna för alla former av samarbete med andra företagare, men det är
sällan det blir så. Tror att många företagare i Åre är ganska stängda av
historiska skäl, säsongen är kort och man är mån om att tjäna sina pengar för
att sedan kunna leva resten av året. Företagare 16
Vi är ganska ensamma i det vi gör och samarbetar inte med andra företag
lokalt. Företagare 29
Varumärket Åre är viktigast för oss, det är välkänt och avsänder kvalitet, vi är
med i destinationsbolaget men initierar inga samarbeten med andra företagare.
Företagare 22
Det enda som har fungerat här när det gäller samarbetet är när vi gått i hop
och skapat en gemensam prisbild inför EU-toppmötet, då krävdes det att alla
samverkade. Företagare 14

Överlag verkar inte samarbetsprojekt vara initierade med drivkraften att
förbättra funktionen av företagens produkter utan samarbetet handlar,
förutom ett specifikt undantag, om att utveckla destinationen. Flera företag
beskriver dock sin medverkan i destinationsbolaget och främst de stora
aktörernas möjlighet att generera volym inom turismen som viktigt för deras
framgång. Utvecklandet av destinationen läggs således på destinationsbolaget och mer specifikt på de stora aktörerna inom detta bolag.
Malmberg & Power (2005) exemplifierar samarbeten mellan företag och
hur de kan anta varierande former. Samarbetets karaktär är beroende av vilka
utbyten som eftersträvas mellan de olika medverkande aktörerna d.v.s om
det handlar om kunskap, information, tjänster eller material. Med kunskap
avser forskarna tre olika inriktningar: affärstransaktioner mellan företagen
(lokala producent-leverantörs relationer), företagssamarbeten (gemensamma
utvecklingsprojekt) eller samarbetslänkar (mellan företag och exempelvis
universitet). Syftet med kunskapssamarbetet är att företagens konkurrenskraft ska stärkas. Betraktas Åremiljön utifrån detta synsätt är samarbetsfrekvensen mellan företagen låg, och ytterst få affärsmässiga relationer
mellan företagen har kunnat identifieras.
Vi levererar kött till restauranger i Åre, men samarbetet kunde vara bättre.
Företagare 15
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Vi samarbetar med duktiga lokala hantverkare som vi vet håller måttet, vi
träffas informellt över en frukost eller likande och går i genom kommande
projekt. Företagare 05

Studeras Åremiljön som ett produktionssystem inom turism (Bodén &
Rosenberg 2004 samt Nordin 2010) där deltagarna av systemet dels verkar
för att attrahera fler besökare genom att göra den totala upplevelsen bättre,
och dels genom hur de samverkar med uppbyggande samt genomförande av
gemensamma visioner och målsättningar, är Åremiljön att betrakta som ett
kluster. Dessa samarbeten sker dock i syfte att stärka det gemensamma
varumärket Åre, vilket är avgörande för samtliga aktörer som deltar i
produktionssystemet, och inte i syfte att förbättra respektive företags produkt
eller tjänst.
Samtidigt finns möjligheter för kreativa personer att skapa kompletterande
produkter som dels förbättrar upplevelsen för gästen och dels stärker
produktionssystemet. Åre har under det senaste decenniet skapat tydliga
utvecklingsstrategier där professionalismen genomsyrar verksamheten och
där avkastning och volym är termer som visionsarbetet är uppbyggt kring.
Företagarföreningarna har förändrats till ett gemensamt destinationsbolag
med tydliga målsättningar där konferenser och workshops syftar till att
stärka produktionssystemet. För den enskilda företagaren har det betydelse
då deras verksamhet fått betydligt fler potentiella kunder spridda över hela
året och inte enbart längre är beroende av fyra månader under vintern, även
om dessa månader fortfarande är den största inkomstkällan.
Holiday Club har haft stor betydelse för oss, de har dragit i gång sommaren.
Tidigare var inte företagarna i byn intresserade av sommaren, nu är det helt
annorlunda. Företagare 31
Alla företagarföreningar från Björnänge till Duved har ingått i destinationsbolaget och vi är också med där. De bidrar med marknadsföring och liknande
och jag tror det kan bli riktigt bra, men det får framtiden utvisa. Företagare 26
Vårt företag är helt beroende av det stora loket Holiday Club, vi hade inte
funnits om det inte varit för dom. De har gjort en enorm insats med att dra i
gång sommaren, tidigare har det gjorts försök men ingen har lyckats. Nu är
även Skistar intresserade när de ser att cyklingen kan bli riktigt stor på
sommaren. Företagare 18

Ett gemensamt kluster mellan de olika företagen inom upplevelseindustrin
som bygger på samarbete och gemensam produktutveckling i Åremiljön har
denna studie inte kunnat påvisa. Även om samarbetsprojekt kan spåras är de
inte uppbyggda med ambitionen att öka den kollektiva kunskapsnivån, utan
företagandet beskrivs av flertalet respondenter som individualistiskt och
relativt slutet. Däremot är det tydligt att upplevelseindustrin i Åre är en
geografiskt avgränsad agglomeration och att utvecklandet av destinationen
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är något som förenar företagarna, även om företagen anser att destinationsbolaget bär det största ansvaret.

6.2.2 Outdoorklustret i Jämtland
Scandinavian Outdoor Groop43 (SOG) är en intresseförening för företag inom
outdorbranschen i Skandinavium. Totalt har föreningen 34 medlemsföretag
och arbetar aktivt för att främja branschen och öka exporten från företagen.
Omsättningen hamnade år 2009, totalt för medlemsföretagen, på ca 10
Miljarder SEK. Företagen genomför gemensamma utvecklingsprojekt och
samarbetar om framförallt exportmarknader, där deltagande på olika mässor
är en viktig aspekt för att främja exporten. För att bli medlem i SOG krävs
bland annat en omsättning på lägst 10 Miljoner SEK och att man blir
rekommenderad av minimum tre redan existerande medlemsföretag.
Dessutom framhålls vikten av den höga kvaliteten på medlemsföretagens
produkter, vilket även ställs som krav på nya företag som önskar ingå i
intresseföreningen. Av de 34 företagen som år 2010 är medlemmar är deras
produkter relativt varierande i sin karaktär, från takboxar (Thule), till
tältfabrikanter (Hilleberg, Tentipi etc), till skotillverkare (Ecco, Icebug etc)
och friluftskläder (Klättermusen, Lundhags, Fjällräven etc). Det gemensamma som förenar företagen är inte produkternas egenskaper utan snarare
inriktning och karaktär. Segmentet är starkt kopplat till friluftsbranschen och
fyra medlemsföretag finns representerade i Åre kommun endera genom
huvud- eller försäljningskontor. Ytterliggare tre företag finns lokaliserade i
Jämtland av de totalt sexton företag som är svenska medlemmar i SOG.
Två av de företag som finns lokaliserade i Åre kommun har ingått i den
studie jag genomfört och beskriver båda fördelarna med att vara involverade
i SOG samt att man gemensamt arbetar lokalt i Jämtland med de företag som
är lokaliserade här vilket började som ett EU-projekt som benämndes
Outdoor Equipment Jämtland.
Outdoor Equipment Jämtland tillkom som ett EU-projekt, vi har utbyte av
varandra när det gäller exportfrågor, kunder och olika erfarenheter om
tillverkning etc, bra utbyte av varandra men ingen speciell organisation för
detta. Företagare 03
Peak fanns här tidigare och genom deras framgång förstår folk idén med att
bygga varumärke här och produktion i Asien. Vi samarbetar inom en
outdoorgrupp här i Jämtland där produktionscheferna från de olika företagen
träffas varannan månad helt informellt och pratar marknadsföring, service etc.
Vi är inte konkurrenter utan samarbetspartners. Vi har olika strategier, våra
konkurrenter finns inte i Sverige. När tyska kunder kommer till Jämtland ser
de hur vi samarbetar genom våra gemensamma fjällveckor där kunder från
hela Europa bjuds till Jämtland för att prova våra produkter, de kan inte förstå
43
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hur detta samarbete kan fungera så bra. Att göra saker tillsammans är
jättefascinerande men skulle inte gå i Tyskland. Företagare 04

Även om enbart sju företag är involverade i intresseföreningen i Jämtland så
utgör de en betydande del av denna bransch i Sverige. Företagen påtalar
båda fördelarna med engagemanget där utbyte av information och
erfarenheter ses som viktiga fördelar med att vara involverade i
organisationen. Även om företagen uppger att de inte är konkurrenter utan
samarbetspartners så är det tydligt att de sporrar samt inspirerar varandra.
Medlemskapet i Outdoor Equipment Jämtland handlar inte om konkurrens
utan om ett sporrande samarbete. Företagare 04

Det finns en lokal efterfrågan på de två företagens produkter och de har båda
egna butiker där de dels får indikationer på vilka produkter som efterfrågas
och möjligheten att göra utförsäljningar av restlager etc. Den lokala
sofistikerade efterfrågan utgörs av människor med branschkunskap som är
väl orienterade bland de varumärken som erbjuds inom segmentet. Detta
medför att den lokala efterfrågan är betydelsefull för kommande utveckling.
Dessutom beskriver båda företagen att Åremiljön är attraktiv när företagen
ska rekrytera personal, vilket gör det enkelt att finna kompetent arbetskraft
med specifik branschkunskap.
Vi har inte haft några problem när vi ska rekrytera kompetenta medarbetare.
Företagare 03
Haft som strategi att samtliga vi anställer ska vara oerhört kompetenta på sitt
område, det får kosta om det behövs. I längden fungerar det enbart med dom
bästa i branschen, vilket är möjligt att rekrytera här. Företagare 04

Kunskaper lokalt inom denna bransch finns inte enbart representerad av de
respektive varumärkena utan även Sveriges största tidsskrifter inom
branschen finns lokaliserade i Åremiljön. Dessutom finns ett tjugotal
fristående detaljister som besitter mängder av kunskap inom branschen som
bidrar till den lokala kunskapsstocken inom segmentet.
När Åre studeras som ett turistiskt produktionssystem är det flera
indikatorer som pekar på att företagen arbetar gemensamt för utvecklandet
av destinationen och att kompletterande företag etableras med anknytning till
upplevelsen i Åre. Om däremot klusteranalysen bygger på funktionen och
karaktären av samarbetet mellan de olika företagen som är delaktiga i
turismnäringen i Åre, så finns inget stöd i den empiriska undersökning jag
genomfört med 18 företag inom tätorten att samarbetet mellan företagen är
omfattande. Förklaringar till detta är av både historisk- och branschspecifik
karaktär. Motsättningar mellan olika företagare har tidigare varit tydlig på
orten och någon kultur som bygger på samarbete verkar inte funnits, dock
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har vissa respondenter pekat på en förändring som indikerar ett ökat
samarbete men från en låg nivå. Orsaken kan också vara att branschen, som
till största del präglas av serviceyrken, inte är lämpad för gemensamma
utvecklingsprojekt då företagens produkter ofta är av immateriell karaktär
d.v.s upplevelser. Klart är dock att de mindre företagen genomgående är
nöjda med det arbete som både Skistar och Holiday Club gjort för att driva
volym till destinationen, då detta är en förutsättning för de små företagens
möjlighet att utvecklas. Analysen påvisar dock att det finns grogrund för ett
kluster inom friluftsbranschen där företagen samarbetar med diverse projekt
och kontinuerligt utbyter erfarenheter. Samarbetet karakteriseras av
sporrande konkurrens och där Åremiljön är positiv för företagen dels genom
den lokala sofistikerade efterfrågan samt platsens attraktionskraft vilket gör
det möjligt för företagen att rekrytera bra kompetens inom segmentet.

6.3 Platsens betydelse för kreativitet och företagande
Florida (2002) anser att den ekonomiska verksamhetens ojämna fördelning
över den geografiska kartan beror på olika platsers förmåga att attrahera
kreativa människor. Enligt Florida gör kreativa människor aktiva val där
orsakerna till att flytta inte går att förklaras med möjlighet till anställning
utan snarare beror på platsspecifika betingelser. Teorin angående lokalisering
av ekonomisk verksamhet som påtalar att människor tenderar att flytta till
platser/regioner där arbetstillfällen finns gäller inte för kreativa människor.
Dessa personer ställer höga krav på platsen som dels ska erbjuda attraktiv
natur, såsom bra klimat eller möjlighet att utöva friluftsliv, och dels andra
rumsspecifika egenskaper, såsom heterogenitet och mångfald. Florida visar
att de platser som kan tränga undan förlegade konservativa värderingar och
där normerande inom sexualitet, etnicitet, klass etc inte är dominerande och
dessutom kan erbjuda en attraktiv natur har goda förutsättningar för att
attrahera, det han benämner som, den kreativa klassen. Den kreativa klassen
består av personer som får sin inkomst av yrken som kräver innovativt
tänkande eller problemlösande.
Floridas analys utgår från stora städer i USA där han rankar städerna efter
ett antal parametrar (kreativitetsindex) och enligt honom är korrelationen
mycket stark beträffande rankningen och ekonomisk framgång för de olika
platserna eller regionerna. De metoder Florida använder har kritiserats (se
Glaeser & Saiz 2004, Storper & Scott 2009 och Hansen & Niedomysel
2009) och frågetecken har rests angående det tillvägagångssätt han använt
när han genomfört sin statistiska undersökning. Faktum kvarstår att vissa
platser attraherar inflyttare medan andra förlorar befolkning samtidigt som
vissa platser producerar omfattande ekonomisk verksamhet medan andra
minskar. Vad beror detta på?
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6.3.1 Åre en plats med attraktionskraft
Om Åre utifrån Floridas modell angående kreativitetsindex hade varit
föremål för en analys hade, högst troligt, varken Åre som kommun eller
tätort placerats särskilt bra. Som beskrivs i kapitel 3 analyserade Florida
först andelen kreativa yrken inom ett givet geografiskt område, där hög
andel kreativa yrken gav höga poäng. I Åre är servicenäringen betydande
och räknas inte in i de kreativa yrken som Florida definierat. Inte heller den
andra faktorn i analysen skulle vara utmärkande för Åre, utan troligen ge
mycket låga poäng. Den handlade om en regions innovativa förmåga och
definitionen på innovation blev, av Florida, antalet patent som producerades
i ett givet geografiskt område. De patent som årligen produceras i Åre är i
jämförelse med andra liknande kommuner ej utmärkande 44. Den tredje
faktorn som användes i den rankinglista som blev Floridas resultat var
förekomsten av antalet högteknologiska företag, vilket ansågs viktigt för
innovativa miljöer. Även i denna jämförelse skulle Åre, högst troligt, få
mycket låga poäng. Få företag arbetar inom teknikutveckling, utan de flesta
är främst kopplade mot turismnäringen. Den avslutande faktorn var det som
Florida benämnde mångfald och öppenhet, där sexualitet, etnicitet, klass etc
undersöktes och där platser med hög grad av heterogenitet fick höga poäng.
Åre är utmärkande för sin inflyttning, dock utgör inte inflyttarna personer
med annan etnicitet då enbart ca 3 procent av invånarna är utlandsfödda.
Övriga indikatorer som Florida använde för kriteriet mångfald och öppenhet
är svåra att besvara hur de skulle falla ut i Åre. Det kvinnliga företagandet är
ytterst påtagligt i kommunen och räknas bland de mest jämställda i landet,
vilket hade varit positivt i analysen. Slutsatsen blir dock att Åre som plats
och eller region skulle hamna lågt utifrån den statistiska jämförelse som
Florida gjort på större städer i USA. Varför är då Floridas teorier intressanta i
fallet Åre?
Av de totalt 34 intervjuer jag genomfört med olika företagare från
kommunen var som tidigare nämnts 21 inflyttade och samtliga utom tre av
dessa beskrev flytten till Åre som förverkligande av en dröm som oftast
handlade om att utöva sin passion för skidåkning. De övriga tre hade andra
skäl som inte i första hand rörde attraktionen till fjället utan ett mer
kombinerat företags- och miljöperspektiv.
Vi ville flytta hit för skidåkningen och friluftslivet. Företagare 29
Kom hit 1983 för skidåkningen och sedan har jag blivit kvar. Företagare 18
Vi åkte hit på alla lov för att åka skidor och när jag började jobba själv så blev
jag kvar häruppe. Företagare 11

44
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Vi flyttade hit för skidåkningen och har blivit kvar genom åren, vi har ingen
släkt häruppe. Vi hade aldrig flyttat från Stockholm till något annat än Åre.
Företagare 16

Listan på företagare som gör liknande beskrivning som de här ovan kan
göras betydligt längre och passar in på samtliga företagare som flyttat till
Åre, förutom ett fåtal som hade andra skäl. Skidåkningen och eller
friluftslivet i någon form är det som flertalet av de inflyttade företagarna har
attraherats av. Arbete, familj, släkt och vänner är för denna grupp inte den
primära orsaken till flytten utan den handlar om en passion och inte relation.
Enbart tre av de inflyttade respondenterna har flyttat till Åre utifrån ett
kombinerat affärs- och miljöperspektiv, där de var företagare i annan kontext
och beslutade, utifrån båda perspektiven, att en flytt till Åre skulle vara
positivt. Fördelen utifrån ett affärsperspektiv sågs endera genom att deras
produkter har stark koppling till skidåkning eller friluftsliv och/eller att
marknaden såg positiv ut, samt att kalkyler påvisade ett ökat underlag av
kunder inom en överskådlig framtid.
Närheten till kunderna var viktig för företaget och en miljö där alla som åker
skidor vill vara i, men för oss hade även familjebiten stor betydelse. Nu i
efterhand kan vi se att det blev väldigt bra för båda. Företagare 07
Tillfället dök upp och vi åkte hit och kollade, läget var bra och vi tänkte att
här kan vi bo med våra barn. Företagare 17
En anledning till flytten är att Åre är en mycket bra varumärkesavsändare, en
annan är möjligheten att utföra tester av våra produkter tillsammans med
andra tillverkare och kunder. Även möjligheten att få finansiering genom
riskkapital var en viktig faktor. Där vi kommer från trodde de att vi var en del
av textilindustrin och den försvann ju på 70-talet, här förstår man att detta är
seriös export. Företagare 04

Av de 21 inflyttade företagarna var alltså tre företagare i annan miljö och tog
med sig befintlig- eller liknande verksamhet till kommunen. Av övriga 18
som flyttat till kommunen hade tre drivit företag innan de valde att flytta till
Åre, dock inom annan bransch och eller i liten regi. 15 företagare som nu är
verksamma av de 21 inflyttade hade följaktligen ingen erfarenhet av att driva
företag, men valde att starta sin verksamhet i Åre.
Åkte hit för att åka skidor och var utbildad snickarlärling, jobbade även som
nattvakt. Ville vara kvar och startade då snickarfirman med en kollega, det var
en fråga om att överleva för att kunna vara kvar här det är det som är
drivkraften. Företagare 27
Hade idén innan vi flyttade hit och Åre kändes som den optimala miljön för
min idé. Företagare 29
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Närheten till skidåkningen och friluftslivet lockade mig att flytta hit och idén
till mitt företag fick jag när jag åkte skidor i Alperna och USA. Företagare 22

Ingen av de inflyttade företagarna har övertagit sitt företag från någon i
familjen och därefter flyttat verksamheten till Åre kommun, däremot har fyra
av företagarna haft företagandet som en naturlig del av uppväxten
Min far har drivit företag inom krog- och restaurangbranschen under många
år, så jag är uppfödd med företagandet. Företagare 28
Entreprenörskapet har funnits som en naturlig del av vår familj, pappa har
varit involverad i flera företag och suttit i styrelser. Företagare 25

Övriga har mycket små eller inga erfarenheter av företagande i familjen utan
där har företagandet vuxit fram genom en process över tiden eller genom
förverkligande av en idé.
Har inga erfarenheter av att driva företag i familjen, däremot arbetade jag som
platschef i flera år och fick då god insikt i hur företagandet fungerar.
Företagare 33
Vi har ingen företagaranda i familjen, ändå kom idén med att vara egen
ganska tidigt, någon specifik bransch har inte haft betydelse. Företagare 25

När övriga 13 företagare, som är födda i kommunen, analyseras utifrån deras
drivkraft att bli företagare är variationerna betydligt mer omfattande. De
platsspecifika egenskaperna lyfts inte fram explicit, men när intressen
diskuteras med respondenterna framkommer attraktionen till platsen implicit
även om andra parametrar som familj, vänner etc mer primärt lyfts fram som
faktorer till varför de valt att stanna i kommunen och blivit företagare.
Har under årens lopp fått erbjudande om jobb på andra orter, men jag har
blivit kvar. Miljön är viktig, är ju intresserad av både friluftsliv och jakt.
Företagare 30
Detta är ett familjeföretag som drivs i tredje generationen och mitt intresse är
företaget, hinner inte med så mycket annat förutom jakten en vecka per/år.
Företagare 21
Jag är född och uppväxt här och vill man bo kvar i denna miljö är det att välja
mellan att pendla eller skapa något själv, man måste ta tag i situationen.
Företagare 13

Av de 13 ”infödda” företagarna har sex tagit över verksamhet som funnits i
familjen och sju har startat egna verksamheter som inte haft direkt koppling
till vad föräldrar och liknande sysslat med. Däremot har företag drivits av
föräldrar i tre av de sju företag som startats som helt egna verksamheter,
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dock inte med någon koppling till föräldrarnas verksamhet. Totalt är
följaktligen nio av de 13 företagarna som är födda i Åre kommun på något
vis uppvuxna med företagandet medan övriga fyra saknar den kopplingen.
Det var inget aktivt val att bli företagare, halkade snarare in på det. En
arbetsledare till mig där jag arbetade värvade mig, kommer i håg att jag
knappt vågade fråga pappa om att låna lite pengar till företaget, ingen hade ju
någonsin varit företagare i denna släkt. Företagare 34
Startade företaget tillsammans med min kollega för elva år sedan, var tidigare
anställda av regleringsbolaget men när de skulle skära ner så då tog vi beslutet
att köra själva. Företagare 01
Jobbade tidigare med fjärrvärme när kommunen beslutade att lägga ut driften
på entreprenad och då tog vi chansen att driva det i egen regi. Företagare 08
Arbetade tidigare som anställd flera år i Östersund och Göteborg men saknade
anknytningen till hemmet, mycket var på gång då i mitten av 80-talet i Åre så
då bestämde jag mig för att starta firman. Företagare 10

Attraktionskraften till Åre märks tydligast inom den inflyttade gruppen av
företagare, där samtliga påvisade de platsspecifika- och de rumsliga
egenskaperna som mer eller mindre avgörande för varför de valde att flytta
till Åre. Även bland de som är födda i kommunen framhålls miljön och
möjligheten till ett aktivt friluftsliv som viktiga faktorer till att de valt att
stanna i kommunen, i denna grupp är dock inte de platsspecifika, eller
rumsliga egenskaperna lika avgörande som för de inflyttade. Vad är då
orsakerna bakom att så hög andel av de boende i kommunen blir företagare?

6.3.2 Åre en kreativ och företagsstimulerande miljö
Även om Florida (2002) och hans teori om den kreativa klassen och mer
specifikt hans kategorisering genom kreativitetsindexet inte har särskilt stor
bäring på Åremiljön, påvisar dock teorin vikten av platsspecifika
egenskaper, där både natur och rumsliga variabler är viktiga för att attrahera
människor. Enligt teorin söker sig kreativa människor till attraktiva miljöer
och inte efter var arbetstillfällen finns. Människor som söker sig till Åre
attraheras, i enlighet med Floridas teori, till miljön som erbjuds, där intresse
och passion kommer före närhet till arbetstillfällen. Som visas i kapitel 5
flyttar många till Åre och många flyttar också från Åre, vilket kan bero på
flertalet faktorer. Den förväntade upplevelsen överensstämde möjligen inte
med den bild man hade innan man beslutade sig för att flytta till Åre, eller
beroende på svårighet med sysselsättning eller avsaknad av familj och
vänner. Listan kan säkerligen göras lång och orsakerna varierar till varför
människor flyttar från kommunen, vilket inte är syftet med föreliggande
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studie att klargöra. Dock är det viktigt att påpeka att många av dem som
flyttar till Åre inte förblir kommunen trogen, utan omsättningshastigheten är
hög. Flertalet av de arbetstillfällen som finns i kommunen är av
säsongsbetonad karaktär och är inte särskilt attraktiva för de som väljer att
bli fastboende i kommunen. Avsaknaden av karriärmöjligheter och tillsvidaretjänster är stor vilket en del företagare nämner som bidragande
anledning till att de valt att bli företagare.
Bruket här i byn har varit och är liftarna, men det är svårt att göra karriär där,
avsaknaden av större arbetsgivare märks tydligt och konkurrensen på de
normala jobb som är ute är hård. Företagare 19
Att vara företagare handlar här om en livsstil, avsaknaden av större
arbetsgivare är tydlig och folk vill vara kvar vilket skapar många
fåmansbolag. Företagare 07
Hade det funnit en stor arbetsgivare så hade det nog kunnat se annorlunda ut,
även om jag själv aldrig skulle jobbat där. Företagare 05

Den entreprenöriella miljön framhävs hos företagarna och då främst från de
inflyttade företagarna som stimulerande och beskrivs med en stämning som
karakteriseras av positivitet kring företagande i allmänhet. Även den starka
lokala efterfrågan på företagens produkter inom turismnäringen framhålls
som mycket betydelsefulla för deras verksamheter.
Man kan jämföra Åre med USA och skillnaderna mellan öst- och västkusten,
de som inte fick utlopp för sina entreprenörsegenskaper drog från öst- till
västkusten där atmosfären var helt annorlunda. Företagare 15
Man har en gemensam grundfilosofi varför man vill bo här som jag tycker är
sund, det blir lite Gnosjöanda fast inte byggt på samarbete mellan företagen
utan det gemensamma intresset. Företagare 16
Turismindustrin är en entreprenörsindustri som består av massa olika
tjänsteföretag, detta skapar entreprenörer som attraherar andra entreprenörer
och de känner sig hemma här. En unik stämning som är väldigt
företagspositiv vilket skapar trygghet och en känsla av att detta inte är
omöjligt. Företagare 04
Här finns en häftig mix av människor som måste skapa sig ett uppehälle och
möjligheter finns eftersom kundunderlaget är stort. Företagare 05
Det är driftigt folk som flyttar hit som lockas av den fysiska miljön och vill
man vara kvar får man ordna inkomsten själv. Företagare 33
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Det kvinnliga företagandet i Åre är uppmärksammat nationellt och
företagsklimatet har av organisationen Företagarna utsetts till det mest
jämlika i landet. En av de kvinnliga företagarna som medverkat i studien
beskriver företagsklimatet på följande sätt;
Allt är välkommet här, alla kan bli företagare om de vill. Även stort
kundunderlag vilket gör det möjligt att sälja sina produkter. Företagare 30

Nästan samtliga företagare som ingått i denna studie framhäver det positiva
företagsklimatet som mer eller mindre avgörande till varför de tror att
Åremiljön attraherar människor som blir entreprenörer. Även om
motsättningar finns mellan företagare och samarbetet inte är särskilt utbrett
så är det en mycket positiv inställning till företagande vilket gör att
människor vågar förverkliga sina idéer. Att pröva om en idé fungerar ses inte
som negativt utan som ett uttryck för kreativitet och nyskapande, vilket
kräver en annorlunda miljö med annorlunda individer. Avundsjuka mellan
företagarna är inte en tydlig struktur utan företagarna pratar positivt om
andras kreativitet vilket formar det positiva affärsklimatet.
Floridas teori angående vikten av en attraktiv miljö för att skapa
inflyttning överensstämmer väl med den bild som företagarna själva ger av
varför de blev företagare i Åre. Passionen för skidåkningen eller friluftslivet
var den primärt avgörande faktorn till varför de inflyttade valde att bosätta
sig i Åre och företagandet var ett resultat av drivkraften att stanna i miljön
kombinerat med en stark lokal efterfrågan och ett företagspositivt klimat.
Entreprenörer attraherar entreprenörer som tillåter varandra att vara kreativa
och en sporrande dynamisk miljö kan växa fram där företagande och
entreprenörskap genomsyrar klimatet. Även om samarbete och gemensamma
utvecklingsprojekt mellan företagen inte är särskilt frekvent förekommande
så är delandet av ett gemensamt intresse eller passion avgörande för den
kreativa kraften.

6.4 Etableringsfaktorer som påverkar företagandet i Åre
kommun
Föreliggande licentiatuppsats framhåller de platsspecifika samt rumsliga
egenskaperna i Åre kommun som starkt bidragande till det omfattande
entreprenörskapet. För de inflyttade företagarna är miljön nästan uteslutande
den avgörande faktorn till varför man valt att flytta till kommunen, det
handlar i de flesta fall om att utöva en passion för skidåkning och eller
friluftsliv. Även för de företagare som är uppväxta i kommunen är miljön
betydelsefull (även fast den inte beskrivs explicit som avgörande till varför
man blev företagare så beskrivs den implicit som betydelsefull) och där
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möjligheten att utöva sina intressen inom friluftslivet är viktig. Dock
framkommer inom ramen för den genomförda empiriska studien och/eller
tidigare forskning att det finns andra faktorer som påverkar företagandet i
kommunen direkt eller indirekt.

6.4.1 Path-dependency och avsaknad av stor privat arbetsgivare
Alfred Marshall konstaterade på 1890-talet att företag förlägger sin
verksamhet där tillgången på produktionsfaktorer är god. Betydelsen av ett
stort och varierat utbud av kompetent arbetskraft är viktig och arbetskraften
kommer söka sig till områden där tillgången på arbetstillfällen är rik
(Marshall 1920/1960). Därav skapas agglomerationer av liknande
verksamheter där företagen tillsammans attraherar arbetskraft inom ett
specifikt segment. Arbetskraft och företag samlokaliseras eftersom de är
beroende av varandra och den specifika platsens unika förutsättningar.
Företagens beroende av den lokala platsen har dock förändrats inom många
näringar sedan 1890-talet till dagens år 2010. Tillverkningsindustri är
fortfarande en viktig inkomstkälla för den industrialiserade världen, dock har
produktionen markant förändrats från arbetsintensiv till betydligt högre
automatisering. Arbetskraften används mer för skapande av teknologiska
innovationer (som tex används inom tillverkningsindustrin) och där
forskning och utveckling kräver mer arbetskraft än den rena produktionen
inom den industrialiserade världen. Platser kommer även i framtiden att vara
viktiga som kunskapsbärare inom olika områden över generationer
(Malmberg & Maskell 2006 och Bathelt mfl 2004) där platsens tradition och
kultur förmedlar kunskap vidare och där omlokalisering för företagen i vissa
fall kan innebära att användbar kompetens går förlorad. Florida (2002)
menar dock att platsen utifrån det historiska synsättet, som härstammar från
Marshall, har i dagens samhälle kraftigt minskat i betydelse. Människor
söker inte arbete utan en attraktiv miljö och de platser som kan erbjuda detta
kommer skapa ekonomiskt välstånd.
Åre är likt andra platser beroende av sin lokala historia där näringen inom
kommunen under lång tid utgjorts av turism. Trots att andra näringar varit/är
betydelsefulla för kommunens ekonomiska tillväxt så är det främst inom
turismen som expansionen sker. Path-dependency (stigberoende) beskriver
förhållandet mellan en plats då och nutid, för att förstå det platsspecifika
näringslivet krävs förståelse för platsens historia (Martin 2010). En plats
präglas och besitter ett kollektivt minne där kunskap överförs mellan
företagen och individerna boende inom den specifika platsen (Maskell &
Malmberg 2007). De lokala förutsättningarna för turismnäringen har i Åre
byggts under mer än 200 år och dagens näringsliv bygger på det som tidigare
generationer skapat.
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Åre är dessutom en plats med få arbetstillfällen och karriärmöjligheterna
är begränsade särskilt med avseende på årsanställningar där största
arbetsgivaren i kommunen är kommunen. Avsaknaden av en större privat
arbetsgivare är tydlig där den största privata arbetsgivaren sysselsätter cirka
tre procent av den arbetsföra befolkningen i kommunen. Inflyttningen till
kommunen ökar dock stadigt och i ett norrlandsperspektiv är ökningen för
jämförbara kommuner dramatisk men kan inte förklaras utifrån utbudet av
arbetstillfällen. Några av de företag som ingått i undersökningen nämner att
avsaknaden av årsanställningar i vissa fall var bidragande till att de startade
sina verksamheter dock inte avgörande.
Företaget var en fråga om att överleva för att kunna vara kvar här, det är
skidåkningen som är drivkraften och hade det funnits andra arbetstillfällen så
hade jag kanske jobbat där i dag. Företagare 27
Vi hade svårt att få fasta tjänster som skidlärare och jag hade denna idén som
jag gick och funderade på så jag frågade mina nuvarande kompanjoner om de
inte ville testa idén och starta företaget och de vill de ju. Företagare 22

Den historiska kontexten är betydelsefull för näringslivet i Åre kommun.
Avsaknaden av en stor privat arbetsgivare är påtaglig vilket haft betydelse
för en del företagare att verkligen våga ta steget och realisera den idé de haft
och om möjlighet till anställning funnits hade, högst troligt, några av de som
är företagare i dag i stället varit anställda. Båda dessa faktorer har bidragit
till att människor i Åre har tagit steget till att bli egna företagare eftersom
den lokala marknadens beskaffenhet dels påverkats av den lokala historien
och dels av den nu rådande företagssammansättningen.

6.4.2 Varumärkesavsändaren Åre
Flera av respondenterna som deltagit i undersökningen nämner fördelarna
med att använda Åre i företagsnamnet då varumärket är känt, inte bara runt
om i Sverige, utan även i viss mån internationellt vilket underlättar vid
mässor och liknande. Dessutom nämner flera av företagen att varumärket
står för kvalitet och exklusivitet vilket underlättar segmenteringen av
företagens produkter. Nästan uteslutande riktar sig de deltagande företagens
produkter till det övre prissegmentet och flera nämner det självklart när Åre
används som varumärke, det handlar om att vårda och förvalta något som
gemensamt byggts upp.
Namnet Åre har blivit mycket starkare på senare tid, alla man träffar i Sverige
vet vart Åre ligger nu. Företagare 27
Vi har alltid siktat våra produkter mot det lite dyrare segmentet. Företagare 23
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De flesta av de deltagande företagen som är inriktade mot turismnäringen
använder Åre som varumärke i sina företagsnamn, det finns undantag men
de flesta beskriver fördelarna med namnet eftersom det underlättar för
konsumenterna som söker information om Åre att finna deras företag och
därigenom deras produkter eller tjänster. Ett företag uttrycker dock att
varumärket Åre är så starkt att det var bidragande till att de flyttade sin
verksamhet till kommunen. De flesta ser varumärket som en hjälp men inte
som direkt orsak till att de startat sin verksamhet eller omlokaliserat
verksamheten till kommunen. Betydelsen av varumärket Åre för det enskilda
företaget varierar men ingen nämner det som negativt.
En viktig faktor som fick oss att etablera oss här är att Åre är en stark
varumärkesavsändare, i vår bransch är Åre tillsammans med Jukkasjärvi och
Stockholm de mest kända orterna i Sverige. Företagare 4

Även om varumärket inte nämnvärt påverkar företagsfrekvensen i Åre så är
det dock något som hjälper företagen i deras kommunikation med
marknaden och bidrar sannolikt till att flödet av besökare ökar vilket i
förlängningen är avgörande för möjligheten att fler företag kan verka inom
destinationen. Gemensamt för företagen i undersökningen är att varumärket
Åre ses som något unikt starkt och som kommunicerar kvalitet och
exklusivitet, vilket företagen kan använda men kollektivt måste vårda och
leva upp till för att inte det ska försämras.

6.5 Sammanfattande empiriska rön
Åre är en plats, likt många andra, där historien haft en avgörande betydelse
för de lokala företagens förutsättningar att verka. Attraktionskraften till Åre
innebär ett kontinuerligt starkt inflöde av besökare till kommunen vilket
skapar en marknad för lokala företagare att vara kreativa inom.
Entreprenörerna i Åre är en blandning av människor från olika delar av
landet där det gemensamma som förenar kretsar runt skidåkning och
friluftsliv. Åre präglas av expansivt småföretagande där nya företagare
skapas genom att entreprenörskapet är så omfattande och företagspositivt där
företagande är lika naturligt som att vara anställd. Entreprenörskapet
återfinns i kommunen inom olika samhällsklasser och där kön eller bakgrund
inte är relevant för möjligheten att bli företagare. Det intressanta är den
kreativa kraften och inte företagarnas historiska bakgrund.
Det sociala kapitalet i Åre beskrivs av företagarna som inte särskilt
omfattande eller avgörande för varför de blev företagare i den lokala miljön.
Socialt kapital bygger på starka relationer mellan människor skapade av
historiska och kulturella betingelser där reciprociteten växer fram mellan
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individer inom ett specifikt kollektiv över tiden. Det faktum att Åre består av
människor med varierande bakgrund och härkomst underlättar inte
skapandet av socialt kapital. Samverkan förekommer mellan företagarna
men är inte omfattande beträffande gemensamma utvecklings- eller
samarbetsprojekt. Däremot finns en tyst kunskap, främst inom Åre tätort,
som bygger på en ömsesidig förståelse mellan företagen och en gemensam
värdenorm där passionen för skidåkning och friluftsliv är central. Normen
bygger på ett gemensamt språk och en kultur där relationers byggande
underlättas av det ömsesidiga intresset.
Åre är att betrakta som ett turistiskt produktionssystem där aktörerna är
länkade till varandra genom samverkan för att utveckla destinationen Åre.
Destinationsbolaget verkar som en förenande kraft där deras huvuduppgift är
att omsätta delar av den gemensamt överenskomna Vision 2020 i praktiken.
Det är gästen som kommer i fokus och deras behov försöker ständigt
tillmötesgås av aktörerna inom destinationen i syfte att ständigt förbättra och
utveckla besöksnäringen. Däremot har föreliggande empiriska studie inte
kunnat påvisa något omfattande ”upplevelsekluster” där företagen
deltagande inom destinationen funktionellt samverkar med varandra i syfte
att förbättra det egna företagets produkter. Snarare är den funktionella
samverkan mellan företagen ytterst begränsad och relationen mellan
företagarna bygger inte på företagsutveckling utan på delandet av en
gemensam passion. Undantaget är Scandinavian Outdoor Groop där flera
medlemsföretag finns representerade i Åre och där ett funktionellt samarbete
har kunnat påvisas. Företagen har även stor nytta av den lokala sofistikerade
efterfrågan som Åre miljön utgör där stor kompetens inom segmentet finns
lokaliserad. Däremot är inte samarbetet särskilt intensivt och omfattande.
Dessutom är antalet företag involverade i organisationen få och något kluster
kan inte samarbetet sägas utgöra. Dock är det möjligen en början av ett
lokalt outdoor kluster i Åre.
Åre beskrivs av företagarna som en attraktiv miljö där livskvalitén ofta är
avgörande för deras beslut att bo i kommunen. Företagandet var inte
anledningen till varför de inflyttade sökte sig till Åre utan en möjlighet för
dem att vara kvar. Företagarna beskriver Åre som en mycket positiv
företagarmiljö där det småskaliga entreprenörskapet är en naturlig del av
näringslivet i kommunen. Att vara företagare i Åre är något som påvisar
kreativitet och stimulerar andra att våga förverkliga sin idé.
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7 Avslutande diskussion

I licentiatuppsatsen ställs flera frågor som syftat till att förklara de faktorer
som är betydelsefulla för den expansiva etableringen och lokaliseringen av
företag i Åre kommun. Gemensamt för de inflyttade personerna som startat
företag i kommunen är att miljön i samtliga fall varit avgörande för att man
valt att flytta till Åre. Det har i de flesta fall varit en fråga om att utöva en
passion för skidåkning eller friluftsliv och där Åre kunnat erbjuda detta.
Ingen av de inflyttade företagarna nämner andra vanligt förekommande
anledningar (Niedomysel 2006) såsom arbete, utbildning, familj eller släkt
som inverkande för beslutet att flytta till kommunen. Starka sociala nätverk
som anses vara en förklaringsfaktor till framgångarna i Gnosjö kommun
(Wigren 2003) som bygger på långvariga relationer över generationer och
där kyrkan varit starkt bidragande till att skapa positiv reciprocitet har inte
heller framkommit som bidragande till det expansiva och omfattande
entreprenörskapet i kommunen. Företagsandan beskrivs snarare av respondenterna som heterogen, individualistisk och företagspositiv. Människorna
boende i kommunen och i synnerhet i och omkring Åre tätort är en mix av
individer med varierande härkomst och bakgrund. Även om de inflyttade i
tätorten domineras av människor som flyttar från Stockholm så kommer
flertalet individer från andra delar av landet och det gemensamma som
förenar denna heterogena grupp är passionen för skidåkning eller friluftsliv.
Samarbete mellan företagen förekommer men verkar inte vara särskilt
omfattande utan företagen är tillsynes enskilda även om gemensamma
uppdrag förekommer. Däremot är de informella nätverken tydliga där den
förenande passionen till skidåkning utgör en selektion vilket möjliggör
skapandet av dessa nätverk som nämns av respondenterna som positivt för
företagandet i kommunen.

7.1 Resultat och slutsatser
Licentiatuppsatsens huvudresultat kan sammanfattas enligt följande. Åre
kommun och i synnerhet Åre tätort är en plats som attraherar människor med
en stark passion för skidåkning eller friluftsliv där miljön är den primära
anledningen till varför de inflyttade valt att bosätta sig i kommunen,
drivkraften att kunna etablera sig i Åre i kombination med ett företags-

95
positivt klimat och en stark lokal marknad gör att en ovanligt stor andel av
befolkningen väljer att bli egna företagare. Det omfattande företagandet i
kommunen har skapat en positiv inställning till företagande vilket ses som
något kreativt och skapande och inte som kapitalistiskt eller unikt enbart
avsett för vissa grupper i samhället. Denna positiva inställning till
företagande gör att fler entreprenörer vågar förverkliga sina idéer, eftersom
”allt är möjligt”. En av respondenterna beskrev företagsklimatet på följande
sätt.
Entreprenörer attraherar entreprenörer. Företagare 4

7.1.1 Agglomerationsfördelar och betydelsen av tyst kunskap
Även om företagarna inte explicit nämner samarbete som särskilt betydelsefullt för deras företag så är det tydligt att de informella relationerna som
bygger på den ”tysta kunskapen” är en gemensamhetsskapande faktor och
bidrar med värden för företagen. Den tysta kunskapen utgår från en
gemensam norm där språk, kultur och intresse är bärare för den norm som
finns i Åre. Delandet av normen gör att information, både användbar men
även icke användbar, strömmar mellan individer som både gynnar företagen
direkt genom ökad försäljning, eller indirekt till att förbättra företagets utbud
av varor eller tjänster. Den tysta kunskapen är också betydelsefull för
flertalet av företagen i relationen med sina kunder. Gemensamma referensramar underlättar kommunikationen mellan företagen och deras kunder
särskilt för de varumärkesproducerande företagen, där kundernas förståelse
för produkternas komplexitet möjliggör långsiktiga affärsrelationer.
Föreliggande licentiatuppsats har ej kunnat påvisa att Åremiljön utgör ett
sammanhängande ”upplevelsekluster” där företagen samverkar i syfte att
förbättra det enskilda företagets utbud av produkter. Däremot är
agglomerationsfördelarna tydliga och positivt påverkande för företagen, inte
minst när det gäller rekrytering av arbetskraft. Miljön och möjligheten att
utöva ett intresse är enligt företagarna det som skapar den lokala
arbetsmarknaden där rekrytering av såväl kvalificerad samt mindre
kvalificerad personal är relativt enkelt. Inom outdoorbranschen finns flera
företag representerade i kommunen som samarbetar aktivt i en gemensam
intresseförening (SOG) där Skandinaviska friluftsmärken gått samman för
att kunna expandera på en internationell marknad. Dessa företag är dock
geografiskt spridda över hela Skandinavien och samarbetar inte intimt med
utveckling av produkter eller liknande utan delar erfarenheter och
möjligheter beträffande olika exportmarknader. Inom kommunen är dessa
företag stora inom sitt segment och bygger vidare på de positiva effekter
som främst Peak Performance skapat sedan 1980-talet både nationellt och
internationellt. Framgångsrika exempel har medfört att flera nya märken har
skapats där skidåkningen eller friluftslivet är basen och där utvecklingen av
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produkterna sker lokalt men tillverkningen företrädesvis i Asien. Möjligen är
ett framväxande lokalt kluster inom denna bransch på väg att växa fram i
Åre där samarbetet intensifieras, fler framgångsrika företag skapas och där
kollektiva fördelar kan uppnås. I dagens Åre är dock branschen för liten och
samarbetet för sporadiskt för att kunna beskrivas som ett outdoorkluster.
Däremot kan fler agglomerationsfördelar än rekrytering av arbetskraft
påvisas i den lokala företagskontexten. Flera av företagen som är verksamma
inom turismnäringen är endera detaljister eller tjänsteproducerade företag.
Detaljisterna är butiker med ett riktat sortiment mot skidåkning eller
friluftsliv (även andra butiker finns med annat sortiment) vilket skapar en
mångfald och rikt utbud av produkter som attraherar konsumenter.
Valmöjligheten för konsumenterna och den lokala kunskapen hos personalen
är stor vilket medfört markant ökad handel beroende av agglomerationsfördelar. Även inom de tjänsteproducerade företagen finns ett varierat utbud
av olika upplevelser som konsumenterna kan ta del av. Skistar har i princip
monopol på skidskola som anordnas inom skidsystemet, däremot finns
mängder av andra aktiviteter såsom skoterturer, ridning, cykling,
forspaddling, skärmflygning, zipline etc som anordnas av andra aktörer men
där även samarbete förekommer när till exempel större konferenser ska
genomföras. Konsumenterna erbjuds ett brett utbud av tjänster vilket
medfört ett större intresse även under årets snöfria månader. Tydligt är att
Åres inriktning mot upplevelseindustrin skapat mängder av aktörer som
kompletterar varandra och även i vissa fall pressar priserna för
konsumenterna. Fördelarna för konsumenterna kan samtidigt vara en nackdel
på kort sikt för företagen om konkurrensen blir för stor riskerar vissa aktörer
att inte ekonomiskt klara verksamheten (vilket även hänt med en handfull
butiker under år 2009-10). Dock skapar ett stort utbud av varor och tjänster
på längre sikt en ökad efterfrågan från konsumenterna om kvalitet,
kunskapsnivå samt pris kan vara konkurrenskraftiga.

7.1.2 Avundsjuka ett svagt utvecklat fenomen bland företagare i
Åre!
Johannisson (2005) beskriver entreprenörskapet som en slingrig väg där
entreprenören måste vara beredd att hantera olika situationer som
uppkommer i företaget. Att vara entreprenör är ingen trygg och säker arena
utan kräver handlingskraftiga och trygga individer. Den kontextuella
betydelsen är viktig menar Johannisson vidare, eftersom den är avgörande
för om individerna vågar ta steget in i den okända världen som
entreprenörskapet innebär. Tryggheten i den lokala kontexten skapas genom
relationer mellan individer där stöd, positiv feedback och engagemang från
omgivningen är viktig för att individerna ska ta steget att bli entreprenörer.

97
Även om relationerna mellan människorna i Åre inte är byggda genom
starka familjeband eller historiska och kulturella kopplingar till platsen så är
ändå den kontextuella miljön avgörande. Den gemensamma passionen för
skidåkningen eller friluftslivet underlättar byggandet av relationer mellan
människorna och i dessa relationer är företagande en naturlig del av
försörjningen för invånarna i kommunen. Stämningen som respondenterna
beskriver bygger på en förståelse för andras situation samt en positiv
inställning till varandras idéer oberoende vilken person man är. Strukturer i
form av hierarkier där vissa enbart av historiska eller kulturella skäl är
accepterade som entreprenörer i den lokala kontexten är inte tydliga i Åre.
Där är företagande och entreprenörskap inte en klassfråga utan en möjlighet
att försörja sig för att utöva sin passion. Jantelagen som anses vara stark i det
svenska samhället och bygger på en avundsjuka mellan individer beroende
på att någon är framgångsrik är ett relativt svagt fenomen bland Åres
entreprenörer. Naturligtvis förekommer avundsjuka även mellan företagare i
Åre men den är inte stark utan snarare präglas miljön av en accepterande och
positiv inställning till entreprenörskapet.
Beroende på att omsättningshastigheten på individer i Åre är relativt hög
så är det vanligt förekommande att inflyttade inte har något socialt utbyggt
nätverk inom kommunen när man väljer att flytta dit. Dessa ickerelationer
kan vara av betydelse för företagandet eftersom någon stigmatisering av
individer inte är särskilt utbyggd, utan människorna kan inta vilka roller de
vill, till exempel bli företagare. Även det kvinnliga företagandet har i
kommunen visat sig mycket starkt där organisationen Företagarna utsett Åre
till Sveriges mest jämställda företagarkommun. Florida (2001) beskriver
miljöer som kunnat tränga undan konservativa värderingar och där individers
handlande blir betydligt viktigare än deras bakgrund, kön och klass för hur
de bemöts har stor chans att ekonomiskt utvecklas. Åre verkar vara en
liknande miljö som Florida beskriver där heterogenitet, öppenhet och
kreativitet existerar.

7.1.3 Konsekvenser av visionsarbete och samarbete
Under 2000-talets första decennium har Åre utvecklats starkt på flera olika
områden men där avgörande varit att driva upp volymen besökare till
destinationen och inleda en återgång till en destination även för
sommarturister. Åre åretrunt och det visionsarbete som samtliga aktiva parter
varit mer eller mindre involverade i inom besöksnäringen har skapat
gemensamma mål som de flesta aktörer strävar efter att uppnå. Destinationen
har på ett professionellt och visionärt sätt kunnat ena aktörerna inom
agglomerationen och där Skistar tillsammans med kommunen varit viktiga
redskap för att samla alla krafter bakom den gemensamma visionen. Även
Peak Innovation är en ambition till att förbättra företagen inom
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turismbranschen och deras produkter samt skapa möjligheter för nya företag
att bildas. Åre är ett exempel på där offentliga- och privata aktörer
gemensamt beslutat sig för att leda utvecklingen tillsammans. Fördelarna
med denna arbetsform är att beslutsvägar och fördelningar blir enkla och där
uppföljningen av målen kan kontinuerligt göras för att revidera eller förändra
målformuleringarna. Visionsarbetet är ett levande dokument där mål kan
läggas till eller tas bort beroende på vilka prioriteringar som destinationen
väljer att göra.
Nackdelarna med visionsarbetet är att processen inte är öppen och
demokratisk utan leds av de stora aktörerna inom destinationen och där den
vanliga företagaren inte direkt kan påverka de beslut som fattas inom
visionsgruppen. Dock kan företagarna genom aktivt medlemskap i
destinationsbolaget påverka utvecklingen, även om de stora aktörerna med
vinstkrav från aktieägarna är de som tydligast formulerar agendan inom
destinationen. Flertalet av företagarna anser att visionsarbetet och
professionalismen som genomsyrar destinationsbolaget har tagit alldeles för
stora proportioner och att kostnaderna ökat för medlemsföretagen. Risken är
att den kreativa kraften hämmas när destinationsbolaget tar större ansvar för
utvecklingen.
En del av de företag som finns lokaliserade utanför Åre tätort och som är
intresserade av att göra affärer i Åre har svårigheter att komma in på
marknaden. Den beskrivs som sluten och svår att bryta genom där enbart
vissa företag är accepterade. Samarbeten mellan företag från kommunens
olika delar existerar inte utan de samarbeten som finns är lokala och bygger
på relationer mellan företagarna. Något forum för att skapa relationer mellan
företagare från kommunens olika delar finns inte och underlättas inte av
stora geografiska avstånd. En ytterligare nackdel som denna licentiatuppsats
har kunnat peka på är att kommunen tydligt prioriterat besöksnäringen.
Konsekvensen är att flera företag inom den mer traditionella tillverkningsindustrin inte känner sig betydelsefulla utan snarare något som kommunen
bortprioriterat. Kommunen måste satsa på den näring man anser är framtiden
men samtidigt vara lyhörd för andra sektorer som är väl fungerande och
betydelsefulla för den lokala ekonomin.

7.1.4 Miljöns attraktivitet avgörande för entreprenörskapet i
kommunen
De platsspecifika och rumsliga egenskaperna som skapar Åre är de faktorer
som har störst betydelse för det starka entreprenörskapet inom kommunen.
De utgörs av både historiska- och naturgeografiska förutsättningar samt
imaginära bilder eller föreställningar om platsen, där bilden av en dynamisk
miljö med möjlighet till sysselsättning eller förverkligande av en företagsidé
i kombination med att kunna utöva sin passion är starkt attraherande.
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Individer lockas främst till kommunen för ett intresse men kombinationen av
fler faktorer gör Åre unikt i Sverige, som en av få platser där skid- och
friluftsintresserade har en faktisk möjlighet att förena passion och
företagande. Ur ett rent naturgeografiskt perspektiv finns mängder av
liknande platser i Sverige och där potentialen för skidåkning eller friluftsliv
är betydligt bättre än de som Åre kommun kan uppvisa, däremot finns det
ingen plats som kan kombinera detta specifika intresse med en stark lokal
marknad där förutsättningarna för entreprenörer att lyckas är så goda.

7.2 Avslutande kommentarer
Hur långt det empiriska materialet utifrån denna fallstudie går att
generalisera är en intressant och betydelsefull fråga. Materialet består i
huvudsak av de 34 företagsintervjuer som genomförts med lokala företagare
i Åre kommun, samt de två kompletterande intervjuerna med nyckelpersoner
i kommunen. Till detta har en historisk och statistisk genomgång
presenterats där de lokala förutsättningarna undersökts som skapat det
kontextuella företagsklimatet. Fallstudien visar en kommun som är starkt
särskiljande med jämförbara kommuner, särskilt i en Norrlandskontext,
beträffande företagande och befolkningstillväxt. De lokala förutsättningarna
i Åre är unika men licentiatuppsatsen påvisar vikten av att skapa en positiv
företagarmiljö för möjligheten att generera företagande vilket är användbart
för andra kommuner i landet. Även vikten av en attraktiv miljö där lokala
förutsättningar nyttjas för att öka inflyttningen är inte unikt för Åre kommun
utan kan användas av andra kommuner där deras lokala förutsättningar utgör
en plattform. Åre har lyckats skapa en arena där offentliga och privata
intressen har förenats och där en gemensam utvecklingsvision för
turismnäringen inom destinationen har utarbetats. Tydliga målsättningar och
ett kontinuerligt uppföljande av samt omprövning/revidering av målen har
skapat en förenande kraft där destinationen likt ett produktionssystem strävar
efter att uppfylla målen. Visionsarbetet syftar till att utveckla och förbättra
de fördelar och styrkor som destinationen besitter vilket andra kommuner
kan använda som en förebild för utvecklingen av deras egna lokala
ekonomier.
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Bilaga 1
Intervjuguide semistrukturerade frågor
•

Berätta om ditt företag. Affärsidé, verksamhet, när det grundades,
marknad, omsättning, anställda etc.

•

Berätta om din bakgrund när det gäller härkomst, koppling till Åre,
utbildning etc.

•

Berätta om dina fritidsintressen samt föreningsaktiviteter.

•

Vilka erfarenheter har du från att driva företag?

•

Vilka orsaker var avgörande för att du blev företagare i Åre?

•

Uppfattar du dig själv som en kreativ person? Anser du att
människorna i Åre är kreativa? Tror du att Åre attraherar en viss typ
av människor?

•

Vad erbjuder Åre som är bra/mindre bra för ditt företag?

•

Har den lokala miljön betydelse för dig när du valt att bo samt starta
företag i Åre? Förklara.

•

Vilka övriga faktorer påverkade dig att bli företagare i Åre?

•

Stora investeringar har gjorts i Åre i diverse infrastruktur. Hur
påverkar det ditt företag? Vad bör prioriteras i framtiden?

•

Hur ser konkurrenterna ut lokalt? Positivt-negativt? Samarbeten?

•

Hur ser efterfrågan ut på era tjänster/varor lokalt, regionalt,
nationellt samt internationellt?

•

Hur ser ditt företags kontakter ut med andra företag/verksamheter i
området? Är de betydelsefulla?

•

Medlemskap i nätverk? Vilka kontakter? Vilken typ av information?
Betydelsefullt? Formella kontra informella nätverk?

•

Vilka näringar/branscher är viktigast för kommunen anser du? Vad
bör utvecklas?

•

Påverkar Åres unika profil ditt företagande? Berätta.

•

Anser du att invånarna i Åre är toleranta samt positiva till
förändringar? Berätta.
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•

Är Åre en region med stark medborgaranda där invånarna har hög
tillit till varandra? Förklara vad du anser.

•

Bär invånarna i kommunen på en gemensam identitet?

•

Vilka övriga faktorer tror du är viktiga för att skapa fler fungerande
företag i Åre?

Enkät
1. Är din släkt/familj rotad i Åre kommun?
Inte alls      I mycket hög grad
2. Har du emotionella kopplingar till Åre?
Inte alls      I mycket hög grad
3. Är din identitet förknippad med Åre?
Inte alls      I mycket hög grad
4. Upplever du att du har ett stort kontaktnät i Åre?
Inte alls      I mycket hög grad
5. Läser du lokaltidningar/dagstidningar?
Inte alls      I mycket hög grad
6. Är du engagerad i den lokala politiken?
Inte alls      I mycket hög grad
7. Är du engagerad i några formella företagarnätverk?
Inte alls      I mycket hög grad
8. Deltar du i några informella företagarnätverk?
Inte alls      I mycket hög grad
9. Upplever du att Åre karakteriseras av en stark medborgaranda?
Inte alls      I mycket hög grad
10. Anser du det viktigt att hjälpa andra?
Inte alls      I mycket hög grad
11. Är du engagerad i den lokala idrottsrörelsen?
Inte alls      I mycket hög grad
12. Är du engagerad i Kyrkan?

106
Inte alls      I mycket hög grad
13. Är tjänster och gentjänster något som du prioriterar i ditt
företagande?
Inte alls      I mycket hög grad
14. Är tillit till andra företagare viktigt för din framgång som
företagare?
Inte alls      I mycket hög grad
15. Om du hjälper någon utgår du då från att hjälpen blir bemött?
Inte alls      I mycket hög grad
16. Anser du som regel att det går att lita på människor?
Inte alls      I mycket hög grad
17. Är Åre en ort som präglas av jämlikhet?
Inte alls      I mycket hög grad
18. Är Åre en byggd där invånarna är toleranta med varandra?
Inte alls      I mycket hög grad
19. Präglas Åre av en öppen atmosfär?
Inte alls      I mycket hög grad
20. Anser du att Åre-företagarna är individualister?
Inte alls      I mycket hög grad
21. Anser du Åreborna som kreativa?
Inte alls      I mycket hög grad
22. Anser du att invånarna i Åre är öppna för nya influenser?
Inte alls      I mycket hög grad
23. Anser du att platsen/miljön i Åre påverkar företagsetableringar?

Inte alls      I mycket hög grad
24. Anser du att människor som flyttar till Åre är mer benägna att
starta företag än övriga?
Inte alls      I mycket hög grad
25. Är inflyttningen positiv för företagandet?
Inte alls      I mycket hög grad
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26. Är det OK att vara annorlunda i Åre?
Inte alls      I mycket hög grad
27. Anser du att Åre är en plats där människor vågar förverkliga sina
idéer?
Inte alls      I mycket hög grad
28. Företagandet i Åre är inte exklusivt för en viss grupp av människor?
Inte alls      I mycket hög grad
29. Anser du att Åre attraherar kreativa människor?
Inte alls      I mycket hög grad
30. Anser du att människorna i Åre har en speciell kompetens?
Inte alls      I mycket hög grad
31. Är ditt företag ett resultat av samarbete med andra företag i
regionen?
Inte alls      I mycket hög grad
32. Utbyter ditt företag kunskap med andra företag lokalt?
Inte alls      I mycket hög grad
33. Köper ditt företag tjänster/varor från andra företag lokalt?
Inte alls      I mycket hög grad
34. Anser du förekomsten av andra företag lokalt vara positivt för ditt
företag?
Inte alls      I mycket hög grad
35. Är konkurrensen stor mellan ditt samt andra företag lokalt?
Inte alls      I mycket hög grad
36. Samarbetar du med andra företag lokalt?
Inte alls      I mycket hög grad
37. Återfinns dina största kunder på den lokala marknaden?
Inte alls      I mycket hög grad
38. Ställer dina kunder höga krav på dina varor/tjänster?
Inte alls      I mycket hög grad
39. Är ditt företag beroende av turismen/upplevelseindustrin?
Inte alls      I mycket hög grad
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40. Är det vanligt i Åre att arbetstagarna byter arbetsplats mellan de
olika företagen?
Inte alls      I mycket hög grad
41. Genomför ditt företag gemensamma utvecklingsprojekt med andra
företag på orten?
Inte alls      I mycket hög grad
42. Träffar du andra företagare i kreativa möten?
Inte alls      I mycket hög grad
43. Får du nya idéer till nya affärsområden genom kontakter med andra
företagare på orten?
Inte alls      I mycket hög grad
44. Är det vanligt att företag i Åre startas genom avknoppning från
andra företag?
Inte alls      I mycket hög grad
45. Är du positiv till samarbete med övriga företag lokalt?
Inte alls      I mycket hög grad

Baksidetext M. Skålén
Denna licentiatuppsats är skriven vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet inom ramen för forskarutbildningen i Geografi. Uppsatsen
tar sin utgångspunkt i det expansiva företagandet och entreprenörskapet som
är kännetecknande för näringslivet i Åre kommun. Kommunen uppvisar ett
trendbrott beträffande befolkningsutveckling och företagande som är starkt
särskiljande från övriga jämförbara kommuner i Norrland. Orsakerna bakom
detta trendbrott är uppsatsens huvudfokus.
Den teoretiska utgångspunkten är hämtad från det ekonomisk-geografiska
forskningsfältet där sociala förankringsprocesser, kluster och den kreativa
klassen utgör den teoretiska bakgrunden. Även path dependency (stigberoende) teorin är betydelsefull när det gäller förståelsen för platsen Åres
historia och dess betydelse för företagandet i dag. Den empiriska
undersökningen består dels av en kvalitativ samt en kvantitativ del. Den
kvalitativa delen utgörs främst av intervjuer med 34 företagare i Åre
kommun i syfte att skapa förståelse för varför de blev företagare kommunen.
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Den kvantitativa delen är tvådelad där a) Åre kommun jämförts med
liknande kommuner i Sverige beträffande befolkningsutveckling och
företagande samt b) där samtliga invånare boende i Åre kommun mellan
åren 1991-2008 analyserats beträffande härkomst och sysselsättning.
Analysen visar på betydelsen av attraktionen till Åre där passionen för
skidåkning och friluftsliv är starkt attraherande. Kombinationen av lång
tradition inom turism, en stark lokal marknad, en positiv entreprenörskapsatmosfär och en gemensam vision för det turistiska produktionssystemet Åre
har skapat de gynnsamma förutsättningarna för det omfattande entreprenörskapet i kommunen.

