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Förord 
Den fysiska planeringen utgår ofta från urbana miljöer. Under mina tre år på Fysisk Planering, BTH har ett 
intresse för den fysiska planeringen utanför de urbana miljöerna byggts upp. Förutom fysisk planering på 
landsorten har ett intresse växt gällande hur turism hanteras i den fysiska planeringen. Det här arbetet är en 
fördjupning i hur den kommunala planeringen hanterar turism i en landsortskommun. Den valda 
kommunen skiljer sig från de flesta andra svenska landsortskommuner då en av Skandinaviens största 
turistresmål finns i kommunen. Detta adderar utmaningar som behöver hanteras i den kommunala fysiska 
planeringen.  
 
Jag vill tacka planeraren på Åre kommun som ställde upp på en intervju och gav mig kunskap om arbetet i 
kommunen. Jag vill också tacka min handledare Carl Axling för vägledning och stöd under arbetets gång. 
Det har varit mycket givande. 
 
 
Siri Jeppson, 

Karlskrona, maj 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att undersöka hur turismen hanteras i den kommunala fysiska planeringen i en 
landsortskommun. Genom att få en djupare förståelse i ämnet kan även kunskap erhållas om hur en plats 
påverkas av turism. 
 
Turismen är idag världens största näringsgren (Bohlin & Elbe, 2011:11). I Åre kommuns turisttäta område 
Åredalen är 1 500 personer folkbokförda men dalen har en kapacitet att ta emot över 100 000 personer. 
Detta skapar unika utmaningar för den kommunala fysiska planeringen. Turismen skapar inte bara 
utmaningar utan leder också till tillväxt inom såväl ekonomi som befolkning i kommunen. Arbetet kommer 
behandla kunskapsområden som påverkar den fysisk planeringen och turismens utveckling. Förutom att 
Åre kommun har en kraftigt ökande turism har kommunen de senaste 20 åren haft en befolkningstillväxt 
(Åre kommun, 2019:8). Arbetet ska försöka ge en djupare förståelse till vad den här utvecklingen beror på. 
Urbanteorin om den kreativa klassen ligger till grund för att få en förståelse vad befolkningstillväxten beror 
på. Genom att se på utvecklingen ur ett teoretiskt perspektiv tillsammans med den tidigare gjorda forskning 
som redovisas i arbetet erhålls kunskaper som kan appliceras på fallet Åre. 
 
I slutet av arbetet analyseras vilka effekter som tycks komma från turism i en svensk landsortskommun. 
Arbetet har gett förståelse till den komplexitet som turism leder till och vilka problem som är svåra att 
hantera från ett kommunalt planeringshåll. 
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1.1 Inledning 
Under 1900-talet har turismen utvecklats till att idag vara en världsomspännande industri och en viktig 
inkomstkälla för många platsers överlevnad (Gössling, 2002:283). Bohlin och Elbe (2011) menar att 
turismen idag är världens största näringsgren. Människors ökade levnadsstandard har utvecklats i takt med 
att den tekniska utvecklingen har gjort stora framsteg de senaste decennierna vilket har lett till att allt fler 
människor idag kan, vill och behöver resa. De stora turistdestinationerna återfinns fortfarande i världens 
storstäder men även i Sverige har turismen kommit att spela en stor roll. Turismen står för många av 
landets arbetstillfällen samt spelar en betydande roll för Sveriges ekonomi (Bohlin & Elbe, 2011:11). 
 
Resa är något vi gjort i alla tider. Vi reser för att besöka vänner, för att arbeta, för att uppleva eller för att 
vila upp oss. Bohlin och Elbe (2011) menar att oavsett av vilken anledning vi reser så betraktas vi som 
turister. Författarna skriver dock att trots detta är inte alla platser vi besöker turistdestinationer. För att en 
plats ska klassas som en destination krävs det att platsen har: attraktioner, infrastruktur och utbud av 
stödjande tjänster som möjliggör vistelse på destinationen (Bohlin & Elbe, 2011:13). Faktorerna som 
Bohlin och Elbe (2011) nämner hanteras i den fysiska planeringen vilket gör att planeringen har en central 
roll på platser som verkar som en destination. Emmelin et al. menar att den fysiska planeringen gäller all 
mark i landet (Emmelin et al. 2010:306). Den fysiska planeringens uppgift blir speciellt viktig då mark med 
många särintressen ska planeras. Eftersom den fysiska planeringen utgår från att det finns överordnade 
allmänintressen (Strömgren, 2007:191) är hanteringen av den kommunala planeringen intressant att 
undersöka på en plats där allmänintressen konkurrerar med vinstintressen. 
 
Resandets mening samt vad resan ska innehålla påverkar vilken destination som besöks. Destinationer 
skulle kunna delas in i många olika kategorier. Det kan dock uppstå svårigheter i uppdelningen eftersom 
det inte finns ett självklart sätt att kategorisera destinationerna på. Bohlin och Elbe (2011) menar att en 
grov indelning kan göras: urbana samt rurala destinationer. De urbana destinationerna är destinationer där 
staden och den urbana miljön är i fokus. Dragningskraften till en urban destination grundar sig i stadens 
utbud. De rurala destinationerna återfinns på landsbygden där naturen spelar en betydande roll (Bohlin & 
Elbe, 2011:16). Det här arbetet kommer fokusera på den andra kategorin, den rurala turismen (även kallad 
naturturism). Den rurala turismen återfinns på destinationer utanför de urbana miljöerna där tillgängligheter 
i form av infrastruktur och bostäder inte har kapacitet i samma utsträckning som i städerna (Bohlin & Elbe 
2011:6).  
 
Den fysiska planeringen är en viktig del i utvecklingen av turistdestinationer. Turistnäring skapar 
vinstintresse från de berörda aktörerna. För att undvika att ett enskilt intresse eller en ekonomisk vinst 
inte ska vara centralt på en plats strävar den fysiska planeringen mot att ta hänsyn till alla intressen i 
planeringen. En uppgift som sköts av den kommunala planeringen. Emmelin et al. (2010) menar att 
ambitionen med den fysiska planeringen är att allmänna intressen ska väga tyngre än enskilda 
intressen (Emmelin et al. 2010:306). Det Emmelin et al. (2010) skriver kan tolkas som att den fysiska 
planeringen är nödvändig i en kommun. Detta ställs på sin spets när flertalet enskilda intressen 
figurerar i kommunen. Enligt författarna blir den fysiska planeringen allt mer viktig i takt med att 
turismnäringen fortsätter att utvecklas. 
 
På platser där turistnäringen är utbredd varierar befolkningen och platsens besökare under årets veckor. 
Något som blir extra tydligt på destinationer med tydliga säsonger. Det gör att den fysiska planeringen på 
dessa platser ställs inför utmaningar. Det här arbetet vill undersöka hur turismen har vuxit fram och hur den 
idag påverkar landsortskommuner i Sverige. Arbetet kommer att undersöka vilka aspekter inom 
planeringsarbetet som berörs av turism. Arbetet även att utreda om det finns ett samband mellan turism och 
befolkningstillväxt och hur konsekvenserna av det hanteras i den fysiska planeringen. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbetet är att undersöka hur turismens effekter hanteras i den kommunala fysiska 
planeringen i en landsortskommun. 
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1.3 Problemformulering 
Turismen är idag en världsomspännande industri och en viktig grundpelare i många länders ekonomi 
och utveckling (Gössling, 2002:283). Turismen är fortfarande störst i storstäder men intresset för 
turism utanför de urbana miljöerna växer för varje år. Så även i Sverige (Naturvårdverket, 2019). Den 
svenska turism som är beroende av naturen är ofta lokaliserad till landsortskommuner där 
invånarantalet ofta inte överstiger några tusen invånare. I landsortskommuner med ett lågt 
befolkningsantal blir turismen och dess för- och nackdelar mer påtagliga. Planeringen möter stora 
utmaningar när befolkningsantalet i kommunen varierar efter turistsäsong. Utöver det varierade 
befolkningsantalet möter den kommunala planeringen utmaningar då den fysiska planeringen ska utgå 
från ett allmänintresse (Emmelin et al. 2010:306). Den kommunala fysiska planeringen behöver till 
skillnad från turism-industrin formulera och bejaka ett allmänintresse och inte bara ett vinstintresse. 
Det här arbetet kommer undersöka vad konsekvenserna blir av turism i en landsortskommun och hur 
turism hanteras i den kommunala fysiska planeringen. 
 
I många av Sveriges landsortskommuner råder avfolkning. Åre är ett intressant fall eftersom Åre 
kommun har en befolkningstillväxt. Enligt Emmelin et al. (2010) leder ökad turism och attraktivitet 
till ökad efterfrågan på mark och fastigheter vilket i sin tur leder till högre bostadspriser (Emmelin et 
al. 2010:105). Resonemanget gällande att turismen i Åre är en bidragande orsak till den rådande 
befolkningstillväxten skapar en nyfikenhet. Det här arbetet kommer därför även att undersöka 
sambandet mellan turism och befolkningstillväxt. 
 

1.4 Frågeställningar 
 
 

Hjälpfråga: 
• Vilka effekter får turismen på en landsortskommun? 

 
Huvudfråga: 

• Hur hanteras dessa effekter av den fysiska planeringen i en landsortskommun? 
 

1.5 Avgränsning 
Arbetet är en kandidatuppsats vilket motsvarar 15 högskolepoäng. Detta innebär att arbetet utförs 
under en begränsad tidsperiod på nio veckor. Den begränsade tidsperioden har lett till arbetet kommer 
att fokusera på en kommun, Åre kommun. Åre kommun har valts då Åre är en av Skandinaviens 
största turistdestinationer (Bodén, 2011:90). Turism i den utsträckningen i en ort av Åres storlek 
skapar speciella förutsättningar för den fysiska planeringen i kommunen. Valet av kommun medför 
även att arbetet undersöker planeringsarbetet i en svensk kontext. Det utesluter dock inte att 
internationella strategier, teorier och forskning kommer att användas. I många fall kan generella 
perspektiv nyttjas och appliceras på svenska fall. Ur ett planeringsperspektiv är Åredalen den mest 
intressanta och utmärkande delen av kommunen och fokus har därför lagts på Åredalen. Detta för att 
turistnäringen är centrerad i Åredalen. Dock utgör hela Åre kommun en viktig del i den rådande 
befolkningstillväxten. Med anledning av detta har kommunens hela geografiska område tagits med i 
arbetet. Åre kommun har under 1900-talets andra hälft haft en ökad turism samt en 
befolkningstillväxt. Såväl turismen som befolkningen har ökat allt mer kraftigt sedan 1990-talet vilket 
gör att uppsatsen har valt att fokusera på utvecklingen som skett de senaste årtiondena. 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av uppsatsen, här beskrivs kort vad uppsatsen handlar om samt vilket 
fokus uppsatsen har. Därefter följer uppsatsens problemformulering, syfte samt forskningsfrågor. I dessa 
avsnitt formuleras en tydligare bild av vad det är som ska undersökas samt frågor som arbetet kommer 
fokusera kring. Litteratur och metod väljs ut efter vad som krävs och passar bäst för att förstå strukturer 
och på så sätt närma sig forskningsfrågorna. I kapitlet kunskapsöversikt redovisas tidigare forskning inom 
ämnet. I detta kapitel lyfts faktorer som påverkar befolkningsförändringar samt rådande strukturer och 
trender. I kapitlet teoretiskt ramverk presenteras det teoretiska perspektivet som valts. Därefter följer 
kapitlet empiri där den valda empirin redovisas. Nästföljande kapitel redovisar den fallstudie som gjorts 
och vilka resultat som kommit fram. Dessa resultat kommer även i detta kapitel att analyseras utifrån det 
teoretiska perspektivet som valts. Under analysdelen kopplas även resultatet till den litteratur som 
redovisats under kunskapsöversikt. Resultatet diskuteras sedan i kapitlet diskussion. Arbetet avslutas sedan 
med en slutsats. 
 

1.7 Begreppsförklaring 
Åre by: Åre by är det samhälle som ligger vid Åreskutans fot, i söder avgränsas byn av Åresjön. I Åre 
by finns ett stort serviceutbud med hotell, restauranger, livsmedelsbutiker samt tågstation. Åre by 
utgör Åredalens starkaste kärna. 
Åredalen: Åredalen sträcker sig från Så i öst till Duvedsbyn i väst. Åre by är lokaliserat i centrala 
Åredalen. Åredalen är centrum för turismen i Åre kommun (Åre kommun, 2019:26). 
Permanentboende/lokalbefolkningen: De som är folkbokförda i Åre och bor i kommunen under hela 
året. Litteraturen använder sig ofta lokalbefolkningen och Åre kommun använder sig av 
permanentboende.  
Rural turism/ naturturism: Båda begreppen står för turism som sker utanför städerna. Författare 
väljer att använda olika ord men betydelsen är den samma. 
Planering: Vid användning av ordet planering menas fysisk planering som sker i kommunal regi. 
 

1.8 Resonemang 
Åre kommun skriver i sin fördjupade översiktsplan från 2019 att Åre kommun och främst Åredalen 
haft en betydande befolkningstillväxt under de senaste 20 åren. Enligt Åre kommun (2019) är 
besöksnäringen grunden till den rådande tillväxten bland permanentboende (Åre kommun, 2019:8). 
Detta är ett resonemang och ett samband som Emmelin et al. (2010) lyfter. Författarna menar att en 
ökad turism ofta leder till ökad efterfrågan på mark och fastigheter i området (Emmelin et al. 
2010:105). Resonemanget att ökad turism skulle leda till en befolkningstillväxt är något som kommer 
undersökas i arbetet. Resonemanget kommer undersökas och därmed ge en förståelse för hur den 
fysiska planeringen arbetar med befolkningstillväxt. 
 

1.9 Bakgrund 
Tillväxtverket (2018) menar att Sverige är turistnäringen en av landets snabbast växande näringar. 
Turismen i Sverige sysselsätter 175 000 människor. Turismnäringen förväntas fortsätta växa och 2010 
tog Svensk Turism fram Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk 
besöksnäring med visionen att från 2010 till 2020 fördubbla turismens omsättning (Tillväxtverket, 
2018). Uppnås de mål som Tillväxtverket nämner skulle det innebära att den fysiska planeringen 
kommer ställas inför stora utmaningar. Den fysiska planeringen behöver följa med i utvecklingen 
kommuner med turism behöver arbeta proaktivt för att vara beredda på konsekvenserna av en ökad 
turism. 
 
I Sverige är det fortfarande storstäderna som lockar flest turister men i takt med att den svenska 
naturens attraktionsvärden höjs ökar intresset för den svenska natur- och aktivitetsturismen som till 
exempel alpin skidåkning (Tillväxtverket, 2019). För att kunna hantera den ökade efterfrågan på 
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turismen i den svenska naturen har kommunikationsföretaget Visit Sweden som arbetar med svensk 
turism tilldelats medel för att kunna utveckla de svenska turistdestinationerna på ett hållbart sätt. Detta 
för att naturturismen ofta är känsligare för yttre påverkan än vad turism i urbana miljöer är 
(Tillväxtverket, 2018:3). På destinationer som grundar sig i naturturism är dessutom inte ortens 
planering anpassad efter det besökarantal som kan komma att befinna sig på platsen samtidigt (Butler, 
1999:18). Att planeringen inte är anpassad kan i detta fall betyda att infrastrukturen inte är byggd för 
besökarantalet eller att besöksnäringen utgör ett slitage på naturen. Detta är aspekter som behöver 
hanteras i den fysiska planeringen. 
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2. Kunskapsöversikt 
I detta kapitel kommer tidigare forskning redovisas som har valts med ändamål att skapa en bakgrund 
till uppsatsens syfte och problemformulering. Den forskning som redovisas har valts ut för att få den 
kunskap som krävs för att arbetet ska uppnå dess syfte. Forskningen kommer sedan användas i 
arbetets resultat. Arbetet kommer i detta kapitel fokusera på faktorer som ger förståelse för att förstå 
hur turismen hanteras av den fysiska planeringen. Det är därför av intresse att få förståelse för hur en 
turistdestination utvecklas samt hur den fysiska planeringen påverkas av turismen. Eftersom 
resonemanget kring huruvida det finns ett samband mellan turism och befolkningstillväxt eller inte 
kommer även forskning kring befolkningens utveckling redovisas. 
 

2.1 Turistdestinationers utveckling 
För att från ett kommunalt perspektiv kunna genomföra planering på en plats där turismen är ständigt 
närvarande krävs kunskap inom en rad områden. Ett av dessa handlar om förståelse för hur en 
turistdestination utvecklas. Alla destinationer genomgår en unik utveckling men genom ökad kunskap 
inom området kan kommunen arbeta proaktivt och ha en ökad förståelse för hur utvecklingen kommer 
se ut.  
 
Destinationer utvecklas på olika sätt och Richard Butler (2006) beskriver en destinations utveckling 
med hjälp av modellen Tourism Area Life Cycle (TALC). Det första steget en ort går igenom enligt 
TALC är exploration (Butler, 2006:6). Under denna period besöker endast en mindre grupp människor 
destinationen. Denna grupp turister kräver ingen lokalkännedom. Gruppen är heller inte beroende av 
de faciliteter som står att finna på andra destinationer (Usher & Kerstetter, 2014:328). Butler menar att 
dessa turister inte följer de rådande resmönster som finns i samhället utan gör individuella resor som 
är anpassade efter dessa människors viljor. Vidare beskriver Butler att när turismen ökar kommer de 
boende i området gå in i nästa fas av modellen som är involvement. I detta steg kommer de boende i 
området att tillgodose turisternas önskemål och på så sätt skapas ett band mellan de boende och 
turisterna. Under involvement kan även marknadsföring börja ske. Under detta steg kan även en tydlig 
turistsäsong uppstå (Butler, 2006:6). Under det tredje steget development genomgår destinationen en 
kraftig ökning i antalet besökare. Under detta steg etablerar sig ofta nya butiker eller restauranger på 
platsen och små butiker köps ofta upp av större väletablerade butiker. Nästa steg kallar Butler för 
consolidation. Besökarna har i detta steg blivit fler än de permanentboende i orten (Butler, 2006:7-8).  
 
Bohlin och Elbe (2011) menar att modellen kan användas för att förstå att det krävs olika kvaliteter 
och olika utvecklingsinitiativ beroende på vilken del av utvecklingen som destinationen står inför. De 
menar även att Butlers modell kan ge en förenklad bild av destinationens såväl utmaningar och 
problem som dess möjligheter (Bohlin & Elbe, 2011:19). Dock lyfter även Bohlin och Elbe (2011) 
kritik till modellen och menar att den är anpassad efter urbana destinationer med ett högt besöksantal. 
Författarna menar att det är svårt att applicera en modell i utvecklingen av destinationer i Sverige. De 
menar att det saknas såväl modeller som litteratur inom området som är applicerbar i en svensk 
kontext. Trots detta är många principer som bland annat Butler (2006) lyfter generella och användbara 
ur ett svenskt perspektiv (Bohlin & Elbe, 2011:12). Det gör det intressant att se på svenska 
destinationer genom Butlers (2006) modell. 
 
Som nämns i kritiken är modellen svår att applicera på svenska destinationer Bohlin och Elbe (2011) 
menar att framförallt är Butlers (2006) modell där fokus ligger på turism i städer är att mycket av 
turismen i Sverige är kopplad till naturen. Den primära attraktionen för turism i Sverige är ofta de 
naturtillgångar eller de aktiviteter som kan utföras i landskapet (Bohlin & Elbe, 2011:13). En 
destination där natur- och aktivitetsturism är central har andra utgångspunkter än en urban destination. 
Vilket gör att utvecklingen på en rural destination kan komma att genomgå en annan utveckling än 
den som redovisas i TALC.  
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2.2 Landskapet som förutsättning vid turism 
Turism som är lokaliserad i naturen är beroende av landskapet i en större utsträckning än vad den 
urbana turismen är. För att få förståelse för vad som skiljer turism i natur och turism i stad och således 
få förståelse för hur planeringen i de olika miljöerna skiljer sig åt behöver vi förstå hur vi ska förhålla 
oss till landskapet. En europeisk landskapskonvention har tagits fram (Council of Europe, 2012) där 
landskapets värden redovisas. I konventionen framgår att landskapet har en stor roll för mänskligt 
välmående samt att landskapet är en viktig naturresurs och viktig för landskapsturism. Naturturism är 
en platsbunden näring som i Sverige består av skog, fjäll, hav, vattendrag eller andra miljöer. 
Tillväxtverkets (2018) definition av naturturism lyder: Naturturism är förflyttad konsumtion i form av 
aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum. Den 
svenska naturturismen står högt och kan konkurrera med den globala turistmarknaden (Tillväxtverket, 
2018:5). Den skandinaviska turismen som återfinns utanför de urbana miljöerna blir allt mer populär 
och står inför stora utvecklingsmöjligheter (Tillväxtverket, 2019). Tyrväinen et al. (2014) menar att för 
turistorters framtida utveckling är det viktigt att förstå människors uppfattning och erfarenheter om 
destinationen. Sådana erfarenheter kan enligt Frochot och Kreziak (2008) handla om hur 
servicekvalitén upplevts eller hur naturupplevelserna upplevts. Dessa faktorer påverkar upplevelsen av 
destinationen och hur benägna människor är att komma tillbaka (Tyrväinen et al. 2014:2).  
 
Dagligen matas mänskligheten med information om miljön och rådande hot mot klimatet. Människors 
kunskap leder till att högre krav ställs på hanteringen av miljöfrågor, en fråga som även blir allt 
viktigare att hantera i den fysiska planeringen. Butler (1999) och Tyrväinen et al. (2014) menar att 
turister blir alltmer medvetna om miljön. Hur landskapet och miljön hanteras i planeringen påverkar 
turisternas uppfattning av destinationen (Butler, 1999:18; Tyrväinen et al. 2014:2). Trots att Butler 
skrev om detta i slutet av 1900-talet är det än mer aktuellt idag. Den ökade kunskapen hos allmänheten 
gör att alltfler har åsikter om utvecklingen inom destinationer men även om den fysiska planeringen. 
Butler (1999) lyfter miljöproblem kopplade till den fysiska planeringen som kan uppstå på 
turistdestinationer. Turistdestinationer som bygger på landskapets förutsättningar eller naturresurser 
har oftast inte en anpassad infrastruktur eller den service som efterfrågas vid ett turistresmål. 
Författaren menar att turistdestinationer som vuxit fram utan att det geografiska läget valts oftast inte 
skapats med målet att uppnå ekologisk hållbarhet (Butler, 1999:18). De svenska destinationerna som 
är kopplade till naturturism är ofta belägna långt från storstäder där precis som Butler (1999) skriver, 
infrastrukturen inte är utvecklas i samma utsträckning som i storstäderna. En utvecklad infrastruktur är 
en av alla faktorer som påverkar möjligheten för en destination att bli mer hållbar. 
 
Butler (1999) menar att eftersom allt fler människor har ett intresse för miljön och att kunskaperna 
sprider sig bland allmänheten är människor mer uppmärksamma på huruvida miljöhanteringen är 
tillräcklig eller inte. Risken finns att turistdestinationerna sjunker i attraktivitet då den befintliga 
planeringen inte motsvarar dagens krav. Turister kommer då att leta efter nya resmål och destinationen 
kommer att gå miste om sin attraktivitet (Butler, 1999:18). Utöver konsekvenser i form av 
infrastruktur och liknande som behöver åtgärdas finns risker med exploatering i orter där landskapet är 
en förutsättning för turismen. Alegre och Garau (2010) menar att det har visat sig att en stor andel av 
de turister som reser till landsortsdestinationer gör det för att komma bort från de urbana miljöerna. En 
risk vid exploatering av destinationer belägna i rurala miljöer är att landskapets kvalitéter försvinner i 
takt med att bebyggelsen blir kraftig eller trafikintensiteten för hög. Faktorer som minskar platsens 
attraktivitet och därmed även turisters vilja att besöka platsen (Alegre & Garau, 2010:64). För att 
undvika detta lyfter Emmelin et al. (2010) vikten av den fysiska planeringen även utanför de urbana 
miljöerna. Planering under kontrollerade former kan förhoppningsvis underlätta för bevarandet av 
naturens värden (Emmelin et al. 2010:306). 
 

2.3 Fysisk planering på destinationsorter 
Den fysiska planeringen spelar en betydande roll på alla platser i Sverige. För planering på 
turistdestinationer adderas faktorer som varierad befolkning och ökat intresse för mark. Den största 



 7 

utmaningen för en planerare på en turistdestination är att möta lokalbefolkningens förväntningar 
(Bohlin & Elbe, 2011:207). Författarna menar att för att planerarna ska kunna möta 
lokalbefolkningens förväntningar behöver planerarna förstå de boendes attityd gentemot turism samt 
vilka effekter turismen får på lokalsamhället. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan 
lokalbefolkningen och aktörers vilja att locka fler turister (Bohlin & Elbe, 2011:207). Den fysiska 
planeringen ska hantera många olika viljor och att det i vissa fall leder till konflikter är naturligt 
(Almeida, et al. 2017:94) För att undvika detta är det viktigt att ge de boende i området möjlighet att 
delta i planeringsprocessen. Genom att integrera lokalbefolkningens önskningar i ett tidigt stadie vid 
planeringen minskas risken för intressekonflikter mellan lokalbefolkningen och turismen (Bohlin & 
Elbe, 2011:207). Almeida et al. (2017) skriver att som planerare är det viktigt att försöka härleda vad 
konflikten grundar sig i. Genom att identifiera problemen kan de lättare hanteras i planeringsprocessen 
(Almeida et al. 2017:94). I en landsortskommun kan befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt ha 
större betydelse för kommunen än för en kommun med ett högre antal invånare. Det gör att 
förändringar, inte minst inom den fysiska planeringen, påverkar kommunen i en större grad.  
 
Konflikter mellan lokalbefolkningen och aktörer som ser turismnäringen som en ekonomisk tillgång är 
i många fall svår att undvika då deras viljor ofta är långt ifrån varandra. Risken för dessa konflikter 
minskar dock om lokalbefolkningen tidigt integreras i planeringsprocessen (Flyvbjerg & Richardson, 
2002: 61-62). Almeida et al. (2017) menar att det saknas såväl tydliga riktlinjer för hantering av 
eventuella konflikter som vidare forskning i konflikters påverkan på den fysiska planeringen. 
(Almeida et al. 2017:95). Vidare menar författarna att konflikter blir tydligast när utvecklingen av en 
destination vill ta mark i anspråk som angränsar till villaområden eller andra, för lokalbefolkningen, 
betydande delar av orten. Tas mark som lokalbefolkningen anses värdefull i anspråk ökar misstron för 
den fysiska planeringen. Tas istället mark i anspråk som inte påverkar de boende accepteras det i en 
större utsträckning. Lokalbefolkningen kan då se på fallet ur ett subjektivt perspektiv och första att 
orten i förlängning kan vinna på denna typ av utveckling (Almeida, 2017:105). 
 
Det faktum att planering på turistdestinationer hanterar olika viljor och intressen verkar i många fall 
vara en anledning till konflikter. Den redovisade forskningen ger en inblick i utmaningar som den 
kommunala planeringen ställs inför. Konflikter inom området går att undvika menar Bohlin och Elbe 
(2011). Författarna menar att planering på turistdestinationer bör utgå ifrån att de flesta destinationer 
först och främst är en plats där lokalbefolkningen rör sig dagligen och det är därför viktigt att föra en 
planering som inte endast lyssnar på gruppen turister som i mindre kommuner ofta är en större grupp 
än lokalbefolkningen (Bohlin & Elbe, 2011:207). 
 

2.4 Fysisk planering i natur 
I Sverige styrs den fysiska planeringen i såväl stad som på landsbygden av Plan- och bygglagen samt 
Miljöbalken. Dessa lagar syftar till att “med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” (1 kap. 1 §. 
SFS 2010:900). Att nyttja naturen och de resurser som återfinns i naturen går i linje med syftet av 
lagen. För att underlätta för nyttjande av naturmiljöer krävs någon form av planering. En utmaning 
med planering på platser som inte är urbana är svårigheten att separera intressen som konkurrerar med 
varandra. Emmelin et al. (2010) menar att funktionsseparering är en grundläggande princip i den 
fysiska planeringen men att principen kan vara svårapplicerad vid planering utanför städer. Trots detta 
går viss funktionsseparering i form av zonering att göra (Emmelin et al. 2010:309). Agardy (2000) 
lyfter zonering som ett bra redskap inom fysisk planering. Förutom att minska risken för konflikter 
möjliggör uppdelning av det geografiska rummet att områden med naturvärden lättare kan bevaras 
(Agardy, 2000:880). 
 
Emmelin et al. (2005) menar att friluftsliv och turism är tätt sammankopplade (Emmelin et al. 2005:27). 
Något som redan under slutet av 1800-talet visade sig bland Sveriges föreningsliv. Svenska 
turistföreningen (STF) grundades 1885 med syfte att tillgängliggöra det svenska frilufts- och 
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fritidslandskapet för allmänheten. Detta gjordes genom arrangemang samt att dela information och kunskap 
om naturen. Under kommande år startades även Friluftsfrämjandet (1892) samt Sveriges scoutförbund 
(1912). Detta var en trend även utanför Sverige. Under 1900-talets första hälft ökade intresset för att vistas 
i naturen i stora delar av Europa. En viktig del i utvecklingen av friluftsorganisationer var kopplingen 
mellan friluftsliv, naturturism och nationell identitet (Emmelin et al. 2005:12). I takt med det ökade 
intresset för friluftsliv ökade även statens intresse för att planera och på så sätt styra friluftslivet. 1967 
påbörjades en fysisk riksplanering (Carlberg, 2009:24:). För Naturvårdsverket som startades samma år blev 
friluftsfrågor snabbt ett av det viktigaste områden de arbetade med. Frågor inom friluftspolitiken handlade 
om bristfällig information om hur befolkningen kunde använda naturen, brist på parkeringsplatser samt 
övriga medel som skulle underlätta för allmänhetens nyttjande av naturen (Emmelin et al. 2005:13). Dessa 
frågor är än idag centrala inom planeringen. 
 
Under 1970-talet ökade intresset för friluftsliv ytterligare och 25 st primära rekreationsområden skapades 
där allmänheten skulle kunna motionera och komma ut i naturen. Under denna tid tog även staten över 460 
mil markerade leder i svenska fjällen (Emmelin et al. 2005:13). Ahlström (2000) menar att under 1970-
talet började friluftsverksamheten byggas ut i Sverige. Nya friluftsgårdar och motionscentra växte fram. 
Idag är det inte längre Naturskyddsföreningen som står för all friluftsverksamhet utan det största ansvaret 
ligger idag hos de berörda kommunerna (Ahlström, 2000:169). Det fanns motståndare till framväxten av 
Sveriges friluftsliv. Sandell (2001) lyfter gruppen Argaladei vilka ställde sig kritiska till den 
kommersialism som de påstod att utvecklingen innebar (Sandell, 2001:186). Emmelin et al. (2005) menar 
dock att de flesta ställde sig positiva till den ökade planeringen som resultatet blev av ökat friluftsintresse 
(Emmelin et al. 2005:14). Ett ökat friluftsliv ledde även till ökad användning av naturen vilket kan mätas i 
form av rekreativ bärförmåga. 
 

2.5 Rekreativ bärförmåga 
Upplevelsen av en plats kan komma att påverkas av hur många som brukar platsen 
Emmelin et al. (2010) diskuterar detta genom begreppet rekreativ bärförmåga. Begreppet kommer 
ursprungligen från recreational carrying capacity vilket inom ekologin används för att redogöra vilket 
utbyte ett ekosystem kan ge utan att den negativa påverkan blir för stor. Inom den fysiska planeringen 
i naturområden används begreppet för att försöka förstå hur mycket ett område tål. Inom ekologin 
handlar det om hur mycket foder som kan utvinnas av mark eller hur mycket mänskligheten kan fiska 
utan att det får allvarliga konsekvenser. Inom planeringen och naturvården handlar rekreativ 
bärförmåga om i vilken utsträckning mark kan brukas utan att konsekvenserna blir för stora och 
naturvärden går förlorade (Emmelin et al. 2010:292). Genom att förstå vad en plats rekreativa 
bärförmåga innebär skapas förståelse för värdet i en till synes orörd plats. Kunskap inom ämnet kan 
möjliggöra för en planering som varsamt hanterar naturens tillgångar. Manning (2011) menar att 
begreppet rekreativ bärförmåga inte tar hänsyn till att användningen av naturmiljöer ändras efter 
rådande trender. Manning (2011) lyfter också det faktum att det bör finnas en medvetenhet om att ett 
område inte har någon enskild bärförmåga (Manning, 2011:100). 
 
En destinations rekreativa bärförmågan brukar delas upp i två problemområden. Den ena handlar om 
hur ekologin påverkas av besökarna. Slitage på mark eller vegetation är aspekter som ingår. Det andra 
problemområdet handlar om att besökare kan uppleva trängsel. Det kan komma till uttryck genom att 
besökare upplever att deras upplevelse blir störd. Besökarna kan känna sig begränsade av andra 
besökare och uppleva att området blir överbelagt. Båda typerna av problem är negativa för besökarnas 
naturupplevelse. En debatt om trängsel i den svenska fjällvärlden togs redan under 1980-talet 
(Emmelin et al. 2010:292). Begreppet används när mätningar görs för att få en uppfattning om vad 
besökarna tycker om olika destinationer. Det kan också vara en måttstock att använda för planerare i 
kommuner med betydande turism. Det är viktigt att ha i åtanke att den rekreativa bärförmågan handlar 
om en upplevd känsla och är således någonting som är svårt att mäta. Lawson och Manning (2001) 
uppger att många som forskat inom ämnet ställer sig frågan “när vet man att den ekologiska påverkan 
eller den sociala påverkan leder till någonting negativt?” (Lawson & Manning, 2001:180). På platser 
där naturen nyttjas av många besökare kan det vara svårt att observera förändringar i naturen. Genom 
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att planera så att människor inte tvingas utföra sina friluftsaktiviteter på samma plats skulle risken 
minska för en påtaglig summeringseffekten. Wärnbäck och Hilding-Rydevik (2007) menar att 
summeringseffekten är resultatet av flera ingrepps påverkan på naturen (Wärnbäck & Hilding-
Rydevik, 2007:109).  
 
I den svenska planeringen kan geografiska områden med nationellt viktig värden klassas som 
riksintressen (Boverket, 2017). Att klassa områden som riksintresse är ingen garanti för att ett område 
ska vara skonat från ekologisk påverkan men kan vara ett hjälpmedel för att undvika att området 
påverkas av besökarna. Emmelin et al. (2010) menar att benämningen riksintresse verkar som ett 
skydd för den svenska naturen. Att ett område är ett riksintresse innebär att exploatering eller ingrepp i 
området inte får göra påtaglig skada på området. Det ställs krav på att alternativa områden för 
exploatering ska vara utredda innan ingrepp sker i områden som är utpekade riksintressen (Emmelin et 
al. 2010:335). 
 
Boverket (2017) har delat upp riksintressen som återfinns i två kapitel i Miljöbalken. De riksintressen 
som har stöd i tredje kapitlet är områden som på grund av sina specifika förutsättningar har ett 
nationellt värde. I tredje kapitlet i Miljöbalken finns bestämmelse för hur mark och vatten inom dessa 
områden får användas. De områden som enligt tredje kapitlet i miljöbalken pekas ut som riksintresse 
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder i form av markanvändning som kan påverka områdena. 
De riksintressen som Boverket lyfter med stöd från tredje kapitlet i Miljöbalken rör till stor del 
naturen, friluftsliv, försvaret samt anläggningar för teknisk verksamhet så som kommunikation eller 
energiproduktion (Boverket, 2017). 
 
Boverket (2017) skriver att i Miljöbalkens fjärde kapitel återfinns de bestämmelser som riksdagen 
tagit fram som rör områden med särskilda natur- och kulturvärden. Vid exploatering eller användning 
av marken som enligt fjärde kapitlet är utpekat som ett riksintresse får inte miljön påtagligt påverkas. I 
de utpekade riksintressena ingår i specifika fall särskilda förbud och krav. Med undantag för 
nationalparker och Natura 2000-områden ska dock inte åtgärder på utpekade riksintresseområden 
förbjudas (Boverket, 2017). Områden med särskilda naturvärden behöver hanteras i en större 
utsträckning på platser som brukar landskapet och dess tillgångar. Naturvärden återfinns även i urbana 
miljöer men inte i lika stor utsträckning. 
 
Emmelin et al. (2010) menar att nästan en tredjedel av Sveriges yta är riksintresse för naturvård eller 
friluftsliv. Av den ytan finns två tredjedelar i Norrland med övervägande del i fjällvärlden (Emmelin et 
al. 2010:335). Som tidigare nämnt får inte exploatering i ett område som är utpekat som riksintresse 
göra påtaglig skada. Emmelin et al. (2010) menar att innebörden av påtaglig skada har diskuterats. En 
av alla organisationer som diskuterar innebörden är Naturvårdsverket som i sin skrift Värna, Vårda, 
Visa (2005). Trots detta är det fortfarande ett svårt begrepp och en lag som är svår att förhålla sig till. 
Inte minst när mindre ingrepp i naturen som enskilt inte ger någon påtaglig skada men när många av 
dessa ingrepp sker resulterar det i påtaglig skada. Wärnbäck och Hilding-Rydevik (2007) menar att 
summeringseffekten av flera små ingrepp hanteras undermåligt eller inte alls i den svenska 
planeringen (Wärnbäck & Hilding-Rydevik, 2007:109).  
 
Den viktigaste uppgiften inom naturvård är att bevara arter och naturtyper (Emmelin et al. 2010:347). 
Naturturism däremot är på många sätt en industri som bygger på att använda naturens tillgångar och 
på så sätt uppnå ekonomisk tillväxt tack vare naturen. Naturvård, friluftsliv och naturturism kan i detta 
avseende ses som ett triangeldrama (Emmelin et al. 2010:347). Naturvårdsverket menar att 
naturturismen inte endast bidrar till hållbar utveckling inom ekonomin och ur ett socialt perspektiv. 
Enligt Naturvårdsverket (2019) leder naturturism till en allmän ökad förståelse för naturens värden. 
Intresset för den svenska naturen ökar såväl nationellt som internationellt något som Naturvårdsverket 
menar är något som Sverige ska dra nytta av (Naturvårdsverket a, 2019). Det går genom tidigare 
nämnd forskning att se ett tydligt samband mellan det ökade intresset för naturen och den ökade 
turismen i naturmiljöer. 
 



 10 

Butler (1999) menar att människor blir alltmer miljömedvetna och därför behandlas miljöfrågor som 
alltmer viktiga (Butler, 1999:18). Dock menar Dolnicar et al. (2015) att det är svårt att begära att 
turister ska ta ett ansvar för miljön. Turister åker ofta på semester för att slappna av och släppa 
vardagen för en stund. Inom detta ingår det att också ta mindre ansvar för vardagliga sysslor som att 
sortera skräp eller anstränga sig för att göra ett miljövänligt val. Det visar sig att människor som är på 
semester ofta är mindre benägna att göra miljövänliga val än när de är i sitt hem (Dolnicar et el. 
2015:156-157). Enligt det Dolnicar et al. säger skulle det alltså vara svårt att få människor att resa 
miljövänligt om det skulle innebära mindre komfort. Väl på plats på en destination kan kommunens 
fysiska planering möjliggöra för kollektivtrafik och liknande som skulle komma att minska påverkan 
på miljön. 
 

2.6 Befolkning 
Resonemanget som nämndes i början av arbetet menar att det finns ett samband mellan turism och 
befolkningstillväxt. För att undersöka om det är ett resonemang som stämmer i svenska 
landsortskommuner krävs vidare kunskap om befolkningsutvecklingen i Sverige. 
 
Under 1800-talet bodde 10 % av Sveriges befolkning i städer. Idag är den siffran 85 % (SCB, 2015). 
Urbaniseringen har varit en tydlig trend i Sverige de senaste 200 åren (SCB, 2015). Detta är ett mönster 
som gäller världen över. År 2050 förutspås 70% av världens befolkning bo i städer, denna siffra var år 
1959 29%. Även om framtiden är svår att sia råder det ingen tvekan om i vilken riktning utvecklingen går 
(United nations, 2008). Trots denna statistik om urbanisering och avfolkning på landsbygden är 
flyttströmmen in till städer och ut från städer relativt jämn (SCB, 2018). Däremot bosätter sig personer som 
flyttar till Sverige från andra länder oftast i städer, Niedomysl och Amcoff (2010) menar att 23,6% av de 
som flyttar till Sverige bosätter sig på landsbygden (Niedomysl & Amcoff, 2010:272). Siffrorna visar att 
denna befolkningsgrupp står för en stor del av städernas befolkningstillväxt. En annan faktor är att 
landsbygden har en åldrande befolkning vilket betyder att det i många kommuner dör fler än vad det föds 
(SCB, 2018).  
 
Några undantag genom historien finns dock. Under 1970-80-talen skedde ett trendbrott och det var inte lika 
stor avfolkning från Sveriges landsort. Under 1990-talet ökade dock avfolkningen igen och har varit stabil 
sedan dess (Amcoff, 2006:184). Den största gruppen som flyttar från landsbygden till städer är unga 
människor vilket i förlängningen får konsekvensen att det procentuellt sett inte föds lika många barn på 
landsbygden som det gör i städerna (Niedomysl & Amcoff, 2010:260). En annan anledning är 
arbetsmöjligheterna. I Sverige har teknikens utveckling lett till att endast 2% av befolkningen arbetar inom 
jordbrukssektorn. Arbetsmarknaden på landsbygden gör att de flesta som är bosatta på landsbygden arbetar 
i närliggande städer (Niedomysl & Amcoff, 2010:264). Enligt Niedomysl och Amcoff (2010) har detta, 
oavsiktligt, lett till att serviceutbudet och då även arbetstillfällen på landsbygden minskar i takt med att 
omorganisationer sker. Sveriges kommuner och regioner har i takt med förändringar likt dessa växt vilket 
koncentrerar såväl serviceutbud och politisk makt till de större städerna. Konsekvensen av detta är att 
landsbygden i många fall blir utan service.  
 
Trots den rådande avfolkningen ses den svenska landsbygden fortfarande om attraktiv. Framförallt är det 
länder utanför Skandinavien som intresserar sig för den svenska landsbygden (Niedomysl & Amcoff, 
2010:264). Även svenskar verkar se landsbygden som attraktiv då många svenskar äger ett landställe 
(Niedomysl & Amcoff, 2010:274). Trots viljan att vara bosatt på landsbygden under semestern kvarstår det 
faktum att antalet som bor permanent på landsbygden minskar. Det leder till konsekvenser som främst 
drabbar de mindre landsortskommunerna. Fjertorp (2013) menar att när landsorter avfolkas bli kostnaderna 
per person högre i kommunen vilket många kommuner kompenserar med en högre skattesats (Fjertorp, 
2013:13). Det som Fjertorp (2013) redovisar skapar förståelse för kommunernas arbete för ökad 
befolkningstillväxt. Fjertorp (2013) och Wiechmann och Bontje (2015) menar att befolkningsminskning 
ses som negativt för såväl ekonomin som för övrig tillväxt i kommunen (Fjertorp, 2013:8 och Wiechmann 
& Bontje,2015:6). Befolkningsminskning är dock vanligt bland landsortskommunerna i Sverige. Något 
som skapar andra utmaningar för planeringen i dessa kommuner. Enligt Sousa och Pinho (2015) skapar 
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befolkningsminskning flera problem ur ett planeringsperspektiv. Det största problemet grundar sig i att 
stadsutveckling är när kopplat till befolkningstillväxt och är i många fall beroende av en ökad befolkning 
(Sousa & Pinho, 2015:24). 
 
Även om avfolkning i Sveriges landsortskommuner är praxis finns det landsortskommuner som går emot 
den utvecklingen och istället har en befolkningstillväxt. Enligt Svensk Näringsliv (2011) finns det i Sverige 
två glesbygdskommuner med på listan över vilka kommuner vars befolkningstillväxt procentuellt sett ökar 
snabbast: Åre och Rättvik (Svenskt Näringsliv, 2011:6). Att det är just dessa glesbygdskommuner som ökar 
kraftigt är intressant i den aspekten att Åre är lokaliserat i Norrlands inland vilket är en region som fått 
erfara stora befolkningsminskningar. Rättvik är beläget i norra Svealand och är även det en del av landet 
där befolkningsminskning råder.  
 
Nilsson (2012) skriver att befolkningstillväxt ofta ses som något eftersträvansvärt (Nilsson, 2012:10). 
Många delar Nilssons uppfattning men varför anses befolkningstillväxt så eftersträvansvärt? Nilsson 
(2012) refererar till en studie som gjordes av Brorström och Siverbos 2008 där olika 
framgångsegenskaper för en kommun presenteras. Nilsson har bearbetat denna och kommit fram till 
att den egenskap som betyder mest för en kommuns utveckling är befolkningstillväxten (Nilsson, 
2012:10-11). Fjertorp (2013) menar att en anledning till att befolkningstillväxt är något att sträva efter 
för kommunerna är den ekonomiska tillväxt som en befolkningsökning resulterar i (Fjertorp, 2013:8). 
Fjertorp (2013) drar slutsatsen att det finns en korrelation mellan befolkningstillväxt och ett positivt 
ekonomiskt resultat. Ökad befolkningstillväxt leder till högre ekonomiskt resultat per invånare 
(Fjertorp, 2013:24). Både Nilsson (2012) och Fjertorp (2013) menar att inom de flesta kommuner 
anser befolkningstillväxt som attraktivt samt att befolkningstillväxt skapar en ekonomisk tillväxt. 
 
Kapitlet Kunskapsöversikt har sammanställt tidigare forskning som kan ses relevant för att få en 
djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar turistdestinationers utveckling. Kapitlet har även 
gett kunskap om hur den kommunala fysiska planeringen bör hantera turism. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Kreativa klassen 
Florida (2005) menar att teorin kring den kreativa klassen utgår från Human capital theory som 
fastställer att det finns ett samband mellan var de kreativa människorna är bosatta och var det sker en 
ekonomisk tillväxt. Anledningen till detta är att ekonomisk tillväxt sker i områden där högutbildade 
personer bor. Teorin om den kreativa klassen utgår från Floridas frågor om varför det blivit så. Florida 
ställer sig frågan varför människor inom den kreativa klassen bosätter sig på samma ställe. I en 
mobiliserad värld där det finns goda möjligheter att sprida ut sig och bosätta sig var man vill väljer 
ändå den kreativa klassen att bo på samma ställe (Florida 2005:33). 
  
Trots att många teoretiker under slutet av 1900-talet forskat inom ämnet och kommit fram till liknande 
teorier är det den amerikanska professorn Richard Florida som är starkast förknippad med teorin om 
den kreativa klassen. Teorin om den kreativa klassen utgår från frågor Florida ställer sig för att förstå 
hur det kommer sig att den kreativa klassen väljer att bosätta sig på vissa platser framför andra 
(Florida, 2005:33).  
 
Människor som tillhör den kreativa klassen återfinns inom de flesta yrkeskategorier. Gemensamt är att 
de har genomfört studier på kandidatnivå eller högre. Den kreativa klassen utgör nästan en tredjedel av 
befolkningen vilket är en kraftig ökning från början av 1900-talet då de ansågs utgöra fem procent av 
befolkningen. Teorin argumenterar att ekonomisk tillväxt är starkt sammankopplad med var den 
kreativa klassen är bosatt (Florida, 2005:34). Den ekonomiska tillväxten har länge setts som en följd 
av vilka som är bosatta i området. Florida (2005) menar att Jane Jacobs redan 1984 lyfte teorin kring 
att ekonomisk tillväxt skapas genom att göra en stad attraktiv för kreativa människor. Florida (2005) 
har utvecklat teorin och fastslår att en räddning för städer där avfolkning råder är att göra staden 
attraktiv för den kreativa klassen (Florida, 2005:7). Det finns enligt Florida (2005) en ny ekonomisk 
geografi av kreativitet. För att förklara har Florida tagit fram de 3T:na - teknologi, tolerans och talang. 
Kreativa klassen söker sig till platser där de 3T:na kan uppfyllas. Den nya ekonomiska geografin 
handlar alltså om att ge en förklaring till vad som påverkar den kreativa klassen i val av plats att bo på. 
Florida menar att T:na vart och ett för sig är ointressanta men finns förutsättningar för samspel dem 
emellan utgör det en grund för en attraktiv plats där den kreativa klassen, enligt teorin, kommer att 
trivas (Florida, 2005:10). I Åres fall skulle detta kunna innebära att befolkningstillväxten som råder i 
kommunen beror på att Åre möjliggör för att de 3T:na kan uppfyllas. Av Floridas (2005) teori att 
döma kan alltså en kreativ plats skapas. Den fysiska planeringen behöver hantera intresset att bli ett 
kreativt center på samma sätt som andra intressen behandlas. På vissa platser behöver kanske inte det 
kreativa centret skapas utan platsen i sig har kvaliteterna för att kunna klassas som kreativ. 
 
Enligt Florida (2005) kan den kreativa klassen delas in i två kategorier. Super creative core där 
professorer, författare, ingenjörer, arkitekter, musiker och konstnärer ingår. Super creative core bidrar 
till samhällets ekonomiska tillväxt genom att skapa fysiska ting eller i en teoretisk aspekt framställa en 
strategi som kan appliceras för fortsatt utveckling. Den andra kategorin creative professionals bidrar 
till samhällets tillväxt direkt genom att utföra sitt arbete. I denna kategori ingår yrken som kräver hög 
utbildning och förmågan att självständigt hantera eventuella problem. Här ingår arbeten som forskare 
och läkare (Short, 2014:111).  
  
Florida (2005) menar att teorin är legitim då forskning har visat att ett lands tillväxt är starkt 
sammankopplad med invånarnas grad av utbildning (Florida, 2005:7). Däremot återger Florida inte 
någon forskning om i vilken grad av utbildning som är nödvändig för att sambandet med utbildning 
och ekonomisk tillväxt ska gälla. Florida (2005) menar dock att utbildningsgraden inte är den enda 
aspekten som påverkar den ekonomiska tillväxten. Vidare menar författaren att människor som är 
högutbildade har en tendens att samlas i kluster vilket skapar en ojämn fördelning med högutbildade 
människor. I dagens globala samhälle där denna kategori människor ofta har ett stadigt ekonomiskt 
kapital har de en möjlighet att bosätta sig var de vill (Florida, 2005:7).  
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Teorin Florida (2005) framställt bygger på frågor om varför den kreativa klassen väljer att bosätta sig 
på samma ställe. Några konkreta svar har inte Florida men han för ett resonemang där han lyfter 
aspekter som skulle kunna påverka varför den kreativa klassen samlas i kluster. En viktig aspekt som 
påverkar var den kreativa klassen bosätter sig är arbetsmöjligheter. Som Florida (2005) nämner kan 
den kreativa klassen i större utsträckning starta egna företag och på så sätt inte vara speciellt beroende 
av en geografisk plats. Hela den kreativa klassen har dock inte den möjligheten vilket gör att även 
medlemmar ur den kreativa klassen tvingas bosätta sig på platser där arbetsmöjligheter finns. Det kan 
vara en anledning till varför de samlas i kluster.  
 
Florida (2005) lyfter andra faktorer. Han menar att en bidragande orsak kan vara att kreativa 
människor vill bo på en plats som är innovativ, öppen och tolerant. Florida kallar dessa områden för 
kreativa centra. Forskning visar att de kreativa centren ofta är områden som saknar de traditionellt 
uppskattade tillgångarna i en stad. Tillgångar som närhet till naturområden och god kollektivtrafik är 
ingenting som återfinns i de kreativa centren. En anledning till detta skulle kunna vara att den kreativa 
klassen i stor utsträckning startar egna företag. De som är bosatta i ett kreativt center kan alltså, enligt 
Florida, själva starta företag eller skapa initiativ som leder till att de själva skapar ett samhälle med de 
faciliteter och tillgångar de önskar (Florida, 2005:8-9). Huruvida det är genomförbart att skapa ett 
kreativt centra eller inte är svårt att säga men Aronsson (2011) menar att den fysiska planeringen idag 
är starkt påverkade av idén om att göra en plats attraktiv genom att möjliggöra för kreativitet 
(Aronsson, 2011:113). Att Åre är en ort med speciella förutsättningar konstaterades redan i början av 
arbetet. En bidragande orsak till befolkningstillväxten skulle kunna vara att Åre anses ha de 
egenskaper som krävs för att vara ett kreativt center. Slutligen menar Florida (2005) att utöver de 
traditionella tillgångarna såsom närhet till naturen och god kollektivtrafik står den kreativa klassen 
även gärna utanför kommersiella satsningar. Satsningar som kan innebära idrottsanläggningar, 
köpcentra och turistattraktioner kan enligt den kreativa klassen ses enligt den kreativa klassen inte som 
attraktivt (Florida, 2005:9). 
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4. Forskningsdesign och metod 
I kommande kapitel beskrivs arbetets tillvägagångssätt. Till att börja med beskrivs fallstudie vilket är 
arbetets forskningsdesign. Vidare beskrivs arbetets metod vilket är kvalitativ textanalys och 
semistrukturerad intervju. I slutet av kapitlet redovisas den valda empirin.  
 

4.1.1 Fallstudie 
Denscombe (2010) menar att fallstudien som forskningsdesign innebär att studien fokuserar på ett specifikt 
fall och inte, som i många andra forskningsdesigner, ett brett spektrum. Vid användning av fallstudie som 
forskningsdesign är avsikten att tillhandahålla en grundlig redogörelse av ett specifikt fall, ett fenomen 
eller en plats (Denscombe 2010:53). Enligt Denscombe (2012) utmärker sig fallstudie som 
forskningsdesign eftersom fokus läggs på endast en undersökningsenhet. I det här arbetet är 
undersökningsenheten den valda kommunen. En fallstudie kan, till skillnad från dess motsats - 
surveyundersökningen - studera fenomen i detalj vilket inte masstudier klarar av. Det gör att information 
som inte skulle ges utrymme vid studerande av flera fenomen kommer till ytan (Denscombe, 2012:61,62).  
 
Denscombe (2012) menar att det är viktigt att komma ihåg att vid en fallstudie har forskaren bakom studien 
noga valt ut ett specifikt fall. Möjligheten att använda resultaten från fallstudien för att generalisera ett 
fenomen är beroende av hur specifikt fallet är. Författaren lyfter fallstudiens förmåga att hantera subtiliteter 
och vanskligheter i specifika fall som något av fallstudiens fördelar. Detta går hand i hand med att en 
fallstudie lämpar sig vid undersökning av ett fenomen (Denscombe, 2012:68). Liknar resultatet av 
fallstudien andra fenomen inom samma område kan en generalisering ske. Detta är dock inte regel utan en 
fallstudie görs ofta då fenomenet skiljer sig från normen (Denscombe, 2012:61). I det här arbetet undersöks 
en kommun som skiljer sig från normen. Det gör att någon generallisering av resultatet kommer vara svår 
att göra. Dock kan resultatet användas och appliceras på andra kommuner med liknande förutsättningar och 
på så sätt få en bredare förståelse. Denscombe (2012) menar även att en av fallstudiens största kvaliteter är 
dess möjlighet till en bred insamlingsmetod vad gäller data. Fallstudien inbjuder forskaren att använda 
tryckt litteratur men även insamlade dokument från möten, informella intervjuer samt frågeformulär. 
Fallstudie som forskningsdesign inbjuder till att forskaren är bred i sitt val av källor och använder sig av 
såväl tryckta som muntliga källor (Denscombe, 2012:61). 
 
Denscombe (2012) pekar även på nackdelarna med fallstudie som forskningsdesign. Denscombe menar att 
kritiken mot fallstudie som forskningsdesign ofta handlar om de generaliseringar som görs utifrån studiens 
resultat. För att undvika detta är det viktigt att forskaren öppet visar hur studien har gått till och vad som 
skiljer denna studie från liknande undersökningar. Vidare menar Denscombe (2012) att fallstudier i vissa 
sammanhang kan beskyllas för att inte uppfylla de krav som bör kunna ställas på samhällsforskning. 
Författaren framhåller dock att detta är åsikter som inte nödvändigtvis är befogade. Trots detta är det 
någonting som forskaren behöver vara medveten om (Denscombe, 2012:72). 
 

4.1.2 Val av fall 
Som fall har Åre kommun valts med fokus på Åredalen. Åre har valts då orten utmärker sig från de 
flesta andra landsortskommuner i Sverige. Åre är en av Skandinaviens största turistdestinationer där 
besöksnäringen till största delen utgörs av skidturism (Bodén, 2011:90). Detta gör att många har en 
relation till orten och fallet blir då relaterbart. Åre kommun har sedan 2007 arrangerat alpina VM två 
gånger. Senast var i februari 2019 då arrangörerna förväntade sig 120 000 besökare (are2019.se). Det 
är en ökning med 5900% jämfört med ortens folkbokförda befolkning. Det skapar speciella 
förutsättningar för den fysiska planeringen. Kommunen har dessutom en befolkningstillväxt vilket är 
unikt för norrländska kommuner. Fallet Åre har valts främst på grund av tre faktorer som gör att orten 
skiljer sig från andra svenska kommuner. 
 

• En av Skandinaviens största turistdestinationer finns i kommunen. 
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• Norrländsk ort med befolkningstillväxt. 
• Ca 11 500 permanentboende i kommunen varav ca 1 500 bor i Åredalen. Åredalen har en 

kapacitet att ta emot 120 000 besökare under t.ex. VM 2019. 
 
Att undersöka det speciella och inte det generella är en av anledningarna till att använda fallstudie som 
forskningsdesign (Denscombe, 2012:62). Åres turistnäring samt den rådande befolkningstillväxten i 
kommunen gör att fallet Åre är ett specifikt fall som skiljer sig från det generella. Eftersom det är 
kommunens planeringsarbete som kommer att undersökas och inte ett resultat lämpar sig fallstudie som 
forskningsdesign. Detta beskriver Denscombe (2012) med att lyfta fallstudiens fördelar då en relation eller 
process ska undersökas snarare än en slutprodukt eller ett resultat. Därav följer att fallstudie är en relevant 
vid studerande av processer med bestämd inramning (Denscombe, 2012:62). 
 

4.2 Metod 
Denscombe (2012) liknar användningen av en metod med en forskares användning av ett mikroskop. 
Metoden hjälper forskaren att få en tydligare bild av fallet, en noggrann mätning samt fakta om och 
belägg för innehållet. En metod används som ett alternativt verktyg för forskaren i arbetet att samla in 
empirisk data. Detta kan göras genom skriftliga källor, intervjuer, frågeformulär och observationer. 
Metod väljs efter vad som förutspås passa arbetet bäst. Vid valet av metod bör forskaren fråga sig 
själv vilken metod som är mest användbar. Flera metoder eller forskningsdesigner kan kombineras i 
ett forskningsprojekt. Vid användande av flera metoder kan de valda metoderna komplettera varandra 
och den ena metodens styrkor kan komplettera den andre metodens svagheter. Kombineras flera 
metoder kan ämnet betraktas från olika perspektiv och ämnet kan ses ur olika vinklar och på så sätt 
kan jämförelser lättare ske (Denscombe, 2012:184-185). Ett arbete som använder fallstudie som 
forskningsdesign kan med fördel kombinera flera metoder eller kombinera en metod med en 
forskningsdesign (Denscombe, 2012:61). 
 

4.3 Kvalitativ textanalys 
Att använda kvalitativ textanalys är lämpligt när forskaren vill undersöka dokument och litteratur för 
att försöka förstå ett samhällsfenomen (Widén, 2015:176). Kvalitativ textanalys handlar om att läsa 
flera olika typer av texter för att sedan analysera dem och ta ut det som är relevant inom området. 
Metoden kvalitativ textanalys (grek. hermeneutik = utlägga, tolka, förklara) (Widén, 2015:178). 
Widén (2015) menar att det finns tre olika dimensioner inom hermeneutiken. Den första dimensionen 
handlar om att förstå vilken position författaren bakom en text har och vilken relation denne har till 
texten. I den andra dimensionen ligger fokus på textens språkliga, litterära samt innehållsliga 
innebörder. Det centrala i denna dimension är att analysera det litterära innehållet. Den tredje och sista 
dimensionen innebär en tolkning av texten. I denna dimension ligger fokus vid att förstå hur texten 
står sig i en kontext frånkopplad från det nuvarande sammanhanget. Widén (2015) menar således att 
den kvalitativa textanalysen handlar om att läsa texter utifrån två perspektiv. Dels författarens avsikt 
med texten dels läsarens tolkning av samma text (Widén, 2015:178-180).  
 

4.4 Intervju 
En intervju kan lätt ses som en konversation. Denscombe (2012) menar dock att det krävs mer än så. 
En intervju kräver kunskap om situationen då en rad antaganden kommer att ställas under en intervju 
(Denscombe, 2012:72). Intervjuer kan användas vid insamling av faktisk information och då kan ett 
frågeformulär räcka och således vara en effektiv metod. Ska mer komplexa och subtila fenomen 
undersökas bör intervjun ske muntligt, därigenom används intervjuns fulla potential. Vid muntliga 
intervjuer kan forskaren få insikt i intervjupersonens åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 
(Denscombe, 2012:232).  
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4.5 Semistrukturerad intervju 
I detta arbete ansågs den semistrukturerade intervjun mest lämpad till syfte och forskningsfrågor. En 
semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har förberett ämnen och frågor som ska diskuteras. 
Till skillnad från den strukturerade intervjun innebär den semistrukturerade intervjun att intervjuaren 
är flexibel när det gäller ämnenas och frågornas ordningsföljd. Detta gör att den som blir intervjuad 
har möjlighet att utveckla sina idéer och intervjuaren kan ställa följdfrågor. Till skillnad från den 
ostrukturerade intervjuformen har dock intervjuaren en tydlig bild av vad denne vill få ut av intervjun. 
I detta arbete gjordes en personlig intervju. En fördel med en personlig intervju är att informationen 
och åsikterna som kommer fram vid intervjun härstammar från en och samma källa. Detta gör det 
lättare att koppla åsikterna till en bestämd människa. Förutom denna aspekt ansågs en personlig 
intervju vara passande eftersom den till skillnad från en gruppintervju är lätt att arrangera samt ger 
mindre efterarbete (Denscombe, 2012:234-235). Eftersom denna uppsats genomfördes under en 
begränsad tid ansågs denna intervjuform som den mest relevanta. Intervjun kunde då göras genom 
Skype. 
 

4.6 Metoddiskussion 
Enligt Denscombe (2013) är den främsta anledningen till att använda fallstudie som forskningsdesign 
det faktum att den kan koncentrera sig på ett specifikt fall och på så sätt fördjupa sig inom detta fall. 
Det gör att kunskaperna blir djupare och på så sätt upptäcks aspekter som inte annars skulle kommit 
fram. Genom att forskaren studerar ett ensamt fall kan allt fokus läggas på det enskilda fallet och på så 
sätt ökar chanserna för en djupare förståelse. Fallstudie är relevant att använda när fallet skiljer sig 
från det generella. Genom att då använda en fallstudie kan fokus koncentreras kring att förstå varför 
det är ett specifikt fall (Denscombe, 2013:60-62). Vidare menar Denscombe (2013) att det faktum att 
fallstudien ger möjlighet att använda flera metoder samt flera datakällor vid insamling av information 
ökar trovärdigheten i studiens resultat. En bred insamling gör att fallet kan analyseras och beaktas ur 
olika synvinklar och på så sätt få en djupare förståelse för varför fallet ser ut som det gör. Vid 
småskaliga forskningsprojekt passar fallstudien bra eftersom forskaren lättare kan koncentrera arbetet 
under en begränsad tid och trots detta få fram nyttig information (Denscombe, 2013:71). Under detta 
arbete har flera olika typer av källor använts för att få ett bredare perspektiv. Genom att studera 
kommunala plandokument uppnås en viss kunskap och förståelse om kommunens officiella önskemål 
och visioner med planeringen. Den genomförda intervjun har kompletterat plandokumenten och gett 
en djupare förståelse. Den tidigare forskning som undersökts har gett förståelse för fallet Åre i en 
bredare kontext. När dessa olika informationskällorna läggs samman leder det till såväl kunskap som 
förståelse som varit nyttig för att föra detta arbete framåt. 
 
Fallstudiens sämre egenskaper återfinns i det faktum att projektet är fokuserat på ett specifikt fall 
vilket gör det svårt att applicera resultatet på andra fall. En svårighet är även att det är svårt att jämföra 
fallet med andra fall. För att göra det med rättvisa kräver projektet att en fallstudie görs även på det 
andra fallet. Denscombe (2013) menar att en nackdel med att använda fallstudie som forskningsdesign 
är att avsaknaden av trovärdigheten i de eventuella generaliseringar som görs utifrån resultatet. För att 
undvika detta behöver forskaren vara noga med att visa i vilken utsträckning fallstudien gjorts och på 
så sätt vara öppen med att visa att resultatet endast gäller det studerade fallet (Denscombe, 2013:72). 
Denscombe (2013) menar att fördelarna med att göra en kvalitativ textanalys är att framhäva de dolda 
sidorna som inte alltid går att återfinna i texten. En nackdel med användandet av kvalitativ textanalys 
är risken för att information och forskning kan tas ur textens sammanhang och på så sätt gå miste om 
författarens syfte med texten (Widén, 2015:190).  
 

4.7 Empiriskt material 
Den empirin som valts ut har valts för att ge en grundlig förståelse för Åre som ort och de förändringar 
som orten står inför. Eftersom fallstudie som forskningsdesign inbjuder till ett brett empiriskt material 
har såväl litteratur kopplat till Åre kommun som litteratur helt fristående från Åre kommun valts. 
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4.8 Fördjupade översiktsplan 
Boverket (2018) menar att den fysiska planeringen i Sverige grundar sig i det kommunala 
planmonopolet. Det innebär att kommunerna själva ansvarar för planer över hur mark och vatten inom 
kommunen ska brukas och regleras. Planeringen regleras genom kommunala dokument på tre nivåer: 
Översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan 
vilken ska innefatta hela kommunen. Översiktsplanen bygger på övergripande mål, förändringar i 
omvärlden, fysiska strukturer, allmänna intressen samt spegla den politiska majoritetens uppfattning. 
Översiktsplanen är inte ett bindande dokument men ska ge råd och vägledning om hur den byggda 
miljön ska hanteras men även hur den obebyggda marken ska hanteras (Boverket, 2018). En fördjupad 
översiktsplan kan göras över en mindre del av kommunen, till exempel en mindre tätort. Boverket 
(2018) skriver att i en fördjupad översikts finns utrymme att vara mer detaljerad än i översiktsplanen, 
den kan även tas fram endast över ett område som är i större planeringsbehov än resten av kommunen 
(Boverket, 2018). I denna uppsats har Åredalens fördjupade översiktsplan använts som ett centralt 
begrepp. Genom att använda Åredalens fördjupade översiktsplan ges ett ingående perspektiv i hur 
kommunen arbetar med planeringen och dess svårigheter i kommunen. Den fördjupade 
översiktsplanen är från 2019 vilken gör den aktuell vilket även det var en viktig aspekt i valet av 
empirin. Förutom den fördjupade översiktsplanen har andra plandokument som till exempel Åre 
kommuns översiktsplan undersökts. 
 

4.9 Övrig litteratur 
Utöver de ovan nämnda plandokumenten samt intervjun med Åre kommun har litteratur som inte är 
kopplad till Åre kommun undersökts. Detta för att få ett bredare perspektiv och förstår vilka strukturer 
som kan återfinnas i utvecklingen i Åre kommun. Fokus vid insamlandet av empirin har varit att få en 
bredare förståelse i vad som är centralt i turism på landsorter. Lars Emmelin och Klas Sandell har 
forskat på ämnet och deras litteratur har varit centralt i arbetet. För att få en förståelse i 
destinationsutveckling har Bohlin och Elbes bok Utveckla turistdestinationer använts. För att förstå 
hur trender har påverkat områden med turism över tid samt förstå strukturer som kan ge förståelse för 
utvecklingen i Åre har även internationell forskning och litteratur undersökts. För att förstå sambandet 
mellan turism och befolkningstillväxt har även det tagits i åtanke när empiri valts. 
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5. Resultat och analys: Fallstudie Åre 
I detta kapitel kommer fallstudiens resultat och tillhörande analys presenteras. Arbetets 
kunskapsöversikt och valda teoretiska perspektiv kommer analyseras tillsammans med fallstudiens 
resultat. Genom att applicera den redovisade forskningen erhålls en djupare förståelse för hur turismen 
hanteras i den fysiska planeringen i en svensk landsortskommun 
 

5.1 Fallet Åre 
Åre med sina 7 23 kvadratkilometer är likt många andra av Sveriges landsortskommuner stor till ytan. Åre 
by har trots sin blygsamma storlek under det senaste seklet kommit att bli en av Sveriges största 
turistdestinationer. Det började i slutet av 1800-talet då järnvägen byggdes vilket gjorde det enklare att ta 
sig till Åre. Till en början bestod turisterna av luftturister som var intresserade av att besöka Jämtland för 
att andas den friska luften (Bodén, 2011:90). Under början av 1900-talet utvecklades turismen i Åre. Den 
snabba utvecklingen som skedde ledde till att arkitekten C O Rahm tilldelades uppgiften att upprätta en ny 
stadsplan för orten. Stadsplanen som färdigställdes 1910 innehöll bland annat en bergbana som än idag 
används och är ett karaktäristiskt inslag i Åre by (Bodén, 2011:90). Turismen har sedan dess vuxit och Åre 
är idag en välkänd skidort. Turismen i kommunen ökar för varje år och förutom en ökad turism har 
kommunen även sedan 20 år tillbaka en befolkningstillväxt (Åre kommun, 2019:8).  
 

5.2 Hur hanteras turism i den fysiska planeringen? 
För att få förståelse för hur turismen påverkar en kommun redovisas här kunskap som beskriver hur 
utvecklingen på en turistdestination kan komma att se ut. Utvecklingen i Åre kommun kan förklaras 
genom att applicera Butlers (2006) modell TALC. De stegen som Butler menar att en destination går 
igenom stämmer i många avseenden in på den utveckling som Åre genomgått. Under lång tid bestod 
turismen av människor som under primitiva förhållanden ville lämna staden för att nå den friska luften 
i Jämtland. Turismen utvecklades sedan men intresset för skidturism väcktes först under 1950-talet 
(Bodén, 2011:90). Denna utveckling går i linje med det första steget i Butlers modell och kallas 
exploration (Usher & Kerstetter, 2014:328). I takt med att skidturismen utvecklades under 1970-talet 
ökade även utbudet för turisterna. Under 1980-talet genomgick kommunen en byggboom och allt fler 
hotell och restauranger växte fram (Bodén, 2011:96). Butler kallar utvecklingsfasen för involvement 
och menar att utvecklingen av serviceutbudet är en del i lokalbefolkningens arbete att möta turisternas 
behov. På destinationer där turismen är starkt kopplad till en årstid är det under detta steg som 
destinationens säsong växte fram (Butler, 2011:6). Något som även hände i Åre. Från att Åre varit en 
året runt-destination ändrades detta i takt med att skidintresset växte och vintern kom att bli den 
främsta turistsäsongen i Åre. Tidigare när turisterna besökte orten för fjällvandring eller annan 
rekreation i naturen var inte turismen bunden till en specifik säsong. Åre kommun skriver att en vision 
för planeringsarbetet i kommunen är att Åre återigen ska bli en destination som turister besöker under 
hela året (Åre kommun, 2019:40).  
 
Vid applicering av TALC-modellen tyder den rådande befolkningstillväxten och den ännu kraftigare 
utvecklingen av turismen (Åre kommun, 2019:8) som pågår på att Åre befinner sig i fasen 
consolidation. Under consolidation är antalet besökare i orten fler än lokalbefolkningen. Det är en 
nivå av turism som uppnås snabbt i Åre eftersom lokalbefolkningen är en relativt liten grupp. Genom 
att få en djupare förståelse för destinationers utveckling kan konsekvenserna tydligare härledas. Vid 
studerande av TALC-modellen ges förståelse för att tillväxten främst sker under de första stegen. 
Genom tidigare resonemang gällande den pågående tillväxten i Åre konstateras att enligt TALC-
modellen har Åre ännu inte nått en punkt där turismen mattas av utan kommunen har fortfarande en 
kraftig tillväxt.  
 
Den rådande tillväxten i kommunen leder till möjligheten att upprätthålla en större ekonomi. Turism 
gör också att det finns en större efterfrågan på kultur och nöjen än vad en plats skulle ha med endast 
permanentboende (Arnstberg & Bergström, 2001:38). De ovanstående författarna, och många därtill, 
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menar att turism bidrar till många positiva aspekter för en ort. Inte minst bidrar turistnäringen till 
ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Fler människor i rörelse kan även komma att leda till fler 
enskilda intressen och skapar därmed utmaningar för den fysiska planeringen. Enligt Strömgren 
(2007) utgår den fysiska planeringen från att det finns ett överordnat allmänintresse. Målsättningen är 
att detta ska väga tyngre än enskilda intressen (Strömgren, 2007:200). 
 Detta ger den fysiska planeringen ett betydelsefullt uppdrag när planering ska genomföras på en plats 
där enskilda intressen, inte minst vinstintressen, är många. Genom att, från den fysiska planeringens 
sida, vara medveten om de olika intressena som finns på platsen redan från start minskar risken för 
konflikter intressena emellan. 
 
Risken för konflikter mellan olika intressen kan ställas på sin spets när målsättningen för ett av de 
inblandade intressena är att uppnå ekonomisk vinst. Detta är någonting som Flyvbjerg och Richardson 
(2002) lyfter. Författarna menar att det finns en stor risk att konflikter uppstår mellan 
lokalbefolkningen och aktörer som tjänar pengar på turism. För att undvika detta ska 
lokalbefolkningen integreras i planeringen och kommunen ska förstå lokalbefolkningens behov 
(Flyvbjerg & Richardson, 2002: 61-62).  
 
Åre kommun lägger i sin fördjupade översiktsplan tyngd vid att de som bor permanent i Åredalen inte 
ska åsidosättas. Genom det resonemang som Åre kommun för ges uppfattningen att Åre kommun är 
medvetna om att lokalbefolkningens viljor kan riskera att anses vara sekundära. En aspekt som Åre 
kommun (2019) lyfter som bevisar detta är deras arbete för att öka antalet hyresrätter i kommunen 
(Åre kommun, 2019:16). Vid intervju med en planerare på Åre kommun framkommer att planeringen 
påverkas av att endast en liten del av marken är kommunägd. Planeraren menar att det finns starka 
traditioner hos privatpersoner att äga sin egen mark och att marken ärvs vidare i generationer. Priset 
för mark är högt och kommunen har idag inte möjlighet att köpa marken. Det leder till att kommunen i 
planeringsarbetet inte kan ställa krav på vad byggnaderna ska innehålla (Planerare Åre kommun, 
2019-04-17, min 5). Av intervjun med Åre kommun framgår att den fysiska planeringen drabbas av 
ägandeförhållandena på mark i kommunen. Främst är det bostadsplaneringen som är svår att påverka 
från kommunens sida. Planeraren menar att det är en av planeringsarbetets största utmaningar eftersom 
det inte går att styra vilken upplåtelseform som ska råda bland nybyggnationer (Planerare, Åre 
kommun, 2019-04-17, min 5). Det faktum att Åre kommun endast äger en liten del av marken i 
kommunen minskar kommunens möjlighet att påverka vad som byggs. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen råder det brist på framförallt hyresrätter i kommunen (Åre kommun, 2019:17) något 
som under rådande omständigheter är svårt att göra någonting åt från kommunens sida. Utifrån att Åre 
har svårt att tillgodose behovet av hyresrätter finns risk att den kommunala planeringen inte heller 
lever upp till lokalbefolkningens förväntningar. Något som Bohlin och Elbe (2011) menar är en viktig 
men också en svår utmaning för planerare (Bohlin & Elbe, 2011:207).  
 
Planeraren på Åre kommun berättar att flyttmönstret inom kommunen tydligt visar att befolkningen 
efter några år i Åredalen flyttar till övriga delar av kommunen. Något som planeraren påstår beror på 
de rådande bostadspriserna i Åredalen (Planerare, Åre kommun, 2019-04-17, min 3). Det rådande 
prisläget i Åredalen beror på platsens attraktivitet. Emmelin et al. (2010) lyfter fenomenet och menar 
att det är en vanlig utveckling av turistdestinationer. Författarna menar att en plats ökade turism leder 
till ökad efterfrågan på mark och fastigheter. Konsekvenserna av det gör att de befintliga bostäderna 
blir allt mer attraktiva och i takt med ökad attraktivitet stiger också priserna (Emmelin et al. 
2010:105). En ökad attraktivitet på bostäder i Åredalen leder till ökade tillgångar hos den del av 
lokalbefolkningen som äger sin bostad. Dock leder detta även till en rad konsekvenser. Emmelin et al. 
(2010) lyfter en av dem. Författarna menar att den ekonomiska utvecklingen i förlängningen leder till 
att lokalbefolkningen tvingas bosätta sig i mer perifera områden (Emmelin et al. 2010:105). En faktor 
som Emmelin et al. (2010) inte lyfter är det faktum att utbudet kan skilja sig från olika platser och är 
en parameter som behöver tas i beaktning. I Åres fall är utbudet av villor större utanför Åre by. Det 
kan vara en faktor som påverkar flyttmönstret. Problematiken som Emmelin et al. (2010) skriver om är 
även något som planeraren vid Åre kommun lyfter vid vårt samtal. Som betraktare utifrån kan 
flyttmönstret tyckas leda till ökad segregation mellan de permanentboende och turister. För att lyfta 
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något positivt i boendesituationen menar planeraren att det pågående flyttmönstret till viss del leder till 
att konflikten mellan turistboende och permanentboende löser sig själv (Planerare, Åre kommun, 
2019-04-17, min 3). 
 
Det rådande flyttmönstret till följd av turismen kan ses som en negativ konsekvens av turismens 
utveckling. Emmelin et al. (2010) menar ett en viktig aspekt att komma ihåg är dock att turismen må 
höja såväl bostadspriser som priser inom handel på platsen. Positivt är dock att turism också ger 
många arbetstillfällen (Emmelin et al. 2010:105). I Åres fall står turistnäringen, precis som Emmelin 
et al. (2010) skriver, för en stor del av arbetstillfällena och är en viktig näring för hela kommunen. 
Turismen i Åre är centrerad till vintersäsongen vilket leder till att en stor andel av arbetstillfällena 
endast finns under vinterhalvåret (Åre kommun, 2019:16). 
 
Under hela vinterhalvåret är turismen påtaglig i Åre men peakar de svenska jul- och sportloven 
(Jämtland Härjedalen, 2018:7). Sportlov är unikt för Sverige och skapar speciella förutsättningar för 
orter med vinterturism. Lovet härstammar från 1940-talet då skolorna stängde en vecka om året för att 
spara in på uppvärmningskostnaderna. Friluftsaktiviteter anordnades under veckan för att aktivera 
eleverna och för elever i storstadsregioner anordnades aktiviteter i fjällmiljö. Under 1980-talet 
infördes sportlov i hela landet (svt.se). Idag är sportlovsveckorna i Sverige fördelade över fyra veckor. 
Sportlov är något unikt för Sverige och leder till att antalet besökare på svenska vinterdestinationer 
peakar under dessa veckor. 
 
Jul- och sportloven är en bidragande orsak till att antalet besökare i Åredalen varier kraftigt. På frågan 
hur planeringsarbetet hanterar den varierade befolkningen som blir till följd av turismen i Åre menar 
planeraren från Åre kommun att det är något som de hela tiden arbetar med. Fortsatt berättar 
planeraren att det ständigt pågår en avvägning mellan hur stora anpassningar som ska göras. Skulle 
byn vara anpassad för antalet besökare under sportlovsveckorna eller påskveckorna skulle väldigt stor 
del av byn bestå av vägar. Skulle det däremot vara anpassat efter de 1 500 personer som är 
folkbokförda i byn skulle det bli katastrof under de stora turistveckorna. Det gäller att hitta en balans 
menar planeraren (Planerare, Åre kommun, 2019-04-17, min 31). Av intervjun att döma arbetar Åre 
kommun för att bevara Åredalens befintliga kvaliteter. Något som Alegre och Garau (2010) lyfter som 
en viktig aspekt i utvecklandet av turism i natur (Alegre & Garau, 2010:64). Det svenska plansystemet 
är en viktig parameter i utvecklingen av områden i naturlandskap. Eftersom kommunen inte har något 
direkt vinstintresse kan arbetet med den fysiska planeringen prioritera allmänintresset i utvecklingen. 
Något som Emmelin et al. (2010) menar är den fysiska planeringens huvudsakliga uppgift (Emmelin 
et al. 2010:306). 
 
I Åredalens fördjupade översiktsplan från 2019 går att läsa om den starka befolkningsutveckling som 
sker i Åre kommun. Av de som flyttar till kommunen bosätter sig de flesta i Åredalen vilket delvis 
beror på de säsongsboende som under vinter- eller sommarsäsongen arbetar genom de kortvariga 
anställningarna som finns i Åre. Befolkningsutvecklingen som sker i Åre beror inte bara på de 
säsongsanställda. Från 1 januari 2014 till sista december 2017 ökade invånarantalet i Åredalen med 
463 personer vilket under denna tidsperiod utgjorde 64% av befolkningsökningen i kommunen (Åre 
kommun, 2019:16). Trots denna befolkningsutveckling har Åredalen ett negativt flyttnetto till 
resterande delar av kommunen. Anledningen är att människor väljer att flytta till Åredalen från andra 
delar av Sverige. Efter några år väljer många att flytta vidare till andra delar av kommunen (Åre 
kommun, 2019:16).  
 

5.3.1 Vad blir konsekvenserna av turism i en landsortskommun? 
Emmelin et al. (2010) menar att i takt med ökad turism på en destination ökar efterfrågan på mark och 
fastigheter (Emmelin et al. 2010,105). Åre kommun lyfter besöksnäringen som den främsta 
anledningen till att kommunen har en befolkningstillväxt. I Åre finns en tydlig korrelation mellan ökad 
turism och ökad befolkningstillväxt. Åre kommun har under de senaste 20 åren haft en kraftig 
befolkningstillväxt (Åre kommun, 2019:8).  
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5.3.2 Applicering av teorin om den kreativa klassen 
Vid applicering av en teori är det viktigt att komma ihåg att en teori inte är anpassad efter ett specifikt 
fall och kan således inte ge en fullständig förklaring till ett fall, en utveckling eller en process. Floridas 
(2005) teori om den kreativa klassen är anpassad efter storstäder och är därmed inom vissa avseenden 
svårapplicerad på orter i Åres storlek. Trots detta återfinns flertalet faktorer i teorin som leder till 
djupare förståelse och förklaringar till utvecklingen i fallet Åre. 
 
Genom att titta på befolkningstillväxten utifrån det teoretiska perspektivet Kreativa klassen skulle en 
stor del av de som flyttar till kommunen vara egna företagare. Florida (2005) menar att det finns ett 
samband mellan var den kreativa klassen är bosatt och var det råder ekonomisk tillväxt (Florida, 
2005:33). Detta är en teori som går att applicera på Åre kommun för att förstå utvecklingen. Att det är 
en korrelation mellan dessa aspekter behöver inte i fallet Åre betyda att det är en kausalitet. Det 
betyder alltså inte att det endast är den kreativa klassen som bosätter sig i Åre. Däremot vill Åre 
kommun främja för ett inbjudande företagsklimat med förhoppningen att de ska leda till att antalet 
egna företagare ökar (Åre kommun, 2019:12) Statistik från SCB visar att andelen egna företagare 
redan är högre i Åre kommun än i riket (SCB, 2017). Något som Florida (2005) menar är vanligt 
förekommande på platser där den kreativa klassen är bosatt (Florida, 2005:8-9). Åre kommun menar 
att anledningen till att det i kommunen finns ett högt antal egna företagare är ett resultat av den 
attraktiva miljön och de goda möjligheter för företagande som finns på platsen. Av den fördjupade 
översiktsplanen att döma är förhoppningen är att den fysiska planeringen ska möjliggöra för än fler 
egna företagare (Åre kommun, 2019:39). Att tolka av Floridas teori skulle detta vara i linje med att 
göra kommunen attraktiv för den kreativa klassen. Detta eftersom Floridas (2005) teori om att de som 
utgör den kreativa klassen i större utsträckning startar egna företag än människor som inte tillhör den 
kreativa klassen (Florida, 2005:8-9).  
 
Anledningen till att Åre är en företagstät kommun menar Bodén (2011) härstammar från 1990-talets 
framväxande IT-samhälle som var en bidragande orsak till att småföretagare kunde bosätta sig i Åre. 
Dessutom, menar Bodén (2011) att den småföretagarvänliga näringspolitiken som rådde under 1990-
talet ledde till att fler lyckades som företagare i Åre. Många företagare lockades under 1990-talet av 
Åres image som en plats där nya trender snabbt fick genomslag (Bodén, 2011:100). Den nämnda 
imagen är något som Åre verkar lyckats behålla och som lever kvar än idag. För många har Åre tack 
vare sin identitet och sitt starka varumärke en känslomässig attraktionskraft vilket gör att människor 
vill befinna sig på orten (Åre kommun, 2019:19). Att Åre har en stark image och en känslomässig 
attraktionskraft går i linje med vad Florida (2005) lyfter som aspekter som påverkar var den kreativa 
klassen bosätter sig eftersom att den kreativa klassen enligt Florida (2005) ofta bosätter sig på platser 
som är öppna och innovativa (Florida, 2005:8).  
 
Vad som går emot att befolkningstillväxten i Åre kommun skulle bero på att den kreativa klassen 
bosätter sig i kommunen är den rådande turistutvecklingen. Enligt Florida (2005) värdesätter inte den 
kreativa klassen stora satsningar som etablering av turistattraktioner eller stora idrottsanläggningar 
(Florida, 2005:9). I Åre är turistattraktioner i form av Åreskutan och tillhörande turism en central del 
av Åre kommun och dess fortsatta utveckling. Den andel människor som bosätter sig i Åre för att 
nyttja Åres turistattraktioner skulle, enligt Florida (2005), inte tillhöra den kreativa klassen. Däremot 
söker sig den kreativa klassen ofta till platser där traditionellt uppskattade tillgångar i en stad inte är 
framstående. Som exempel lyfter Florida den kreativa klassens förhållande till kollektivtrafik. Klassen 
ser sig inte vara beroende av tillgångar likt kollektivtrafik. Florida menar att företagsandan inom 
kreativa klassen gör att de kan tillgodose sig själva med faciliteter likt kollektivtrafik (Florida, 
2005:8). Kollektivtrafiken är något som enligt Åre kommun är bristfällig i kommunen. Vid 
återkommande tillfällen nämns denna brist i Åredalens fördjupade översiktsplan samt i Åres 
översiktsplan (se ex Åre kommun, 2019:29). Enligt Florida (2005) påverkar inte detta den kreativa 
klassens etableringsbenägenheter (Florida, 2005:9). Teorin kring den kreativa klassen är, likt många 
andra teorier inom fysisk planering, anpassade efter storstäder vilket gör att den är svårapplicerad på 
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orter i Åres storlek. Andersen et al. (2010) lyfter detta som en kritik mot teorin. Författarna menar 
dock att den kreativa klassen gärna flyttar från de allra största storstadsregioner. Detta för att undvika 
den trängsel som ofta finns i storstäderna. Den kreativa klassen söker ofta efter en plats med 
gemenskap vilket kan vara svårt att uppnå i storstäder (Andersen et al. 2010:1599-1600).  
 
Vid användning av Floridas (2005) teori om den kreativa klassen är det viktigt att komma ihåg att 
teorin togs fram 2005. Grunderna i teorin om den kreativa klassen kan säkerligen kvarstå än idag. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att medlemmarna i den kreativa klassen kanske inte har samma 
uppfattningar idag som 2005. En aspekt som de senaste åren kommit att bli allt mer aktuell frågor som 
rör klimatet. Enligt Florida (2005) anser den kreativa klassen att tillgängligheter som kollektivtrafik 
inte ses attraktivt (Florida, 2005:8). År 2019 är klimatet ett omdiskuterat ämne och resonemang om att 
kollektivtrafik är något som inte anses attraktivt är något som idag skulle ifrågasättas. Några bevis 
finns heller inte för att den svenska kreativa klassen 2019 inte skulle uppskatta natur. Det går snarare 
emot den statistik som Tillväxtverket (2019) redovisar. Nämligen att intresset för naturupplevelser och 
aktivitetsturism såsom alpin skidåkning ökar (Tillväxtverket, 2019). Trots detta kan teorin användas 
och ge en viss förståelse till den befolkningstillväxt som sker i Åre. Vid applicering av Floridas teori 
om den kreativa klassen på fallet Åre visar detta att teorin kan appliceras och ses som en del i 
förklaringen till vilka som väljer sig att bosätta sig i Åre. Teorin ger dock ingen förklaring till vilka det 
är som besöker Åre som turister. 
 

5.4 Tillväxt som följd av turism 
Resultatet visar att ett samband mellan turism och befolkningstillväxt i Åre kommun finns. Bodén 
(2011) menar att sambandet är historiskt och starkt sammankopplad till de ökade antalet 
arbetstillfällen som turismen ger (Bodén, 2011:96). Författarna nämner arbetstillfällen som den 
tydligaste orsaken till befolkningstillväxt. Utöver arbetstillfällen är intresset för naturen och de 
aktiviteter som går att utföra i Åre en viktig parameter. Bodén (2011) lyfter Stenmarkseffekten som 
rådde i Sverige under 1970-talet. Under denna tid ökade intresset för naturen men i synnerhet intresset 
för alpin skidåkning. 1970-talets ökade intresse för alpin skidåkning till följd av de svenska 
framgångarna gjorde att nya arbetstillfällen kom till vilket gjorde att människor återigen kunde bosätta 
sig i Åre kommun (Bodén, 2011:96).  
 
Det ökade skidintresset ledde till fler arbetstillfällen och på så sätt förbättrade möjligheterna att bosätta 
sig i Åre vilket är en viktig del i befolkningstillväxten. Trots det ska inte det faktum att människors 
intressen också påverkar attraktiviteten och viljan att bosätta sig på en specifik plats förbises. Den så 
kallade Stenmarskeffekten som Bodén och Elbe (2011) nämner är ett bevis på att turistnäringen är 
trendkänslig och populariteten kan såväl öka som minska. 
 
För att återkoppla till huruvida sambandet mellan turism och befolkningstillväxt stämmer eller inte 
kan konstateras att en korrelation mellan turism och befolkningstillväxt finns i Åre. Om det ena är en 
effekt av det andra är svårt att säga och kräver vidare forskning. Däremot kan konstateras att turismen 
i Åre leder till tillväxt. 
  
Enligt Fjertorp (2013) strävar alla kommuner efter tillväxt inom såväl befolkning som ekonomi. Inom 
den kommunala planeringen anses också tillväxt vara norm (Fjertorp, 2013:8). Enligt det Fjertorp 
(2013) skriver borde alltså den rådande befolkningstillväxten i Åre underlätta för den kommunala 
planeringen. Möjligen finns det en gräns då befolkningstillväxten inte längre endast anses positiv utan 
svårigheter inom den fysiska planeringen. Det är ingenting som Fjertorp (2013) nämner men 
eventuellt är det en aspekt som behöver behandlas i den fysiska planeringen. I översiktsplanen från 
2017 skriver Åre kommun att ett av de främsta kommunala målen är att under varje år ha en ökad 
befolkningstillväxt. Av denna målsättning att döma ser inte Åre kommun några större hinder med 
befolkningstillväxten. Viktigt att komma ihåg är dock att de kommunala målen gäller hela kommunen 
och inte endast Åredalen. Enligt Fjertorp (2013) är det en naturlig målsättning för kommuner eftersom 



 23 

befolkningstillväxt anses vara attraktivt för en kommun och leder även till ekonomisk tillväxt 
(Fjertorp, 2013:8).  
 
Som tidigare nämnt berättar planeraren vid den genomförda intervjun att den största utmaningen inom 
kommunens planering är bemötandet av den rådande bristen på hyresrätter. Det planeraren på Åre 
kommun berättar ger uppfattningen av att den kommunala planeringen har vissa svårigheter med att 
hantera den rådande befolkningstillväxt. Kommunen ser dock en positiv utveckling i frågan och 
planeraren berättar att under de senaste åren har även exploatörer börjat bygga för de som bor 
permanent i Åredalen och inte endast rikta in sig på turisterna. Planeraren tror att detta beror på att 
marknaden ser annorlunda ut idag och den starka befolkningstillväxten gör att det finns en marknad 
för privata exploatörer att bygga bostäder till permanentboende (Planerare, Åre kommun, 2019-04-17, 
min 20). Den utvecklingen som planeraren berättar om visar på att privata aktörers vinstintresse även 
kan gynna lokalbefolkningen. Flyvbjerg och Richardson (2002) förmedlar i sin text vikten att se förbi 
vinstintressen. Författarna menar att faktum kvarstår att det är viktigt att förstå lokalbefolkningen. För 
att uppnå ökad förståelse behöver de tidigt involveras i planeringsprocessen (Flyvbjerg & Richardson, 
2002: 61-62). Resonemanget som Flyvbjerg och Richardson (2002) lyfter skapar förståelse för vikten i 
att lokalbefolkningen involveras i processen och på så sätt har möjlighet att påverka beslut. Av den 
fördjupade översiktsplanen att tolka fokuserar Åre kommun på behov som är gemensamma för turister 
och för lokalbefolkningen (Åre kommun, 2019:21). Genom att arbeta för att uppnå de gemensamma 
behoven minskar risken för särbehandling. 
 

5.5 Fysisk planering i natur: Fallet Åre 
Turismen skapar i olika hög grad förutsättningar för den kommunala planeringen och vice versa. 
Naturvårdsverket (2019) menar att med hjälp av långsiktig planering kan kommunen säkra 
allmänhetens tillgång och kvalitet i naturlandskapet (Naturvårdsverket b, 2019). I naturen ska många 
olika intressen samsas vilket kan leda till intressekonflikter. Som Naturvårdsverket (2019) nämner 
ovan är då planeringen viktig för att ge allmänheten tillgång till naturmiljön. 
 
Emmelin et al. (2010) ingång till turism på landsorten går via friluftslivet. Enligt författarna befinner 
sig alpin skidåkning i gränslandet mellan att tillhöra friluftsliv eller att tillhöra annan verksamhet 
utomhus. Däremot är författarna bestämda över att aktiviteter som längdskidåkning, fjällvandring och 
fiske går inom begreppet friluftsliv (Emmeli, 2010:43). Nämnda aktiviteter är alla centrala i Åre och 
utgör en stor del av turismen. För fortsatt tillgång till friluftslivet är stora områden av Åre kommun 
utpekade som riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB. Det innebär att extra hänsyn till 
friluftslivet ska tas vid eventuell exploatering inom dessa områden (Åre kommun, 2017:57). Besluten 
om att hålla dessa områden som riksintresse bevarar även naturens skick. Något som Alegre och Garau 
(2010) lyfter. Författarna menar att en kraftig utveckling av en destination kan leda till exploatering av 
höga byggnader samt kraftigt trafikerade vägar. En utveckling i denna riktning är extra känslig på 
destinationer som grundar sig på naturens tillgångar (Alegre & Garau, 2010:64). Resonemanget är 
inget som Åre kommun återger ordagrant men resonemang om värdet i att se landskapets tillgångar 
förs (se t.ex Åre kommun, 2019:22). Däremot lyfter Åre kommun exempel på värden i landskapet som 
ska bevaras och inte får bebyggas. Bebyggelse som kan förstöra landskapets siluetter är ett exempel 
som kommunen nämner (Åre kommun, 2019:43). Genom att bevara landskapets silhuetter och 
förbjuda exploatering på specifika områden bevaras naturens värden. Att uppleva orörda platser är 
något som Alegre och Garau (2010) menar är en av anledningarna till att turister besöker rurala 
platser. Många turister uppskattar landskapets orörda platser som går att finna utanför de urbana 
miljöerna (Alegre & Garau, 2010:64).  
 
Förutom att peka ut områden som riksintressen eller förbjuda bebyggelse inom vissa områden kan 
naturens skick bevaras genom att studera den rekreativa bärförmågan. Den rekreativa bärförmågan är 
en central del i destinationers attraktivitet samt en viktig aspekt för den fortsatta utvecklingen. 
Eftersom den rekreativa bärförmågan är svår att mäta och frågan “när vet man att den ekologiska 
påverkan eller den sociala påverkan leder till någonting negativt” (Lawson & Manning, 2001:180) 
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förblir obesvarad är det svårt att säga hur mycket mer utveckling Åre klarar av innan utvecklingen av 
turismen upplevs negativ av turisterna. I Sverige är förutsättningarna speciella eftersom turismen är 
som mest påtaglig under de veckorna skolorna har lov. Det gör att den rekreativa bärförmågan fördelat 
över ett år inte kan ses som ett hot för destinationen. Däremot skulle vidare utredningar kunna göras 
för att undersöka besökarnas uppfattning om den rekreativa bärförmågan under de svenska 
sportlovsveckorna. I Åre kommuns översiktsplan från 2017 redovisas att det pågår ett arbete för att 
undvika trängsel samt intressekonflikter vid utnyttjandet av landskapsmiljöer. Genom att med 
tydligare regleringar och zoneringar på fjällen kan konflikter undvikas. Zoneringar kan även leda till 
att nuvarande näringsverksamheter kan fortsätta bedrivas på ett hållbart sätt (Åre kommun, 2017:90). 
Användandet av zonering menar Emmelin et al. (2010) är något som i högre grad borde appliceras i 
planering i den svenska naturen för att bevara naturens kvaliteter (Emmelin et al. 2010:309). Även 
Agardy lyfter zonering och menar att det borde användas i större utsträckning (Agardy, 2000:880). 
Även i den fördjupade översiktsplanen diskuteras huruvida naturområden kan delas in i områden för 
att tydligare redogöra för områdets värden samt undvika intressekonflikter (Åre kommun, 2019:60). 
Åre kommun nämner inte rekreativ bärförmåga som begrepp men diskuterar i den fördjupade 
översiktsplanen att grunden för fortsatt utveckling inom turism och befolkningstillväxt inte ska 
genomföras om konsekvensen blir en förstörd miljö. Den ekologiska och den sociala hållbarheten ska 
inte åsidosättas för ekonomisk tillväxt (Åre kommun, 2019:20).  
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6. Diskussion 
Genom att studera fallet Åre kan konstateras att Åre kommun är en kommun med sällsynta 
förutsättningar där turismen är central och påverkar lokalbefolkningen och den fysiska planeringen. 
Redan 1910 sågs resultat av turismen i den fysiska planeringen. Då var det arkitekten C O Rahm som 
ritade en ny stadsplan för Åre by (Bodén, 2011:90), idag är det Åre kommun som ansvarar för den 
fysiska planeringen. 
 
Arbetet har gett en förståelse för hur viktig turismen är för Åre som landsortskommun. Uppfattningen 
är att såväl kommunen som lokalbefolkningen förstår betydelsen av turismen. En anledning till den 
positiva attityden mot turismutvecklingen kan vara att en stor del av lokalbefolkningen arbetar inom 
turistnäringen och blir således beroende av dess existens och fortsatta utveckling. Något som går i 
linje med vad Bodén (2011) skriver gällande turismens betydelse för Åre kommun (Bodén, 2011:96). 
Attityden framgår även vid intervjun med Åre kommun. Planeraren pratar positivt om 
turistutvecklingen och verkar se det som en tillgång snarare än ett problem. Det kan dock konstateras 
att turismens påverkan är komplex. Att förstå vad turismen gjort för Åre som landsortskommun är 
svårt. Åre har under en lång tid varit en turistort vilket gör det svårt att tydligt se vad i utvecklingen 
som beror på turismen och vilken utveckling orten skulle genomgått utan turismen. 
 
Trots den upplevda positiva attityden gällande turismens utveckling ges uppfattningen att den fysiska 
planeringen i stor utsträckning sätter lokalbefolkningen främst. Efter studerande av kommunala 
plandokument och efter den genomförda intervjun ges upplevelsen att Åre kommun tar beslut och för 
en planering som gynnar lokalbefolkningen. För att ge upplevelsen en nyanserad bild behöver dock 
det faktum att Åre kommun själva ligger bakom såväl plandokument som intervjun tas i beaktning. 
Om upplevelsen att Åre kommun lyckas planera för lokalbefolkningen i första hand stämmer bör 
nämnas att kommunen har den möjligheten eftersom kommunen själva inte gör någon direkt 
ekonomisk vinst på turistnäringen. Ökad turism leder till ekonomisk tillväxt men det är endast de som 
är folkbokförda i kommunen som betalar skatt. Detta gör att Åre kommun inte är beroende av en ökad 
turism utan det finns aktörer som har ett större vinstintresse i utvecklingen. Detta skulle kunna vara en 
anledning till att Åre kommun verkar fokusera på att tillgodose lokalbefolkningens behov.  
 
Under den genomförda intervjun med Åre kommun berättade planeraren att kommunen endast äger en 
liten del av marken i kommunen. Det skiljer sig mot hur det i regel ser ut i Sverige. Boverket (2018) 
menar att de flesta kommuner i Sverige äger stor en stor andel mark i områden som är väl 
exploaterade. Markägandet kan av kommunerna användas som ett betydelsefullt verktyg i 
bostadspolitiken (Boverket, 2018). Detta betydelsefulla verktyg har alltså inte Åre kommun tillgång 
till i lika stor utsträckning som de flesta kommuner i Sverige har. Boverket (2014) menar dessutom att 
det i Sverige råder kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunen ansvarar för upprättningen 
av planer (Boverket, 2014). Det kommunala planmonopolet tillsammans med kommunalt ägande gör 
att kommuner ofta har ett starkt inflytande i den fysiska planeringen. Åre kommun har fortfarande ett 
stort inflytande men i Åredalen påverkas den fysiska planeringen av att kommunen inte äger någon 
stor andel mark vilket gör att planeringen kan bli svår att genomföra. Dessa förhållanden blir 
intressanta vid applicering av TALC-modellen. I Butlers (2006) modell tas inte markägandet upp som 
en betydande faktor. Inte heller Floridas (2005) teori om den kreativa klassen lyfter aspekter som 
markägande. Vilket i teorin om att skapa ett kreativt centrum kan ses som central. Den här aspekten är 
viktig att fundera över vid användandet av modeller eller teorier. De är inte anpassade efter ett enskilt 
fall och har således inte räknat med parametrar som skiljer sig från normen. I Åres fall leder det 
bristande markägandet till vissa begränsningar. Planeraren på Åre kommun berättar att framförallt 
begränsas kommunens makt när det kommer till att påverka upplåtelseformer vid nybyggnationer (Åre 
kommun, 2019-04-17 min 5). Något som främst påverkar lokalbefolkningen i Åredalen då priserna för 
bostadsrätter är höga och det råder brist på hyresrätter i Åredalen. I förlängningen kan det leda till att 
lokalbefolkningen upplever att de åsidosätts. Planeraren menar dock, som tidigare nämnts, att en 
förändring håller på att ske och de senaste åren intresserar sig privata aktörer för att även bygga för 
lokalbefolkningen (Planerare, Åre kommun, 2019-04-17 min 20). 
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Arbetet har även undersökt huruvida resonemanget att turism leder till befolkningstillväxt stämmer 
eller inte. Enligt vad som redovisas i arbetets resultat och analys är uppfattningar likt denna vanligt 
förekommande. För att säkerställa detta samband krävs vidare forskning inom ämnet, vilket det här 
arbetets avgränsning inte gav utrymme till. Det kan dock fastställas att kopplingar mellan turism och 
befolkningstillväxt i Åre finns. Kopplingarna kan till viss del förklaras med att turistnäringen skapar 
arbetstillfällen vilket möjliggör för människor att bosätta sig i kommunen. Möjligheten till arbete är 
dock inte den enda anledningen till befolkningstillväxt. Av Bodén (2011) och Åre kommun (2019) att 
döma är Åre en attraktiv plats som många har en känslomässig relation till (Bodén, 2011:98, Åre 
kommun, 2019:19). Huruvida detta är sant eller inte är svårt att svara på men om det stämmer i någon 
mån kan även det påverka människors vilja att bosätta sig i kommunen. 
 

6.1 Fortsatt forskning 
Klimatet står inför stora förändringar. Den förändring som med säkerhet kommer påverka 
befolkningen och framförallt destinationer med vinterturism är de temperaturförändringar vi har att 
vänta. SMHI (2015) menar att den pågående temperaturökning kommer drabba Jämtland hårt. Vid 
nästa sekelskifte väntas temperaturen ha ökat ca tre till fem grader. Stämmer denna prognos och 
klimatförändringarna dessutom leder till fler kraftiga regn menar SMHI att konsekvensen av detta bli 
att antalet snödagar i Åre kommun minskar med 60-80 dagar (SMHI, 2015:68). Åre kommun skriver i 
den fördjupade översiktsplanen att detta skapar frågor vid arbetet med den fysiska planeringen. 
Stämmer SMHI:s framtidsrapport och snösäsongen skulle bli 2-3 månader kortare behöver kommunen 
arbeta med att skapa goda förutsättningar i Åredalen för att locka dit företag som inte är beroende av 
snö (Åre kommun, 2019:17). Temperaturförändringar är en av många effekter av klimatförändringarna 
men kanske den som tydligast kommer göra påverkan på vinterturismen. Som tidigare nämnt lyfts inte 
miljöaspekten i Floridas (2005) teori om den kreativa klassen. Inte heller i Butlers (2006) TALC-
modell lyfts miljöns utveckling som någonting som påverkar utvecklingen av en turistdestination. Om 
SMHI:s framtidsrapport stämmer och vintersäsongen framöver kommer bli kortare kommer det 
säkerligen att påverka destinationens utveckling.  
 
Det är inte bara de direkta miljökonsekvenserna som är betydande även de indirekta följderna av 
klimatförändringarna är påtagliga. Åre kommun (2019) lyfter transportkostnader som en indirekt 
konsekvens. Bränslekostnaderna kommer antagligen att fortsätta öka vilket drabbar landsbygden. I 
Åres fall är det inte bara de permanentboende som drabbas av ökade transportkostnader. En stor del av 
turisterna är i de flesta fall beroende av långa transporter (Åre kommun, 2019:17). Miljöaspekten 
kommer att vara central vid fortsatt utveckling av Åre som turistdestination. Inte minst eftersom 
människor blir allt mer medvetna och har en djupare kunskap idag är någonsin tidigare (Tyrväinen et 
al. 2014:2). 
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7. Slutsats 
Genom detta arbete har en djupare förståelse för hur den kommunala planeringen hanterar turism i en 
svensk landsortskommun erhållits. Att undersöka empiriskt material som behandlar planering i 
landskap och natur har gett en förståelse om vad som skiljer den rurala planeringen från den urbana 
planeringen. För att få en förståelse för hur den fysiska planeringen påverkas av turismens utveckling 
har empiriskt material som berör ämnet turism undersökts. 
 
I arbetet utfördes en fallstudie på Åre kommun för att få förståelse för hur en svensk landsortskommun 
påverkas av turism. Genom undersökning av kommunala plandokument samt genom intervju med Åre 
kommun har kunskap utvunnits om Åres specifika fall. Det teoretiska perspektivet kreativa klassen har 
applicerats på fallet Åre vilket lett till att en djupare förståelse erhållits. Teorin om den kreativa 
klassen kan till viss del förklara varför det är befolkningstillväxt i Åre. Teorin ger dock ingen 
förklaring till turismens utveckling. Arbetet har gett en förklaring till hur turismen hanteras i den 
fysiska planeringen. Den fysiska planeringen i Åre hanterar ständigt en befolkning som byts ut vilket 
gör att antalet som brukar den planerade miljön under en säsong är hög. Arbetet har gett en inblick i 
hur viktigt det är för planerare att lyssna på lokalbefolkningen för att kunna genomföra ett trovärdigt 
arbete som i slutändan förhoppningsvis blir uppskattat. Det teoretiska perspektivet tillsammans med 
tidigare forskning har lett fram till en förståelse om hur Åre kommun genom tid och fortfarande idag 
påverkas av turism och befolkningstillväxt. Dessa kunskaper har varit centrala för att få en förståelse 
för vilka aspekter som är viktiga i den kommunala fysiska planeringen. 
 
Resultatet och tillhörande analys som redovisats ovan visar att en av konsekvenserna av turism är ett 
ökat intresse för kommunen. Det ökade intresset tillsammans med ett ökat antal arbetstillfällen kan i 
förlängningen komma att leda till befolkningstillväxt. Att säkerställa att turism leder till 
befolkningstillväxt är svårt men resultatet visar en tydlig korrelation. 
 
Slutligen kan konstateras att den fysiska planeringen i Åre kommun ständigt möter komplexa 
utmaningar. Konsekvenserna av turismen är många och dessa ska hanteras i den fysiska planeringen. 
Den fysiska planeringen i Åre kommun har stora utmaningar men också stora möjligheter.  
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Transkriberade utdrag av intervju med planerare på Åre kommun.  
Genomförd: 2019-04-17 
 
Hänvisas i texten som: (Planerare, Åre kommun, 2019-04-17 min 3) 
 

“Om man kollar på flyttmönster i kommunen. Det är egentligen en utflytt från Åredalen rent 
befolkningsmässigt men kollar man på hur folk flyttar till kommunen flyttar man för till Åredalen 
någonstans och sen flyttar man därifrån till en annan ort i kommunen. En utflytt från dalen till andra 
delar av kommunen internt. Vilket gör att det är bostadsbrist i Åredalen men att den kompenseras till 
viss del med att det är en internt flyttkedja liksom inom kommunen. Men det är Åre som lockar, det är 
det som lockar hit och sen när man har bott och varit i Åre ett tag och man kanske ska börja skaffa 
familj och barn och sånt där då ser man att skaffa en villa de.. Det är en sån otroligt stor tröskel att 
kunna köpa. Så så flyttar man till en annan del av kommunen. Så tänker man konflikten däremellan 
turimsboende och permanentboende, till viss del löser det sig själv just med den här flyttmönstret och 
och för oss på kommunen får vi planera för bostäder utanför dalen.”  
 
 
 
Hänvisas i texten som: (Planerare, Åre kommun, 2019-04-17 min 5) 
 

“Om man tänker liksom kring hur vi jobbar rent planeringsmässigt sådär då då är det ju bara där 
kommunen har mark som man kan ställa krav att man amen krav på hyresrätter eller sälja det via ääh 
med avtal kopplade till att du ska faktiskt bygga här också, att du måste vara skriven i kommunen för 
att få köpa fastigheten. Och tyvärr så äger kommunen väldigt lite mark så vi har inte den möjligheten 
att styra på det sättet att det ska byggas hyresrätter till exempel så det är liksom en utmaning vi har.” 
 
 
 
Hänvisas i texten som: (Planerare, Åre kommun, 2019-04-17 min 20) 
 

“De senaste åren har fler exploatörer också velat bygga permanentboenden. Man ser att de som har 
varit fokuserade till 100 procent på turistiska bostäder har börjat vända lite grann och börjat dra också 
i några projekt för permanentboende. För att man ser att det behövs den typen av bostäder och att det 
kanske finns en marknad för det på ett annat sätt nu än vad det gjorde tidigare. Det är ju väldigt 
positivt. Då minskar ju kommunens ansvar lite grann också att skapa den typen av bostäder. Det blir 
en bredare bredare en mer bredd av aktörer.”  
 
 
 
Hänvisas i texten som: (Planerare, Åre kommun, 2019-04-17 min 31) 
 

“Det där är ju en sån fråga som både vi och sen också andra myndigheter har att brottas med. Särskilt 
då Trafikverket som är väghållare till många vägar och liksom det här kring infrastrukturen, vad är 
rimligt att bygga? Ska vi bygga så vi klarar påskveckan eller kan vi tåla att det är en halvtimmes kö då 
ner till E14 från Björnen. Det kanske är ähm, det kanske man får tåla för att det ska vara en 
samhällsekonomisk ändå rimlig lösning. Annars skulle kanske Åre vara bara vägar och parkeringar 
om man skulle klara liksom sportlovsveckorna och påskveckorna. Så det är hela tiden en avvägning.” 
 
 


