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Bakgrund

Studien är en del av Arbetspaket 
Livsmiljö och arbetspaket Digi
talisering inom forskningspro
jektet Duvedmodellen, finansie
rat av Vinnova.

Duvedmodellen handlar om 
att ta fram en samverkansmo
dell som stöd för att ut veckla 
byar och samhällen på lands
bygden. Samverkansmodellen 
innebär att medborgarna och 
lokala aktörers erfarenheter och 
idéer blir en viktig utgångs
punkt för utvecklingen i sam
verkan med kommunen och 
andra offentliga förvaltningar. 
Fokus ligger på att främja delak
tighet och inflytande i den kom
munala samhällsbyggnads
processen genom samverkan. 
Framför allt är arbetet inriktat 
på att lyfta perspektiv som är 
viktiga för boende och verk
samma lokalt.

Några av de frågor som 
adresseras i projektet som hel
het och som är särskilt rele
vanta för arbetspaket Livsmiljö 
är följande: 

Betydelsefulla platser 
i Åre kommun

• Växande klyftor avseende 
livsvillkor
• Tillgänglighet till service 
samt underlag för service
• Hållbarhet som relaterar 
social service och mobilitet
• Fokus på platser och bygg
nader som är viktiga för social 
sammanhållning och hur 
byggd miljö stöder sociala och 
kulturella processer. 

Syfte

I delstudien som omfattar bety
delsefulla platser, byggnader 
och institutioner i Duved finns 
följande syften: 
• Att kartlägga vilka platser,  

byggnader och institutioner 
som är viktiga för det dagliga 
livet i Duved. 

• Att öka förståelsen för vilka 
platser som är viktiga för 
lokalsamhällets utveckling 
och för den sociala samman
hållningen.

• Att identifiera viktiga institu
tioner, byggnader och platser 
som bär på en historia om vad 
samhället har varit, vad det 

är och vart det är på väg. 
• Att öka förståelsen om vad 

invånarna tror om arbetslivet 
i framtiden utifrån var arbe
tet förväntas utföras. 

Vi söker de platser som 
används av boende och verk
samma och/eller som är viktiga 
för hur det lokala samhället 
reproduceras och utvecklas. Vi 
försöker fånga varför 
människor vistas på olika plat
ser samt vilken eller vilka 
funktioner som finns där. I för
längningen önskar vi också 
undersöka om det saknas plat
ser för vissa aktiviteter  eller 
som det kan finnas behov av. 
Inom ramen för forskningspro
jektet kommer vi också arbeta 
med olika kategoriseringar av 
platser, undersöka hur de lig
ger i relation till varandra, de 
rumsliga relationerna, samt 
identifiera vilka stråk som har 
betydelse för att skapa tillgäng
lighet till olika platser. 

Delstudier som ingår i 
arbetspaket Livsmiljö är en 
webbaserad kartenkät som 
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vänder sig till boende och verk
samma i Åre kommun, analys 
av planeringsdokument och 
policy avseende vilka platser 
som där beskrivs som betydel
sefulla, en genom gång av 
handlingar som hanterar kul
turhistoriskt intressanta bygg
nader och platser samt inter
vjuer med tjänstepersoner på 
kommunen utifrån deras syn 
på vilka platser som har bety
delse för Duved. Därtill kom
mer vi genomföra olika rums
liga analyser för att klarlägga 
platsernas/byggnaders inbör
des relationer och vilka 
gatustråk som är viktiga för att 
dels ge tillgång till dem och 

dels koppla ihop och synlig
göra byggnader och platser. 

 

Öppen enkät

Webbaserad kartenkät 
Kartenkäten har utformats 
inom ramen för arbetspaket 
Livsmiljö, Christina Pech och 
Ann Legeby, samt arbetspaket 
Digitalisering, Daniel Koch.

För att öka förståelsen för 
vilka byggnader och platser 
som är viktiga i Duved och hur 
de används har en enkät 
använts som legat ute på web
ben. Det blir en kartläggning 
av platser och byggnader som 
återkommande används, plat

ser man trivs på eller som man 
undviker av olika skäl. Det kan 
även vara platser eller byggna
der som bär på en historia eller 
symboliserar vårt kulturarv. 
Det kan också vara platser där 
vänner och bekanta träffas eller 
dit man går för att få lugn och ro. 

Enkäten lanserades den 12 
februari och var öppen till den 1 
april 2021. Information om 
enkäten spreds via kommunens 
hemsida, kommunens face
booksida och information lades 
även ut på KTHs hemsida och 
projektets hemsida. Samman
lagt inkom 155 svar inom svars
perioden och totalt har 696 
punkter markerats på karta. 
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Fördelning utifrån kön och ålder
Av de som svarat är 67% kvin
nor och 33% män. Välrepresen
terade grupper är de mellan 
2550 år. I gruppen äldre än 75 
utgör endast 3% och det är bara 
2% av de som svarat som är 
mellan 1524. Detta är således 
grupper som är svagt represen
terade i enkätmaterialet. Även 
om de som svarat bor i hela 
kommunen och inte bara i 
Duved kan det vara värt att 
notera att Duved har i jämfö
relse med riket en ung befolk
ning där hela 34% är yngre än 
25 år. De som är 65 år och äldre 

Vilka har svarat?

utgör idag 11% av Duveds 
befolkning (Duveds by inklu
sive dess upptagningsområde, 
se Wahlström och Bragée 2021). 
I enkäten utgör denna grupp 
10% av svaren (av samtliga sva
rande, även de utanför Duved). 
Tittar man på de grupper som 
är mellan 2463 år utgör de 55% 
av befolkningen i Duved. I 
enkäten utgör svaren från 
dessa åldersgrupper samman
taget hela 89%, de är alltså över
representerade även i relation 
till dess andel av befolkningen. 
Kompletterande metoder kom
mer att användas för att fånga 

in fler gruppers användnings
mönster.

Sysselsättning
Majoriteten av de som svarat 
arbetar, hela 80% och bara 2% 
är arbetslösa. Pensionärer 
utgör 10% och de som studerar 
utgör 7%. 

Hushållens storlek
Enkäten har också undersökt 
hushållens storlek och av svaren 
framgår att 14% är en persons
hushåll, 37% är tvåpersonshus
håll, 40% bor 34 i hushållet 
medan 9% bor 5 eller fler. 
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Platser jag ofta använder. 

Platser jag undviker eller inte trivs på. 
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Platser jag tycker om och gärna använder. 

Platser som är viktiga för samhället och bygden.
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Var man bor
I enkäten ombads informan
terna att markera på karta var 
de bor. Detta gör vi i syfte för att 
bättre förstå relationen mellan 
bostaden och de platser man 
använder eller undviker. 

Frågor om platser
I enkäten frågas också efter föl
jande platser och informan
terna kan fylla i olika svarsal
ternativ angående vad som 
finns där eller varför man vis
tas där. De platser som marke
ras är följande:
• Platser som man ofta använder
• Platser som jag tycker om
• Platser som jag undviker
• Platser som är viktiga för 

samhället

Här bor jag!

Markera på kartan, inom 100 
meter var du bor. 

Platser jag ofta använder

Platser som jag besöker eller 
vistas på regelbundet. 

Platser jag tycker om och 
gärna besöker

Ange platser (utöver ditt hem) 
som du gärna besöker eller 
vistas på. Kan vara både sådana 
du besöker regelbundet eller 
mer sällan.  

Platser jag undviker eller 
inte trivs på

Platser du undviker eller inte 
trivs på. 

Platser som är viktiga för 
samhället

Platser du ser som viktiga för 
att hålla ihop och utveckla 
samhället. Exempelvis utifrån 
sociala, kulturella, ekonomiska 
eller historiska aspekter. Viktiga 
antingen för dig eller för andra. 

För varje plats som de svarande 
markerar så ombeds de också 
fylla i varför de använder plat
serna och vad de gör där enligt 
följande val (möjligt att kryssa i 
flera svarsalternativ samt fylla i 
'annat'):
• Funktioner på platsen (lek

plats, busshållplats etc.)
• Arbete, studier/utbildning
• Service eller utbud (vård, 

affär, restaurang etc.)
• Avskildhet
• Folkliv
• Organiserad aktivitet (sport, 

kultur, intresseorganisation 
etc.)

• Träffa vänner, släkt etc. 
• Lätt plats att komma till
• Särskilda kvaliteter och sär

drag på platsen. 

Enkätens fokus
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Platser som jag undviker eller inte trivs på
Platser som är viktiga för samhället
Här bor jag!
Platser jag tycker om och gärna besöker
Platser jag ofta använder

Platser väl utspridda
Platserna som markerats ligger 
utspridda i ett mycket stort 
område. De flesta samhällen 
och byar har markerats i strå
ket längs Indalsälven och 
omfattar stråket utmed Duved, 
Åre, Hålland, Järpen och Mör
sil. Många av punkterna ligger 
därtill ute i naturen, framför 
allt i fjällområdena. 

Sammanlagt har 696 platser 
markerat i enkätmaterialet. Av 
dessa är 25% platser som det 
rapporterats att man tycker om 
och gärna besöker. Platser som 
ofta används utgör 32%. Platser 
som rapporterats att de är vik
tiga för samhället utgör 15%. 
Ett mindre antal är sådana som 
rapporterats vara platser där 
de som svarat inte trivs eller 
som de undviker, 6%. 

Vilka platser fångar 
enkäten?

Duved
Tegefjäll Åre

Björnen

Järpen

Undersåker Mörsil
Mattmar
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Omtyckta platser 

Sammanlagt finns 176 platser 
som markerats som platser som 
'jag tycker om och gärna besö
ker'. Av dessa ligger ett tiotal i 
Duveds by. De omtyckta plat
serna ligger till övervägande 
del i naturområden.

När de svarande anger var
för de vistas på dessa platser så 
dominerar två anledningar, 
dels att det finns särskilda kva
liteter och särdrag på platsen 
och dels att platserna erbjuder 
avskildhet. Tittar man på fri
svaren här framgår att frilufts
liv, skidaktiviteter (både längd 
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Platser jag gärna vistas på 

Särskilda kvaliteter och särdrag på platsen
    Avskildhet
              Lätt plats att komma till
              Organiserad aktivitet (sport, kultur, intresseorganisation etc.)
                       Funktioner på platsen (lekplats, busshållplats etc.)
                             Service eller utbud (vård, affär, restaurang etc.)
       Folkliv
        Arbete, studier/utbildning
                    Träffa vänner, släkt etc. 

och alpin skidåkning), cykling 
skridskor, jakt, fiske, promena
der, badar är vanligt förekom
mande anledningar till att vis
tas här samt att det är vackert 
och att man njuter. Några av 
svaren, vilka kan kopplas till 
byarna eller till exempel Åre 
tätort handlar om att fika, äta 
lunch, handla i affärer och 
träffa vänner.

För de platser som ligger 
inom Duveds närområde anges 
bland annat att flera av dem är 
viktiga platser för att de har 
särskilda kvaliteter och att de 

är lätta att nå. Baserat på hela 
materaialet så framgår att det 
har relativt stor betydelse att 
platserna ska vara lätta att nå, 
detta anges för 35 stycken av 
platserna vilket motsvarar ca 
20%. 

Att platser besöks för att det 
handlar om organiserade akti
viteter anges för 22 platser vil
ket utgör ca 13%. 



9

Fjället har pekats ut av många som en miljö som är mycket omtyckt och uppskattad

Platser jag tycker om och gärna använder. 
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Ofta använda platser 
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Platser jag ofta använder

Service eller utbud (vård, affär, restaurang etc.)
                                    Organiserad aktivitet (sport, kultur, förening etc.)
                                                                     Särskilda kvaliteter och särdrag på platsen. 
                                                                                                         Träffa vänner, släkt etc. 
                                                                                                                                              Lätt plats att komma till
                                                                                                                                                                               Arbete, studier/utbildning
                                                                                                                                                                                                               Funktioner (lekplats, busshållplats etc.)
                                                                                                                                                                                                                                                   Folkliv

Sammanlagt har 220 platser 
angetts som platser som 
människor ofta använder. 
Dessa ligger utspridda i hela 
kommunen men framför allt 
koncentrerade till byar och tät
orter. 

Tre kategorier platser ham
nar i topp bland de rapporte
rade platserna; för service/
utbud, organiserade aktiviteter 

och platser som uppges ha sär
skilda kvaliteter och särdrag. 
Dessa tre kategorier förekom
mer för ca 45 platser i materi
alet (ca 20% av platserna var
dera). 

Service utgör en stor del av 
platserna såsom mataffärer, 
övrig handel , hämta paket eller 
tanka bilen.

Många av platserna som ofta 

används är kopplade till fri
luftsliv i olika former, både i 
organiserad form men också 
egen rekreation, träning eller 
aktiviteter.

Av de platser som ofta 
används anges också att de har 
särskilda kvaliteter eller sär
drag. 

Många av platserna som ofta 
används återfinns på fjället och 
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aktiviteter kan kopplas till 
skidåkning (både längdåkning 
och utförsåkning) men också 
cykling, vandring, hundpro
menader, badande eller träning 
och rekreation på olika sätt. 
Det finns kommentarer om att 
platser och områden för rekre
ation och friluftsliv bör värnas 
och att det nu finns tydliga 
tecken på att trycket är för 
stort, det blir slitage och leder 
är förstörda. De som vandrar 
poängterar att cyklisterna blir 
fler och det blir trängsel samt 

att stigar blir sönderkörda. 
I övrigt anges att platser 

man är på ofta är där man träf
far vänner och att de är lätta att 
nå. Även platser för arbete/stu
dier identifieras av de som sva
rat på enkäten (18 stycken)  
samt ungefär lika många för 
specifika funktioner som finns 
där. Tio platser har också 
pekats ut dit man går för att få 
uppleva folkliv. 

Utifrån frisvaren ser vi 
också att många regelbundet 
besöker vårdenheter, skola och 

äldre boenden.
Det framgår också att orga

niserade träningar av olika slag 
blir något som påverkar dag
liga rutiner. Inte bara för de 
som tränar utan flera uppger 
att de kommer hit för att 
lämna/hämta, för att titta på en 
stund eller träffa andra. 

Bland de platser som regel
bundet används finns också 
platser tydligt relaterade till 
kultur så som bibliotek och bio. 

Ett tjugotal av de platser som 
markerats på kartan finns 
inom Duveds närområde. Att 
handla på ICA, använda sko
lorna/bibliotek, köpa hämtmat 
och tanka bensin är exempel på 
sådan som uppges att man gör 
regelbundet. Det finns också 
svar som handlar om skidåk
ning och att använda motions
spår. 

Platser jag ofta använder. 
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Platser viktiga för 
samhällets utveckling 

Sammantaget har 104 platser 
markerats som betydelsefulla 
för samhällets fortlevnad och 
utveckling av de som svarat på 
enkäten. De platser som marke
rats som betydelsefulla för 
lokalsamhället och utveck
lingen är mycket tydligt kon
centrerade till själva byområ
dena. Utöver detta är även 
Åreskutan och fjällplatser mar
kerade och det finns särskilda 
kommentarer för fjällens bety
delse för kommunens och byar
nas överlevnad. Det under
stryks att det är viktigt att 
naturområdena behöver beva

ras som natur och friluftsom
råden och att de även har stor 
betydelse som platser för rekre
ation för de som lever här. 

Den kategori som rapporte
rats mest handlar om platser 
som används för service, detta 
anges för drygt en tredjedel av 
alla rapporterade platser. Där
efter kommer kategorin orga
niserade aktiviteter vilka har 
angetts för nästan en fjärdedel 
av alla platser (23%). Knappt en 
femtedel av platserna anges 
också ha viktiga funktioner 
(lekplats, busshållplats etc.). 
Även folkliv och att det finns 

särskilda kvaliteter anges för 
knappt en femtedel av plat
serna. Endast ett fåtal platser 
har pekakts ut för att ha bety
delse för exempelvis att träffa 
vänner och släkt. Platser som 
erbjuder avskildhet och vilka 
som rapporterats flitigt när det 
handlade om platser som man 
gärna eller ofta besöker är här 
inte så vanligt förekommande, 
endast fyra stycken.

I Duveds by återfinns ca en 
tiondel av de platser som mar
kerats. Här handlar det i hög 
utsträckning om funktioner 
som finns längs Karolinervä
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Betydelsefulla platser för samhället
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gen samt järnvägsstationen. 
Handel, skolan och att cen
trumstråken är viktiga som 
helhet. Även här poängteras 
friluftsområdena och att det är 
viktigt att lämna fjällområdet 
för rekreation och fritid. Sko
lan och aktiviteter som är 
kopplat till fjället.

Ser man till platser marke
rade i Åre by framgår att här 
har bland annat följande iden
tifierats: Åre torg, parken och 
bybebyggelsen. Åreskutan och 
kabinbanan är det flera som 
pekar ut som det viktigaste för 
samhället. Fjällen ses som 

navet för turismen och helt 
avgörande för bygden. Även i 
Åre by pekas järnvägsstatio
nen ut som viktig i dagsläget 
men än viktigare i framtiden 
där tåget ses som något som 
kopplar upp Åre mot omvärl
den. Annat som särskilt nämns 
och identifieras som viktigt är 
biblioteket, bio och kulturhus. 
Platser för kultur ses som bety
delsefulla för samhället i stort. 
Vidare noteras att vårdcentra
len och skolan med dess fri
tidsaktiviteter lyfts fram som 
viktiga för Åre. Kyrkan har 
också pekats ut som viktig för 

samhället.
I frisvaren finns också ytter

ligare kommentarer som hand
lar om framtiden. Flera skriver 
att exploateringen behöver hej
das. Det anges att exploatering 
behöver lämna fjällslänterna 
fria då det finns mycket få plat
ser kvar som ligger i sluttning
arna, platser som är viktiga att 
bevara fria för bebyggelse av 
olika skäl, exempelvis att det 
bättre bör användas för rekrea
tions och fritidsändamål sna
rare än att exploateras med pri
vata bostäder. 

Generellt identifieras tågsta
tionerna i kommunen som vik
tiga och flera uppger att de ser 
tågkommunikationer som 
avgörande för framtiden och 
utvecklingen i de olika sta
tionssamhällena. Viktigt att 
det finns smidiga tågförbindel
ser i framtiden.

Flera påpekar också bety
delsen av att bevara naturom
råden. Fröberget är en av de 
platser som särskilt pekas ut 
jämte Åreskutan och det alpina 
skidområdet. Här anges önske
mål om att bevara Fröberget 
för friluftsliv och som natur
område och hålla det fritt från 
exploatering.

Även pilgrimsleden anges 
som viktig för såväl invånarna 
som för besökare till området. 
Här beskrivs att enskilda 
mark ägare inte bör hindra de 
som vill vandra utmed pil
grimsleden. 

Platser som är viktiga för samhället och bygden.
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Platser som undviks 

Sammanlagt har 42 platser 
markerats ut som en plats som 
man undviker eller som man 
inte trivs på.  Dessa platser 
utgör 6% av det totala antalet 
markerade platser.  Generellt  
kan sägas att anledningen till 
att man är vid dessa platser är 
för att använda service (exem
pelvis handla, hämta paket) 
eller viktiga funktioner såsom 
vistelse på tågstation. De flesta 
punkter har placerats bland 
bebyggelsen, många av punk
terna därtill i nybyggen.

Det finns två tydliga tenden
ser av vad de svarande tar upp 

som något som gör att platser 
undviks eller att man inte trivs 
här. Dels handlar det om träng
sel, slitage, människors bris
tande respekt för naturen och 
vad informanterna upplever 
som överexploatering av plat
ser. Dels handlar det om  en 
miljö som är ogästvänlig, ofta 
också  med synpunkter om att 
de är otrivsamma att vistas på. 

Mer ovanliga anledningar 
till att man är på platserna som 
identifierats är för arbete/stu
dier, nå avskildhet, organise
rade aktiviteter, träffa vänner 
och släkt samt att folkliv. 

Studerar man frisvaren åter
kommer många synpunkter 
om att många platser blivit 
överexploaterade. Bebyggelse 
som står obebodd långa perio
der om året och att de uppförts 
på naturmark som folk upp
skattat tidigare för dess natur
värden. Järnvägsstationer upp
levs också som otrygga och 
otrivsamma platser. 

Slående av resultatet är 
också att många av de platser 
som identifierats som platser 
man undviker sammanfaller 
med platser som också finns 
med på uppskattade platser. 
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Platser undviks 

Service eller utbud (vård, affär, restaurang etc.)
       Funktioner på platsen (lekplats, busshållplats etc.)
                   Särskilda kvaliteter och särdrag på platsen. 
                             Lätt plats att komma till
                                        Arbete, studier/utbildning
                                                  Avskildhet
                           Organiserad aktiv (sport, kultur, organisation)
                                         Träffa vänner, släkt etc. 
              Folkliv

Platser som undviks eller som jag inte trivs på
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Det här är inte ovanligt utan 
går att återfinna i andra lik
nande undersökningar.

Tittar man närmare på 
Duved så identifieras bykär
nan specifikt. Att det är en 
plats som uppges vara otriv
sam. Kritik framförs också om 
nya bostadshuset som är högt 

Karolinervägen i Duved där bilar och fordon är prioriterade framför gående och cyklister. 

och därmed olyckligt skymmer 
utblickar upp mot fjället. Det 
blir mörkt på stråket intill. 
Intressanta kommentarer är 
att vyn mot fjällen skyms från 
huvudstråket i Duved. I övrigt 
är bebyggelsen lägre generellt, 
en till två våningar. Idag finns 
relativt många byggnadsfria 

Platser jag undviker eller inte trivs på. 

släpp som medger utblickar 
upp mot fjället men också i 
andra riktningen, mot älven 
och bergen på andra sidan. Att 
kunna se fjället när man rör sig 
i Duved kan ha betydelse för 
byns identitet.

Av frisvaren går det också 
att utläsa att trafikmiljön är 
bristfällig på många platser. 

Trafiksituationen uppges 
vara rörig och det påtalas att 
det saknas gång och cykelba
nor för att enkelt kunna ta sig 
fram på ett enkelt och trafiksä
kert sätt.  
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31

55
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Var utför du ditt arbete om 5 år?

I hemmet

I lokal eller plats som arbetsgivaren tillhandahåller

Annan plats utanför hemmet

Arbete på distans?

Var man arbetar
Redan innan pandemin har 
arbete på distans blivit allt van
ligare. Pandemin gav företeel
sen en rejäl skjuts framåt och 
den infrastruktur och rutiner 
som behövdes för de som har 
en möjlighet att arbeta på dis
tans kom i många fall fort på 
plats. Det har visat sig för 
många företag och arbetstagare 
att det är fullt möjligt att arbeta 
på distans. Gomorron Öster
sund är ett så kallat Remote 
Lab i Östersund gjorde en 
undersökning under pande
min, Attityder i en ny tid (2020) 
som visade att 4% önskade 
jobba fullt på kontor och 4% 
önskade arbeta helt på distans. 
Hela 96% svarade att de önskar 
arbeta åtminstone delvis på 
distans även fortsättningsvis 
(1078 personer ingick i studien).  
Under pandemin utvecklades 
möjligheterna för att kunna 
arbeta på distans och många 
människor vande sig också vid 
arbetssättet vilket inte alls är 
oviktigt i sammanhanget.

Möjligheterna att kunna 
arbeta på distans ser mycket 
olika ut för olika arbetsgrup
per och yrken. Inom de flesta 

vård och serviceyrken är möj
ligheterna exempelvis små att 
arbeta på distans. En studie av 
arbetssituationen i Stockholms 
län utförd av Region Stock
holm (2020) visar att 44% arbe
tar i yrken där man potentiellt 
kan arbeta på distans, t.ex. 
inom informations och kom
munikationsteknik samt avan
cerad tjänsteproduktion. Däre
mot har många av de som bor i 
områden präglade av lägre 
inkomster oftare yrken i bran
scher där det inte går att arbeta 
på distans och dessa är samti
digt också mer hänvisade till 

att använda kollektiva trans
portmedel. 

Distansarbetet under pande
min har gett en ytterligare 
skjuts uppåt för fastighetspri
serna i Åre kommun. Det har 
varit en uppåtgående trend 
sedan år 2000 och där ytterli
gare uppgång skett under 
2020. 

Enkäten i Åre visar att majo
riteten,  55%, tror att de om 5 år 
kommer att utföra sitt arbete i 
en lokal eller en plats som 
arbetsgivaren tillhandahåller. 
Det är 31% som tror att de kom
mer arbeta från hemmen och 
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14% på annan plats utanför 
hemmet.

I Åre är hotell och restau
rangbranschen mycket stark. 
Även så kallade företagstjäns
ter är en stark bransch. Det 
finns en stor pendling inom 
Åre kommun mellan de olika 
orterna och byarna. I Duved 
specifikt är de flesta företag 
enmansföretag där 2/3 är inom 
jordbruk, skogsbruk och fiske 
och 1/4 inom kultur nöje fritid 
och resten relativt jämt fördelat 
mellan bygg och juridik, eko
nomi etc. (Wahlström & Bragée 
2021). Den enskilt största 
arbetsgivaren i Duved är äldre
boendet. Äldrevård såväl som 
jordbruk, skogsbruk och lik
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Hur mycket tror du att du kan påverka och styra din 
arbetssituation om 5 år? Exempelvis var, när och hur du arbetar.Hur mycket tror du att du kan påverka och styra din arbetssituation om 5 år? 

Exempelvis var, när och hur du arbetar?

nande är i huvudsak bundet till 
en plats. Likaså mycket av det 
som är kopplat till besöksnä
ring, hotell och restaurang och 
liknande. Däremot har kom
munen sett fortsatt inflyttning 
till kommunen samt så har fri
tidshusen använts i stor 
ut sträck ning av personer som 
är folk bokförda utanför Åre 
kommun. En sådan situation 
innebär att balansen mellan de 
som bor och betalar skatt i 
kommunen och de som bor och 
betalar skatt på annat håll för
skjuts vilket kan innebära pro
blem gällande exempelvis 
offentlig service (Wahlström & 
Bragée 2020). Det kan handla 
om som till exempel vård, kom

munikationer, infrastruktur 
eller inrättningar såsom biblio
tek och likande. Liknande situ
ationer har uppstått på många 
platser i landet under pande
min där det finns en koncentra
tion av fritidshus.

På frågan i enkäten om hur 
mycket man tror att det går att 
påverka sin arbetssituation om 
5 år svarar en övervägande del 
att de har stor möjlighet att 
på verka och styra sin arbets
situa tion om 5 år. Det finns 
också en andel som tror att de 
har mycket liten påverkan. 
Detta är sammankopplat med 
yrke och arbetstyp där vissa 
arbeten, eller moment av arbe
tet, är svårt att utföra på distans. 
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Summering

Fjället och naturen
Fjället och Åreskutan är cen
tralt för vad de som svarat på 
enkäten tar upp som betydelse
fullt. Fjället och naturen är 
betydelsefull för rekreation och 
välbefinnande. Dessa miljöer 
är viktiga för rekreation, välbe
finnande och inte minst, bety
delsen för att orten fortsatt kan 
leva av turism och besöksnä
ring. 

Här lyfts Åreskutan fram, 
skidanläggningar men även 
sommaraktiviteter som vand
ring, cykling, fiske och lik
nande. Att vintersäsongen är 
viktig framgår av svaren men 
det blir också tydligt att fjällen, 
naturen och friluftslivet pågår 
året om. Att miljöernas värden 
kan bibehållas och att utveck
ling sker på ett sätt som inte 
äventyrar kvaliteten kommer 
ha mycket stor betydelse för att 
Åre även i fortsättningen ska 
kunna leva av turism och 
besöksnäring. I synnerhet i en 
situation där det blir kortare 
perioder som definieras som 
lågsäsong. Samtidigt lyfter 
många av informanterna att 
det höga besökstrycket, slitaget 
i naturen och att ny bebyggelse 
riskerar skada de kvaliteter 

som finns på plats vilket bör 
tas på största allvar. Här blir 
väsentligt att följa upp och 
klarlägga hur kommunen (och 
regionen/länet) arbetar med 
strategier för att säkerställa de 
kvaliteter och värden som 
finns idag och som är kärnan i 
turistnäringen som är så viktig 
för bygden och Åre kommun. 
Det finns också andra intres
sen i området som behöver 
beaktas och värnas, såsom 
exempelvis det fria friluftslivet, 
fjällnära skog, samernas områ
den, renarnas betesområden 
samt värdefulla kulturhisto
riska värden. Ökad använd
ning av exempelvis skotrar 
medför att renbetet riskeras att 
störas samt att det medfört bul
ler i miljöer som tidigare varit 
ostörda från den typen av ljud 
och störningar.

Tågstationer
Tågstationer identifieras som 
viktiga i flera av byarna i älv
stråket. Kommunikationen 
med tåg ses som viktig både för 
det lokala  livet, för de som lever 
och verkar, men också för 
besöks och turistnäringen. 
För de som bor och verkar 
handlar det om att kunna nå ett 

större omland för arbete, 
utbildning eller att nå service 
som inte finns lokalt. Tåget och 
stationerna pekas också ut som 
mycket viktiga för besöks och 
turistnäringen, att människor 
som besöker Åredalen ska 
kunna resa på med tåg. Att tåg
stationerna och att stationsom
rådena är utformade med 
omsorg blir då särskilt viktigt. 

Centrumstråk 
För Duveds del så finns många 
av de betydelsefulla platserna 
och funktionerna utmed cen
trumstråket, exempelvis Karo
linervägen men det går också 
att ana att fler anslutande gator 
har betydelse för att skapa när
het och tillgänglighet till bety
delsefulla platser. Detta bör 
studeras mer i detalj, exempel
vis stråket från stationen som 
ansluter till Karolinervägen 
samt gatu och gångstråk som 
leder till sportanläggningar/
kyrka i östra delen av Duveds 
by. Närheten till fjället framstår 
som viktigt på många sätt, även 
den visuella kontakten nämns 
som viktig från centrumstråket 
vilket bör utforskas vidare. 

God tillgänglighet till fjället, 
till alpinområdet och till längd
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spår, likväl som till älven är 
också något att titta vidare på. 
Hur det ser ut idag, vad kan 
förändras samt hur det säker
ställs i olika planeringsinstitu
tioner som planer, program 
eller visionsdokument. 

Kompletterande studier
Enkäten innehåller 155 svar 
med knappt 700 punkter. Att 
det var relativt kort tid som 
enkäten låg ute har att göra 
med andra medborgardialoger 
som skulle starta varför denna 

tidpsperiod var den som blev 
möjlig. Även om det i propor
tion till Åres befolkning på ca 
12 000 invånare är ett begrän
sat antal som svarat så ger 
enkäten ändå ett viktigt bidrag 
till kartläggningen av betydel
sefulla platser. Inom ramen av 
forskningsprojektet samlas 
information in även med hjälp 
av andra metoder. Under hös
ten 2021 genomförs intervjuer 
av tjänstepersoner på Åre kom
mun som med sin kompetens 
och erfarenhet bidrar med sina 

perspektiv. Tjänstepersoner 
ingår som exempelvis har 
inblick om barns, ungdomars 
men också nyanländas platser 
jämte näringslivet m.m. Till 
vintern kommer ett möte för 
allmänheten att hållas i Duved 
där ytterligare insamling av 
information om hur platser 
upplevs och används samlas in. 
Utöver detta kommer informa
tion om tillgängligheten till ser
vice och samhälleliga resurser i 
Duved sammanställas. 

Åres gamla järnvägsstation med fjället i bakgrunden. 




