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Verksamhetsrapport Åre Destination 2020/2021 
 
Åre Destination ägs av näringslivet i Åre och fungerar som företagens plattform för samverkan och utveckling av Åre. Åre 
Destinations uppdrag är att via olika insatser skapa förutsättningar för företag att verka i Åre året runt.  
 

Under året som har gått har Åre Destination haft 6 helårsanställda som arbetat med allt från marknadsföring och koordinering 
av olika utvecklingsinsatser inom 8 verksamhetsområden.  
 

Även detta år har påverkats stort av pandemin. Under verksamhetsåret har 17 nya företag skrivit serviceavtal med Åre 
Destination och nästan lika många har avslutat sina avtal. Vid slutet av verksamhetsåret 2021 hade vi ca 230 företag som med 
gemensamma krafter och resurser arbetar för att utveckla Åre året runt.  
 
Ett urval av händelser under året: 
 

• Fortsatt utveckling av Björnen-området med fokus på trailleder ( Gnistan, Hackan, Flisan, Graniten, Spettet samt 
Teknikslingan)  I kombination med den höghöjdsbana som till sommaren 2021 byggdes av Skistar blir detta nu ett 
helt nydanande område för Åre som även driver positiv boendeförmedling i Björnen/Sadeln-området även på 
sommaren.  
 

• Invigning av JumpYard 10 oktober. Efter drygt 5 års planering iordningställdes hela anläggningen på rekordsnabba 
5 månader från byggstart till invigning.  Invigningshelgen slog sverigerekord i antal besök på en öppningshelg vilket 
är starkt i dalgång med bara några 1000 bofasta.  
 

• Fortsatt satsning på Åre Strand där fler nya verksamheter nu ansluter med egna satsningar i form av strandcafeer, 
glasscafé, uthyrning mm mm.  
 

• ”Öppet är bäst”. Även inför denna sommar tog ett flertal företag besluten av sommarsatsa och/eller helårssatsa. 
Exempel på det är Granen i Åre är en av dem som bestämde sig för att aldrig stänga i maj och nu har restaurang 
öppet varje dag året om, Mullfjället i Duved premiäröppnar på sommaren, Skidcenter i Björnen öppnar egen 
cykelverkstad, ICA Åre lanserar vinteröppettider på sommaren ( 07-22 varje dag) och Hummelstugan öppnar för 
sommargäster för att beskriva några exempel.  

 

• Löpande hantering av konsekvenser av pandemin vilket påverkat alla delar av Åre Destinations verksamhet. Allt 
från intäkter till hur vi prioriterat om insatser mot samordning och koordination.    

o Hösten förlöpte väl och genomfördes - förutom Åre Höstmarknad - enligt plan. Efter Höstlovet i mitten 
av november steg sedan smittotalen igen i Åre - likt hela landet - och vi förberedde oss för restriktioner 
ännu en vinter.  

o Till skillnad mot föregående verksamhetsår kunde vi genomföra en hel vintersäsong vintern 20/21.  
o I det lokala samverkansrådet återupptog vi det mer frekventa arbetet tillsammans och identifierade 

tillsammans ”Gästens resa”, dvs vilka moment som olika parter har ansvar för och vilka moment vi 
behöver samsyn inom.  I detta lokala samverkansråd ingår Polisen, Räddningstjänsten/Åre kommun, 
Regionen/Hälsocentral, Ambulans, Skistar och Åre Destination och tillsammans hittar vi gemensamma 
destinationsövergripande lösningar och förhållningssätt.  

o Inför jul- och nyår skruvades tempot upp ytterligare i förberedelser för att skapa de allra bästa 
förutsättningarna att ha öppet Åre på ett tryggt sätt.  Flera förändringar i restriktioner kom med mycket 
kort varsel. Mycket gäster besökte Åre under dessa helger och i uppföljningen kunde vi följa att 
smittspridningen enligt FHM låg i linje med övriga landet.  

o Januaris arrangemang ställes in i stora delar men verksamheterna hade öppet och med ett gott snöläge 
blev månaden klart över förväntan gällande antalet besökare.   Detta bedömer vi också vara en effekt av 
att fler som äger sitt boende också stannade kvar efter jul- och nyår och arbetade på distans från sitt 
fritidsboende.   

o Ett exempel på en av de insatser Åre Destination koordinerade tillsammans med Region JH var en lösning 
för screening och provtagning av personal som rullande under stora delar av vintern.  

o Till sommaren lättade restriktionerna stegvis och från 1 juni kunde ex. serveringar ha öppet till 22.30 igen. 
o Fortsatt har stora delar av året haft någon form av gränskontroll mellan Sverige och Norge vilket starkt 

påverkat antalet norska gäster i Åre.  Dock bedömer vi att antalet internationella gäster ändå varit högre 
än vad vi prognosticerade för.  

o Löpande högt tryck och arbete med media. Klar övervikt mot ifrågasättande men ett genombrott i mitten 
av mars när det positivt lyftes fram hur Åre hanterat pandemin.  

o Många olika stödpaket och utbildningsinsatser har av många parter ( såvöl nationellt som regionalt) 
erbjudits företagen under året. 

o Våra gäster visar genom svar i våra gästundersökningar ett stort förtroende och trygghet i hur Åre 
hanterar läget med pandemin och företagen har visat stor uppskattning för Åre Destinations samordnade 
och informationsroll gentemot dem gällande frågor, förhållningssätt och samlad information från Åres 
sida om pandemin.   

 



Nedan presenteras verksamheten inom våra åtta verksamhetsområden 
 

 
   
MARKNAD & KOMMUNIKATION 
 
Åre Destinations roll är att via externa kanaler och under varumärket Åre Sweden berätta om och lyfta fram helheten i Åres 
utbud av aktiviteter, restauranger, boende mm. Med målsättningen att inspirera och ge handfasta tips skapar vi för företagen 
en gemensam, extern kommunikation från och om Åre på helårsbasis. 
 
Prioriterade perioder 
Under året sätter vi ett ramverk och gemensamt kampanjmaterial för de tre utvalda perioder vi satsar extra på att förstärka 
och utveckla, April – Vårvintern i Åre, September – Det goda livet och November – Höstlov i Åre, tid tillsammans.  
 
I april 2021 hade vi den av pandemin för tidigt avbrutna förra vintersäsongen färskt i minnet.  Så även om inga event kunde 
genomföras som var vi mycket tacksamma att kunna slutföra en hel, och välbesökt vintersäsong detta år.  I september kunde 
inte Åre Höstmarknad genomföras av pandemi-skäl och vi gjorde insatser för att i stället stärka handeln och lyfta fram 
periodens styrkor och fick en relativt välbesökt period..  Satsningen på Höstlov i Åre fick sitt genombrott detta år och som ett 
exempel dubblades trafiken i våra sociala medier.  Dels som en konsekvens av att fler sökte aktiveringar på hemmaplan men 
främst för att alla byns aktörer tillsammans detta år kommunicerade gemensamt.  Gällande genomförandet flyttades 
Vildmarkscampet till Kyrklägdan och vi kunde leverera ca 150 olika programpunkter under veckan. 
 
Åre Sweden – hemsida och sociala medier 
På företagens uppdrag driver Åre Destination hemsidan aresweden.com med tillhörande kanaler via Facebook och Instagram.   
Detta år utgick tillsvidare eventkalendern.  ÅreSweden.com som guide och inspiratör samt informationskälla kring Åres 
hantering av Covid har uppskattats av allt fler.  Nyhet under året är att vi har implementerat Åres digitala ledguider ”Åre 
Trails” inom ÅreSweden.com. 
 
Film- och bildmaterial  
Åre Destination tar löpande fram film- och bildmaterial som främst används i areswedens kanaler men som också kan 
användas som pressmaterial.  I år var fokus att fylla på bilder inom området cykel. Det finns också en film-och bildbank samt 
kampanjmaterial för de olika perioderna som medlemsföretagen kan använda.  
 
Press och PR 
Åre Destination har under året fortsatt hanterat löpande förfrågningar från svenska- och internationella journalister och 
influencers, tv-produktioner och andra forum som önskar publicera om eller producera i Åre.  Detta år något färre än ett år 
utan pandemi men ändå ett löpande arbete under hela året.   I dess enklaste form levererar vi bildmaterial. Med journalister 
och influencers koordineras vanligtvis ett program och boende utöver bilder och för produktioner är det allt ifrån lokala 
kontakter till att hitta rätt miljöer.  Under året avslutades Viaplay-produktionen Åreakuten, och SVT-produktionen Sveriges 
Starkaste Familj sändes under hösten 2020. Gällande reportage var det mycket fokus på mat och Åre som höstresmål.   
 
Vanligtvis producerar Åre Destination i samarbete med Magasin Åre en internationell helårsproduktion som visar upp Åres 
breda utbud till den internationella gästen. Denna produktion utgick i år. Dels av skälet att vi fick hushålla med minskade 
intäkter samt att förväntan på antalet internationella gäster under året var lågt.  
 
 
 



MEDLEMSKOMMUNIKATION 
 
Under året genomfördes enbart digitala frukostmöten. De fortsätter vara välbesökta och det digitala formatet möjliggör att 
fler kan vara med ( ca ett 70 tal medverkande per gång) vid avstämningarna som går av stapeln en gång i månaden.    Vid två 
tillfällen per år gör vi med start från i år sk ”Upptakter” inför kommande säsong ( vinter och sommar).  Upptakten inför vintern 
( 2 december)  samlade ca 500 medverkande och Upptakten inför sommaren ( 12 maj)  ca 200 medverkande. 
 
Övriga kommunikationskanaler är Nyhetsbrev och medlem till medlem- utskick via e-mail om aktuella händelser, insatser och 
information.   Under ett år skickas ca 35 sådana utskick.  Utöver detta distribuerades drygt 20 specifika utskick under året 
bara relaterat till pandemin och dess konsekvenser/restriktioner.  I dem sammanfattas också det arbete som sker i den lokala 
samverkansgruppen som sattes samman i starten av pandemin.  I den gruppen koordineras alla typer av frågor med relevans 
för helheten i Åre och nu specifikt med fokus på pandemifrågor. I gruppen ingår Räddningstjänst, Åre kommun, Polisen, 
Ambulansen, Hälsocentralen, Ambulansen, Länsstyrelsen Skistar och Åre Destination 
 
För att visa på såväl framtidstro som en beskrivning av Åre Destinations verksamhet så publicerades i september ett uppslag 
i Årebladet som visar på de satsningar Åre Destination gör.  Såväl för medlemmar som bofasta i kommunen. 
 
 
EVENT 
 
Åre Destination arbetar aktivt i någon form med i stort sett alla arrangemang som genomförs i Åre. Vi berörs genom olika 
funktioner genom till exempel markägarfrågor, kontakter rörande marknadskommunikation mm. Vanligtvis hanterar vi ett 
30-tal externa event på årsbasis och arrangerar utöver detta  själva  några större och mindre arrangemang ( Åre Höstmarknad, 
Höstlov i Åre och Jul i Åre ). I år blev väldigt många av arrangemangen inställda, framflyttade och/eller genomfördes i någon 
justerad form.  Exempelvis genomfördes World Cup Åre men utan publik, Åre Gastronomy Week flyttade till senare under 
säsongen. Augusti blev den mest intensiva sommareventmånaden med fyra genomförda större event under två veckor ( 
Swedeman, Järv Äventyr, Åre Extreme Challenge och Workout Åre).  Åre Sessions och Åre Bike Festival är ett exempel på 
arrangemang som helt eller delvis genomfördes digitalt.  
 
Vi själva som Åre Destination genomförde Höstlov i Åre enligt grundplan men ställde in Åre Höstmarknad och Jul i Åre.  
 
 
 
UTVECKLINGSGRUPPER 
 
Under året samlar vi löpande företag i olika utvecklingsgrupper. Detta är en värdefulla forum där företagen delar med sig av 
sina erfarenheter och vi lär av varandra. Genom dessa möten kan vi skapa en samlad bild av utvecklingen och göra 
prioriteringar framåt. Under året har nedanstående grupper varit aktiva där de två sista är nya för året:  

- Boendeanläggningar 
- Handel 
- Biking Åre 
- Värdskap 
- Spår och leder 
- Restaurang 
- Taxi  
- Mäklare 

 
Mötes- och konferensmarknadsgruppen är fortsatt på paus och kommer sannolikt att omformas till kommande år. Pga.  
pandemin genomförs inga gemensamma säljaktiviteter i denna grupp. 
 
Exempel på resultat från dessa grupper under året är bokningsprognoser framåt som tas fram gemensamt i 
boendeanläggningsgruppen.  Det ger gruppen – såväl som hela byn- ett viktigt verktyg att kunna planera verksamheterna på 
bästa sätt. Det har också blivit ett viktigt verktyg för att kunna leverera information till parter som samordnar runt pandemin.   
Nästa steg i utvecklingen är när vi också kan jämföra dessa siffror ett år bakåt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



VÄRDSKAP 
 
Arbetet med värdskap är högt prioriterat i Åre och ett område där Åre Destination på medlemsföretagens uppdrag 
koordinerar inom områdena service och bemötande samt värdskap i den fysiska miljön.  
 
Åre i världsklass- mötet med gästen 
 
Sedan förra verksamhetsåret har fokus på Åre Destinations insatser skiftat till att inspirera gällande vikten av värdskap snarare 
än fokus på tekniska kunskaper om Åre.  Alltmer sker egna introduktioner vid varje arbetsplats och Åre Destination har skapat 
en verktygslåda med olika innehåll som arbetsledaren kan ta del av för att stödja den individuella arbetsplatsintroduktionen.  
 
För detta år nyproducerades en film på ca 30 minuter som visade på exempel på värdskap och hur de frågorna kan hanteras, 
Hans Olsson var värd i filmen och gjorde en bejublad introduktion samt att den inkluderade en avslutade del som leddes av 
smittskydd gällande pandemin.  Denna film fick premiär på ”Upptakt inför vintern”-mötet den 2 dec och användes sedan 
under året i de olika arbetsgrupperna. Vi bedömer att vi med detta upplägg når än fler av vinterns team i Åre även om vi inte 
kunde mötas live detta år.   
Till det värdskapspaket som Åre Destination lägger ut till medlemsföretagen inför säsongen finns förutom filmmaterialet 
också presentationer om Åre samt en frågesport om Åre som går att använda i verksamheterna.  
Åre Destination tog också fram specifikt affischmaterial att använda externt som internt gällande hur vi tillsammans i byn 
kan hjälpas åt att hantera läget med pandemin.  Allt material finns på både svenska och engelska.  
Kopplat till företagens anställda och värdskapsarbetet erbjuder SkiStar rabatt på liftkort  genom medlemskapet i Åre 
Destination.  
 
Åre Destination var under året en del av nätverket ”Trygg i Åre” som leds av Åre kommun. Där hanteras frågor om psykisk 
ohälsa, sexuella trakasserier, drog- och alkoholpolicies med ett gemensamt manér för hela Åre och är främst ett starkt stöd 
för arbetsledare att luta sig mot i känsliga frågor. Ett värdefullt samarbete.  
 
 
Åre i världsklass- värdskap i den fysiska miljön 
 
Genomförda insatser under verksamhetsåret:  
 

- Tematisk dekoration till jul/nyår, påsk, vår, sommar och höst.  Detta år gjordes en första inramning av hösten i 
avsaknad av Åre Höstmarknad.  Annars var årets storsatsning juldekoration runt hela centrala Åre, i Duved och 
uppfart Björnen med fokus på Åre torg och park.  Detta uppskattades mycket av såväl bofasta som gäster.  

- För Höstlov i Åre byggs ett veckolångt vildmarkscamp på kyrklägdan vid Åre gamla kyrka.  
- Ljussslingor.  Fortsatt investering i ljusslingor, drift och underhåll av dem för Åre och Duved.  
- Planeringar av blommor i centrala Åre och Duved.  
- Parkbänkar. Centrala Åre och Duved samt Åre Strand 
- Sommarfixa Åre strand med volleynät, solbänkar, omklädning, gångväg mm. Koordination av andra 

utvecklingsprojekt som utvecklas av privata aktörer och föreningar runt området.  
- Mobil pumptrack som vanligtvis återfinns på Åre Torg.  
- Hanterar och erbjuder serviceparkeringar till medlemsföretagen.  
- Lyckat samarbete med ex. polisen kring att minska cykelstölder i Åre 
- Värd till event med praktisk hjälp och lån av utrustning till event ( bodar, gärdesgårdar, elutrustnining mm mm)  
- Genomförande av vårens städdagar tillsammans med Åre By- och Turistförening ( 20 och 22 maj)  

 
Genom ett projekt från Tillväxtverket med stöd ut den Europeiska regionala utvecklingsfonden -ERUF har vi under året fått 
möjlighet att göra en utökad satsning (tre år) gällande värdskap i de fysiska miljöerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTVECKLINGSPROJEKT 
 
Med utgångspunkt från en bra och stabil basfinansiering från företagen som är medlemmar i Åre Destination kan vi söka 
projekt och därmed få ytterligare finansiering för att utveckla olika områden för Åre. Ju bättre basfinansiering från företagen 
desto mer projekt har vi potential att söka.   
 
Vid utgången av verksamhetsåret 2020/2021 drev Åre Destination 3 projekt:  
 

- Åre – en cykeldestination i världsklass 2.0  ( 16,5 mnkr / 3 år)  
Medfinansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Skistar Åre, Åre 
kommun, Åre Bergscyklister 
 

- Åre Strand – (850 tkr / 3 år) 
Medfinansiär: Ett 50-tal privatpersoner och företag.  
 

- (nytt) Åre- året runt - Att ta steget upp i nästa värdskapsdivision – ( 3 mnkr/3 år)  
Medfinansiär:  Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Jämtkraft och Diös.  
 
Beskrivning: Med ett ökat tryck av såväl bofasta men framförallt gäster på vårt ”nya” sommar- och 
hösthalvår behöver Åre nu skyndsamt arbeta för att kunna möte framtida ökningar av gäster och 
dessutom på en nivå som skall möta gästens förväntningar och inte minst krav på hållbarhetsaspekter.   Åre 
har under sin långa historia som turistdestination förstått vikten av ett gott värdskap för att få 
återkommande gäster.  Detta tar sig ofta uttryck i form av god service och ett fint bemötande där våra 
gästundersökningar imponerar med ständiga förbättringar  – från redan höga nivåer  – år efter år.  
 
Åre har dock mer att arbeta med gällande värdskap i form av ett fint bemötande i den fysiska miljön och en 
god tillgång till service  – året runt.  Åre vill och behöver nu ta klivet upp i nästa division gällande att förhöja 
upplevelsen av och på platsen året runt med fokus på sommar- och höstsäsong. I relation till andra klassiska 
vintersportorter har Åre ännu inte genomfört den hela den omställning som krävs gällande att vårda våra 
natur- och bytillgångar även under den så kallade barmarksperioden under vår, sommar- och höst. 
Inom detta område behöver Åre fördela ansvar och tillskapa organisatoriska former mellan det privata och 
offentliga för att på ett bättre sätt arbeta med gestaltning- och skötsel av miljöer. 
Projektet omsluter totalt 3 miljoner kr fördelat över 3 år( 2020-2023).  1,5 miljoner kronor satsas från det 
privata näringslivet ( Åre Destination, Jämtkraft och Diös) , 1,5 miljoner kronor satsas från EU / Regionala 
strukturfondsprogrammet. 

 
 
 
OMVÄRLDSBEVAKNING  - STATISTIK & ANALYS 
 
Åre Destination följer flera olika parametrar för att skapa en samlad bild av Åres utveckling.  De är underlag för vårt arbete i 
utvecklingsgrupperna och stödjer oss i vägval och prioriteringar framåt.  Nedan några exempel på mätområde och utfall under 
året.  
 
Gästnätter – utveckling under året 
 
Med bas i den del vi kan mäta – kommersiella gästnätter i förmedlat boende ( hotell eller stuga/lägenhet) - kan vi under 
vintern se även detta år ett fortsatt tapp på internationella gäster som till stor del täcks av de svenska gästerna där vi ökar.  
Vinterperioden dec-april landande på -14% jämfört med året innan pandemin ( 2019) och jämfört med 2020 + 6% där stora 
delar av sista månaden försvann pga. stängning.   Totalt sett måste utfallet vintern ses som väldigt bra med tanke på att hela 
utlandsmarknaden samt grupp- och konferens har lyst med sin frånvaro under året.   Augusti blev sedan månaden då vi slog 
all time high sedan vi började mäta gästnätter 2008. Sommaren följer mönstret med en tydlig ökning av svenska privatgäster.   
 
Ett urval av input från årets gästundersökning: 
 

- Gästerna lockas till Åre tack vare det breda utbudet av aktiviteter i kombination med naturen, byn och 
människorna. 

 

- I år ser vi en ökning av barnfamiljer till att stå för precis över hälften av besökarna ( 52% mot 46% förra året)  
 

- En ökning av vistelsetid där va 30% övernattat 8 nätter eller längre och 21% 5-6 nätter. 
 

- Ökning av gäster som bott i eget fritidshus/lägenhet/andelsboende samt gäster som hyrt stuga/lägenhet privat.  
 



- Flera av punkterna ser vi har förklaringar i att vi är mitt i en pandemi. Ex. längre vistelsetid och fler boende i egen 
stuga/enhet 
 

- Gällande vintern specifikt ser vi att resesällskapen domineras av familjer med något äldre barn. Därefter vänner 
samt resa tillsammans med partner.  
 

- Betyg på utbudet/upplevelsen försämrades något till detta år inom restaurang/nöje och liftkapacitet samtidigt 
som vi ser en förståelse från gästerna för situationen som restriktionerna ger.  
 

- Betyget för information har förbättrats samt även service- och bemötande.  
 

- Tydligt högre andel som har åkt längd/tur bland vinterns gäster.  
 

- Lägre andel tåg- och flygresenärer påverkat av pandemin.  
 

- Den totala viljan att rekommendera Åre som resmål tenderar att ”dras isär” något men sammantaget ungefär 
samma utfall.  
 

 
 
 
 
ATT REPRESENTERA PLATSEN ÅRE 
 
På uppdrag av medlemsföretagen har Åre Destination en roll som samordnare och ett uppdrag att verka för Åres utveckling 
i frågor där det är svårt för en enskild aktör att verka. Nedan beskrivs några av dessa:  
 
Transportfrågor: 
Frågor runt och tillgång till  infrastruktur och transporter är en av de frågor som påverkar oss alla i dalgången. Detta år 
fortsatte pandemins påverkan vara stor på alla transportslag vilket gjorde att såväl tåg- som flygtrafik påverkades till förmån 
för egen transport via bil.   
Nu när fler tågavgångar rullar till Åre fokuserar Åre Destination sina insatser på kravställan på kvalitetshöjande insatser samt 
transporter på plats inom destinationen.  
 
Samarbetspartners 
Åre Destination har samarbetsavtal med transportpartners ( Audi, SJ och Snälltåget) och hanterar och säljer under året ett 
10-tal skyltplatser runt om i dalgången.  
 
Utvecklingsfrågor med Åre kommun  
Åre Destination driver för sina företags räkning många utvecklings-och samarbetsfrågor med Åre kommun där många 
kontaktpunkter finns.   De största frågorna berör fysisk miljö som Åre torg och park samt Åre Strand och tillsammans med 
fastighetsägaren Diös har vi tillsammans bildat en centrumutvecklingsgrupp. 
 
Övriga samarbeten och frågor. 
Åre Destination samarbetar med många olika aktörer på lokal, regional, och nationell nivå.  Vi driver frågor i samarbete med 
lokala, nationella politiska och offentliga organisationer inom besöksnäringen företrädesvis.   Vi har också mycket kontakt 
med lokala föreningar och intressenter rörande projekt och utvecklingsfrågor där vi ofta kan hitta synergieffekter och 
draghjälp mellan verksamheterna.  
 
Åre Destination hanterar också studiebesök och mediebesök och frågor från lokala, nationella och internationella aktörer 
som intresserar sig för Åre.  
 
 
 
 
 
 
 
Åre Destinations samarbetspartners & projektfinansiärer: 

 


