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Abstract 

The purpose of this study is to investigate whether a need for seasonal workers in 

the tourism industry in Hemavan risk creating a lock-in effect for the resort. As 

seasonal workers do not reside permanently in the locality they are not in the local 

database and it is difficult to find complete statistics on them. Therefore tourism 

companies in Hemavan have been contacted and asked to share information 

regarding their use of seasonal employees and what their remaining workforce 

look like. The study is written from a business perspective, focussing on 

Hemavans needs of seasonally workers. However, there are some companies that 

are more dependent on seasonal labour than others. Therefore, some companies 

perform better without seasonal workers than other companies. All businesses in 

the tourism industry in Hemavan are interdependent. If a company is having 

problems with, for example getting enough seasonal workers during the high 

season, it will affect all companies within the industry in one way or another. 

Therefore, it is important to have cooperation between the companies to create a 

sustainable experience as possible for the tourists. Unemployment affects firms’ 

labour supply by less locals to hire as permanent employees. The average age of 

the resort also provides restrictions on labour. With an aging population, the 

shortage of workers take place at an early stage due to retirement. Hence there is 

a need for development.  Will Hemavan succeed in managing local development 

or are they "forced" to use seasonal workers because the low population density 

and an aging population? 

Key words 

Säsongsturism  Säsongsanställda Inlåsning   Hemavan 
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1. Inledning 

Många destinationer förlitar sig på turism som inkomstkälla och källa till 

arbetsmöjligheter, speciellt destinationer i periferin (Ericsson, Overvåg & Möller 

2014). Men vem jobbar inom turism? Arbeten inom turism kräver ofta inte högre 

utbildningar vilket lockar lågutbildade, yngre och migranter. Samtidigt som de 

jobbar dåliga arbetstider och får dålig lön (Ladkin, Szivas & Riley 2002). 

Sysselsättning inom turism varierar över året. En destination kan ha flera hög- 

respektive lågsäsonger, det vill säga perioder då de är mer eller mindre attraktiva. 

Skillnaden mellan säsongerna kan vara stor och därför varierar efterfrågan på 

anställda p.g.a. instabilt turismflöde. I en destination med stora skillnader mellan 

hög- och lågsäsong kan branschen ses som oattraktiv att jobba inom p.g.a. den 

instabila inkomsten och arbetsmöjligheten. Detta kan skapa problem med att hitta 

anställda och därför kan importerad arbetskraft i form av säsongsanställda vara en 

bra lösning. Dock menar Ericsson, Möller och Overvåg (2014) att många 

turismdestinationer blir beroende av importerad arbetskraft. Det skapar en 

inlåsning där de misslyckas att byta ut importerad arbetskraft mot lokal (Britton 

1991, Kassam 2001). Destinationen blir mer eller mindre beroende av importerad 

arbetskraft och turismsektorn likasom den lokala ekonomin skulle få stora 

problem om arbetskraften uteblev.  

Inlåsningar kan ge möjlighet till ett flöde av olika kunskaper som följer med 

säsongsarbetarna. Det kan dock bli ett problem om beroendet av säsongsarbetarna 

blir för stort. Destinationer i periferin, mindre städer med ett lägre 

befolkningsantal och ett längre avstånd till större städer (urbana miljöer) påverkas 

annorlunda av en inlåsning eftersom de har olika förutsättningar (Carson och 

Carson 2011, Lundmark & Müller 2013). Bristen på en bra infrastruktur och dåligt 

med lokala entreprenörer är några av de vanligaste anledningarna till varför det är 

skillnad (Carson & Carson 2011). Även brist på både kapital och arbetare kan 

påverka en destinations utveckling negativt (Carson, Carson & Lundmark 2014). 

Hemavan är en liten destination med ca 220 invånare (Statistiska centralbyrån 

2010), ligger i Storumans kommun, några mil från den Norska gränsen och är en 

destination som är beroende av säsongsarbetare. Destinationer i periferin kan få 

problem med att locka arbetare p.g.a. utflyttning. Samtidigt som arbetarna ser 

pendling som otänkbart p.g.a. det långa avståndet (Bohlin & Elbe 2011). 

Hemavan som började som ett jordbrukssamhälle har idag vuxit och utvecklats 

till en turistort (Arell 1999, Lappland 4 U 2016). Idag har Hemavan två olika 

säsonger där vintersäsongen är starkare än sommarsäsongen, något som är vanligt 

för fjälldestinationer (Butler & Mao 1996).  Säsongerna sträcker sig mellan 

februari-april respektive juli-augusti där vintersäsongen är starkare. Med en låg 

befolkningssiffra kan turismföretagen i Hemavan tvingas att använda sig av 

importerad säsongsarbetskraft, samtidigt som arbetslösheten inom kommunen 

kan ses som låg. Storumans kommun har 5 943 stycken invånare och totalt ligger 

arbetslösheten på 5,6 % (Carstedt 2016; Arbetsförmedlingen 2015). Det låga 
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antalet arbetslösa i kommunen kan försvåra tillförseln av framtida anställda. 

Samtidigt som befolkningen blir äldre och den yngre befolkningen flyttar från 

orten skapar det ett behov av säsongsarbetare. Om säsongsarbetarna slutar att 

komma skulle Hemavans turismbransch överleva? I en stad där turism är den 

största aktören för företag och individer kan nedläggningen av branschen få stora 

negativa konsekvenser. Med färre jobbmöjligheter kommer utflyttningen från 

Hemavan att bli större och kan tillslut försvinna helt p.g.a. inga invånare och 

arbetsmöjligheter. Det är därför viktigt att undersöka. 

Ericsson, Möller och Overvåg (2014) undersökte om säsongsarbetarna kunde 

lockas till att stanna och bli lokalbefolkning. Deras studie är skriven främst ur 

säsongsarbetarnas perspektiv och inte hur användningen av säsongsarbetarna 

påverkar destinationen. Denna studie fokuserar därför mer på företagens 

perspektiv och deras användning av säsongsarbetare. 

 

1.1 Syfte och frågor 

Syftet med detta arbete är att undersöka om ett stort behov av säsongsarbetare 

inom turismbranschen i Hemavan riskerar att skapa en inlåsnings effekt för 

turismbranschen.  

Frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning använder sig turismföretag i Hemavan av arbetskraft 

utifrån säsongsanställda? 

2. Påverkar typen av tjänst som utbjuds företagens behov av 

säsongsanställda?  

3. Hur ser situationen ut för rekrytering av säsongsarbetare under hög- 

respektive lågsäsonger vad avser t.ex. arbetsuppgifter och anställningstid? 

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om ämnet som denna studie 

behandlar. Avsnittets funktion är att skapa en tydligare bild av ämnet för läsaren 

och en större förståelse för frågor om säsongsarbetare och inlåsning. 

2.1 Plats som destination- innehåll och funktioner 

En destination är mer än en plats. För att få kallas destination krävs det något som 

lockar besökarna i form av attraktioner. Även andra medföljande tjänster som ex. 

infrastruktur och transportmöjligheter krävs för att kunna möjliggöra vistelsen 

(Bohlin & Elbe 2011).  En destination går att förklara som en vara på marknaden 

och är ofta definierad som en handelsvara. Medan en plats går att förklara som en 

stad utan attraktionskraft (Bohlin & Elbe 2007). Lundmark, Majravaara och 

Müller (2011) menar att kommunikationer ut till människor även är viktigt. Med 

det menas goda informationskanaler i form av t.ex. marknadsföring för att locka 

turister till en rumslig förflyttning och för att besöka dessa attraktioner. 
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Hemavan har vintersäsongen och skidåkning som sin stora attraktivitet hos 

turister. Samtidigt har de goda transport möjligheter som möjliggör resan till orten 

och kan därför kallas destination. 

För turismdestinationer finns det olika säsongsinledningar. Butler & Mao (1996) 

talar om tre olika typer; singel-peak, two-peak och non peak. Singel-peak är när 

det bara finns en högsäsong då trycket är hårt på destinationen. Two-peak är när 

det finns två säsonger där den ena kan vara starkare än den andra. Detta är vanligt 

vid fjälldestinationer som lockar t.ex. vandrare och mountain bikers under 

sommaren och andra sport fantaster som exempelvis slalomåkare under vintern. 

Non-peak är en destination med ingen säsongsturism d.v.s. destinationen har ett 

starkt turismflöde året runt. Detta är vanligt i urbana miljöer så som exempelvis 

Hong Kong (Butler 2001). 

2.2 Inlåsningar 

Menzel (2008) menar att en inlåsning inte behöver vara något negativt. Med ett 

flöde av t.ex. säsongsarbetare kommer nya arbetare med nya kunskaper. 

Kunskaper som kan förhindra företag att fortsätta arbeta i samma hjul spår medan 

branschen fortsätter att utvecklas. Om ett företag inte utvecklas i takt med 

marknaden kan företaget anses omodernt och kan förlorar kunder. Denna kunskap 

behöver inte alltid komma utifrån orten utan kan även finnas inom olika branscher 

eller marknader inom orten (Menzel 2008). 

En inlåsning blir inte negativ förrän inriktningen blir för smal och får därför 

problem att förnya sig (Grabher 1993). Kort beskrivet handlar en negativ 

inlåsning om olika former av beroende mellan olika aktörer och företag. Inlåsning 

är t.ex. när en destination är beroende av annan extern investerare för att kunna 

överleva eller fungera (Lloyd & Metzer 2006). 

Rigby och Essletzbichler (2006) menar att ett företags lokala investeringar och 

kopplingar påverkas av hur gammalt företaget är. Ett yngre företag har mindre 

lokala investeringar men övertid utvecklas och etableras de lokala kopplingarna 

till orten. Kopplingarna kan t.ex. vara lokal arbetskraft. Menzel (2008) menar att 

kopplingen till orten handlar om samarbete mellan företag, arbetare och 

organisationer. Över tid stärks samarbetet och nya kopplingar till orten skapas 

som i sin tur stärker den lokala investeringen hos företaget. Desto effektivare ett 

nätverk är minimerar de band till andra aktörer, både lokalt och regionalt. Som i 

sin tur gör företaget mer känslig och instabilt för externa påverkningar (Vicente 

2013). 

Inlåsningar i periferin påverkas annorlunda än i urbana miljöer. Carson och 

Carson (2011) menar på att avståndet från marknaden, brist på stödjande 

infrastruktur, brist på lokala turism entreprenörer, en marknad som är dominerad 

av små företag med liten kunskap och erfarenhet om turismbranschen, dålig 

samarbete mellan aktörer på turism marknaden är några av de främsta 
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anledningarna till varför inlåsningar kan se olika ut i periferin än i urbana miljöer. 

De fortsätter med att en dålig tillit till staten och större turismföretags 

investeringar och marknadsföring påverkar också. Eftersom de mindre företagen 

och investerarna i periferin saknar politisk och ekonomisk kontroll på 

beslutfattandet. Det är därför svårare för mindre orter i periferin att etablera en 

lokal självgående turism industri. Carson och Carson (2011) menar även på att 

forskningen som finns idag har fokuserat mer på att beskriva vilka dessa 

utmaningar är. Medan hur dessa utmaningar har skapats och om/hur de utvecklas 

över tiden har inte undersökts. Carson och Carson (2011) argumenterar att 

turismens framgång främst i periferin påverkas av historiska och geografiska 

resurser som redan finns etablerade inom destinationen. T.ex. stödjer turism 

industrin den redan befintliga branschen inom orten eller måste en helt ny 

marknad skapas? 

 

Denna studie undersöker huruvida Hemavans turismbransch är eller riskerar att 

hamna i en inlåsningssituation p.g.a. beroende av importerad arbetskraft (externa 

investerare). Andra exempel som också kan skapa en inlåsning är rörelsen av 

människor eller varor inom transport (Carson & Carson 2014). 

 

2.3 Destinationen och lokal utveckling 

Genom fortsatt utveckling av transport möjligheter, kunskap och välfärd tillåts 

individer att röra sig mer inom och utanför nationens gränser. Turism är en del av 

globaliseringen som sker idag. Destinationer i periferin kommer att påverkas 

annorlunda än urbana destinationer (Lundmark & Müller 2013) p.g.a. en lägre 

befolkningsgrad och ofta sämre infrastruktur. Eftersom sådana destinationer kan 

ha brist på både kapital och arbetare kan utvecklingen för destinationen saktas ned 

(Carson, Carson & Lundmark 2014).  

Några viktiga krav för att kunna utveckla ett turistmål är nätverk, samarbete och 

kunskap mellan och inom företag (Hall & Williams 2008). Destinationer i 

periferin ligger i mindre samhällen med mindre företag vilket gör det viktigare för 

dem att samarbeta för att skapa en hållbar upplevelse för turister (Jackson & 

Murphy 2006). En viktig del i turisternas resa är själva transporten. 

Destinationer som ligger i periferin har länge förlitat sig på naturresurser som ex. 

fiske, jordbruk, skogsarbete etc. som en ekonomisk inkomst (Carson & 

Schmallegger 2010; Haugen & Thulemark 2014). Nelson & McKinnon (2004) 

kallar dessa naturtillgångar för stapelvaror eftersom det är produkter som kräver 

lite förberedelser innan försäljning. Forskning har dock visat att destinationer som 

förlitar sig på sina naturresursers ekonomi växer långsammare på lång sikt och är 

känsliga för förändringar i efterfrågan (Carson & Schmallegger 2010). 

Destinationer med en dominerande inkomstkälla kan enkelt bli beroende av dessa 
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stapelvaror. Mindre städer med en specifik inkomst från naturresurser, t.ex. 

gruvbrytning, kan enkelt falla sönder om gruvan stängs. I sådana fall kan hända 

att turism aktiviteter används för ekonomisk överlevnad (Britton 1991). Turism 

är dock också en känslig bransch och det kan synas en stor skillnad mellan hög- 

och lågsäsonger (Carson & Carson 2014). Ändå har turism varit ett populärt val 

för snabb ekonomisk tillväxt samt för att undvika ekonomiska inlåsningar på orter 

i bl.a. periferin (Carson & Schmallegger 2010, Ericsson, Overvåg & Möller 

2014). 

Hall (2000) menar att en av statens viktigaste uppgift är att hjälpa destinationer 

med utveckling. Hur mycket ansvar staten/kommunen ska ta är dock endast i 

begränsad omfattning behandlat i forskningen (Carson & Schmallegger 2010). 

Majoriteten av statens investeringar handlar om att marknadsföra destinationer 

utomlands, bygga internationella flygplatser etc. (Cooper & Ruhanen 2005). 

Kommunen bär ofta ansvaret för exempelvis lokala transport möjligheter i form 

av fungerande vägar och planering, liksom för marknadsföring inom landets 

gränser, lokal utveckling och användning av mark samt för att uppmuntra lokala 

företag till fortsatt verksamhet (Carson, Beattie & Gove 2003). 

Britton (1991) menar att turism ofta är baserad på externa investeringar från staten 

istället för användning av lokala resurser. Kassam (2001) tillägger att om 

destinationer ska förhindra inlåsningar måste det finnas stöd i form av 

differentierade lokala industrier. De destinationer som har hamnat i en inlåsning 

har troligtvis misslyckats att byta ut importerad arbetskraft och investeringar till 

lokala (Lloyd & Metzer 2006). När den externa satsningen svalnar av kan den 

lokala sektorn misslyckas med att generera arbeten vilket riskerar leda till att fler 

individer välja att flytta från orten (Halseth 1999). Bristen på arbetstillfällen har 

länge varit en utmaning för destinationer i periferin (Carson & Schmallegger 

2010). Dock är det inte bra att ha en för privat orienterad turism eftersom fokus 

inte alltid ligger på hållbar utveckling utan kan ligga mer på en egen framgång. 

Privata företags fokus på sig själva kan därför skilja sig från statens hållbara syn 

på helheten som inte inriktar sig på någon specifik aktör (Saarinen 2014). Därför 

är det viktigt med en balans av privata respektive offentliga turisminvesteringar 

(Saarinen 2014).  

Utflyttning från mindre städer är något som är vanligt idag och de flesta som 

flyttar är yngre (Holm et al. 2013). De menar att befolkningstillväxten som sker 

idag är ojämn mellan Sveriges städer. Storstäder växer medan småstäderna 

minskar i befolkningsantal. Medelåldern inom de större orterna är ofta lägre p.g.a. 

invandring som vanligtvis utgörs av yngre befolkning från andra orter. Detta 

betyder att de individer som är kvar i de mindre städerna har en högre ålder och 

andelen pensionärer på orten kan motsvara ungefär hälften av befolkningen. På 

de mindre orterna finns det ett stort behov av yngre välutbildade människor som 

kan ta över efter den äldre befolkningen (Holm et al. 2013). 
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Holm et al. (2013) beskriver hur det är enkelt att få tag på människor med lägre 

utbildning för de lägre status jobben, t.ex. fabriksarbetare och diskare etc., medan 

högre utbildade människor till chefyrken är svårare att få tag på. Orter som ligger 

i periferin och har längre avstånd har även extra svårigheter att locka arbetare då 

t.ex. avståndet till nästa stad kan vara lång och försvåra pendling. 

 

2.4 Säsongsberoende av arbetskraft 

2.4.1 Vad är säsongsberoende? 

Destinationer som är säsongsberoende kan hamna i situationer av inlåsning som 

hänger samman med externa investerare, bl.a. extern arbetskraft 

(säsongsarbetare). 

Ericsson, Overvåg och Möller (2014) menar på att många turism destinationer blir 

beroende av extern arbetskraft d.v.s. säsongsarbetare. Hall och Williams (2000) 

talar om fem olika slags relationer mellan säsongsarbetare och migration. Den 

relation som är relevant för detta arbete är Turism och arbetskraftinvandring. Hall 

och Williams (2000) beskriver Turism och arbetskraftinvandring som något som 

finns för att möta dagliga, veckovis, månadsvis etc. förändringar i form av 

säsonger. De menar att det även finns andra aspekter som påverkar valet att 

använda sig av säsongsanställda. Några av dem är kunskapsnivån hos 

lokalbefolkningen, löneskillnader, arbetsstatus, arbetslösheten hos 

lokalbefolkningen etc. Exempelvis 1980 kom det många internationella turister 

till Australien som möttes av få och lågutbildade service anställda ur 

lokalbefolkningen vilket ledde till att importerad kunnig arbetskraft i stället 

började användas i stor utsträckning (Hall & Williams 2000). Hall och Williams 

(2000) menar att anställda som pratar samma språk eller kommer från samma 

kultur som kunderna uppskattas av turisterna. De flesta jobb för t.ex. singel-peak 

destinationer genereras under högsäsongen. Under lågsäsong finns det dåligt med 

alternativa anställningar vilket tenderar att skapa utflyttning som ökar behovet av 

säsongsanställda (Hall & Williams 2000).  

Säsongsanställda kan vara attraktiva som arbetskraft p.g.a. den kunskap de får 

med sig från andra liknande arbeten och att de ofta har hög kompetens för arbetet 

(Ericsson, Overvåg Möller 2014). Den kunskap och erfarenhet säsongsarbetare 

har med sig från tidigare anställningar kan aktörer inom turistbranschen använda 

sig av för att skapa en säker inkomstmöjlighet för företaget. Företag är beroende 

av sina arbetare för att kunna bedriva sin verksamhet och erbjuda den service som 

efterfrågas av kunderna. 

Florida (2002) argumenterar för att kreativitet är viktigast för utveckling och att 

det är en individs kunskap som skapar kreativitet och utveckling. Det är 

humankapitalet som leder utvecklingen och möjligheten för vissa destinationer att 
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ha en större attraktionskraft för både arbetare och turister (Hauge & Thulemark 

2014). Men vad lockar säsongsarbetare? Ericsson, Overvåg & Möller (2014)  

menar att de sociala faktorerna spelar en stor roll för att locka arbetare. Det kan 

vara allt från att söka jobb med kompisar, gå på fester eller leva i ett hus 

tillsammans med andra säsongsarbetare (Ericsson, Overvåg & Möller 2014). De 

beskriver fyra olika sorters säsongsarbetare som de upptäckte i Sälen och 

Thyresil. Migrerande säsongsarbetare är första gruppen och individer inom denna 

grupp tycker att kopplingen mellan fritidsintressen och arbete är viktigt. De vill 

arbeta med sina befintliga intressen (Ericsson, Overvåg & Möller 2014), t.ex. som 

skidinstruktör i Åre om deras intresse är skidåkning. Arbetarna följer högsäsongen 

för deras fritidsintressen och letar arbete på orter som tillåter dem att utöva sina 

fritidsintressen. Detta leder till att de lever ett turism liv i form av mobilitet 

(Ericsson, Overvåg & Möller 2014).  

Den andra gruppen kallas praktiserade säsongsarbetare och denna grupp 

kombinerar säsongsarbete med ”vanligt” arbete under lågsäsong. Vanligt arbete 

menar dem annat än turism yrken. Vanligtvis har denna grupp av säsongsarbetare 

en hemort med bostad där de utövar sina ”vanliga” arbeten medan säsongsarbetet 

sker på resande fot (Ericsson, Overvåg & Möller 2014). Ett exempel kan vara att 

under semestern tar de ett säsongsarbete för att tjäna lite extra pengar. Sedan när 

semestern är slut åker de hem igen och fortsätter att jobba på deras ”riktiga” jobb. 

Till skillnad från Migrerande säsongsarbetare tenderar denna grupp att ha en mer 

stabil arbetsplan och inkomstkälla (Ericsson, Overvåg & Möller 2014). 

Temporära säsongsarbetare är den tredje gruppen som identifierades. Temporära 

säsongsarbetare jobbar ofta korta perioder och tenderar att ha mer arbetsrelaterade 

motiv till säsongsarbete än de andra grupperna (Ericsson, Overvåg & Möller 

2014). De arbetar t.ex. för att undan komma arbetslöshet, tjäna pengar för att 

kunna resa vidare eller för att få erfarenhet inför vidare utbildning (Ericsson, 

Overvåg & Möller 2014). 

Fasta säsongsarbetare är den sista gruppen som Ericsson, Overvåg och Möller 

(2014) identifierade. Denna grupp är ofta individer som bor på destinationen. De 

kombinerar säsongsturism med annan anställning under lågsäsongen (Ericsson, 

Overvåg & Möller 2014). Butler (2001) menar att dessa individer väljer att jobba 

inom turism eftersom det ger mer betalt och frihet att göra annat under 

lågsäsongen. Under lågsäsong har lokalbefolkningen chans att slappna av efter 

det hårda trycket från högsäsongen och förbereda sig genom att planera inför nästa 

säsong (Flognfeldt 1988). 

 

2.4.2 Vilka effekter kan säsongsberoende få? 

Turism uppfattas i allmänhet inte bara som en jobb- och inkomstmöjlighet utan 

även som en bredare attraktivitet i form av olika differentierade aktiviteter 
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(Ericsson, Overvåg & Möller 2014; Hauge & Thulemark 2014). Investeringar i 

turism innefattar inte bara byggande av hotell, restauranger etc. utan handlar även 

om banker, transport företag etc. (Arell 1999). Säsongsturism kan dock vara en 

ojämn inkomstkälla då den inkomst som företagen får under högsäsong ska räcka 

till nästa säsong, med lite kapital inkomst från lågsäsongen (Ericsson, Overvåg & 

Möller 2014, Baum & Lundtorp 2001). Därför är ojämnheter i säsonger ofta något 

som destinationer försöker överkomma (Baum & Lundtorp 2001; Lundtorp, 

Rassing & Wahill 2001; Commons & Page 2001). Detta gäller speciellt för 

destinationer i kallt klimat och på avlägsna orter (Baum & Lundtorp 2001).  

Några av de mest använda argumenten varför säsongsturism inte ses som något 

positivt är att 1. Företagen måste få en inkomst som räcker hela året runt (eller till 

nästa säsong), 2. Det finns ett fåtal transportmöjligheter till destinationen och det 

är därför svårt att resa dit, 3. Det skapas endast tillfälliga jobb under en kort period 

(högsäsongen) och 4. Det blir svårare att hålla kvar den kvalitét som efterfrågas 

på servicen (Baum och Lundtorp 2001). Undersökningar har även skett för att se 

om säsongsarbetare kan lockas till att bli lokalbefolkning. Ericsson, Overvåg & 

Möller (2014) menar att destinationer försöker att antingen förlänga högsäsonger 

eller skapa nya säsonger för att kunna generera en mer stabil inkomst från 

turismbranschen.  Samtidigt är jobben inom destinationen ofta på deltid eller 

under en specifik tid på året vilket försvårar processen att locka säsongsarbetarna 

att stanna kvar i orten (Ericsson, Overvåg & Möller 2014). 

 

3. Metod 

Detta avsnitt presenterar den metod och det tillvägagångsätt som har använts som 

underlag för denna studie. Enkäter, semistrukturerade intervjuer, statistik från 

andrahandskällor och företagshemsidor är informationen som detta arbete är 

uppbyggt på. Deskriptiv metod används för att redovisa resultaten. 

3.1 Val av metod & analysmetod  

Studiens kärna handlar om Hemavans behov av säsongsanställda och om 

turismbranschen kan överleva utan dem. De tre frågeställningarna har noggrant 

valts för att på ett enkelt och relevant sätt presentera problem, fördelar, skillnader 

mellan säsongsarbetare och andra faktorer som påverkar Hemavans beroende av 

säsongsanställda, t.ex. lokal arbetsbrist eller lokalbefolkningens medelålder. Efter 

det har information från olika turismaktörer inom Hemavan samlats in för att 

besvara dessa frågeställningar. En kombination av metoder har valts för att de 

bedöms bäst lämpade att spegla frågeställningarna. För att få fram informationen 

om antalet säsongsanställda behövdes en enkät göras men i den framgår inte t.ex. 

medelåldern i Hemavan. Eller hur marknaden ser ut för de olika delarna 

(marknaderna) inom turismbranschen.  
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Datainsamlingen visar hur de företag som deltagit i undersökningen ställer sig till 

de frågeställningar som studien är uppbyggd av. Intervjuerna sammanfattas i form 

av data och presenteras tillsammans med de kvantitativa resultaten. Tanken med 

en deskriptiv statistik är att ge en rättvis översiktlig bild av datamaterialet 

(Gellerstedt 2008). 

Denna studie tillämpar en deskriptiv metod för att presentera de resultat som 

enkäten, intervjuerna, statistiken från andrahandskällorna och företagshemsidorna 

tillhandhåller. Ett problem med att sammanfatta informationen är att det finns 

olika sätt att göra det på. Det är därför enkelt att fastna i hur information bör 

presenteras i arbetet istället för att fokusera på resultatet som visas (Denscombe 

2016). 

Min subjektiva syn på studien påverkar min studie genom att jag har 

förutbestämda meningar om turismbranschen samt Hemavan. Något som 

påverkar hur jag som forskare både samlar in och hanterar information. T.ex. hur 

frågorna i enkäten och intervjuerna skrivs och ställs. Därför har reflexivitet varit 

viktigt under hela arbetet. T.ex. har två andra individer läst igenom frågorna på 

enkäten och gett kommentarer för att frågorna inte ska ses som ledande på något 

sätt. Intervjufrågorna läste en individ igenom för samma argument som ovan. 

3.2 Datainsamling 

Informationen till denna studie bygger på primärdata från en enkät, statistik från 

en andrahandskälla, semistrukturerade intervjuer och företagshemsidor. 

Enkätundersökningen görs för att samla in information om säsongsanställda inom 

företag. Säsongsarbetare är inte skrivna på orten vilket försvårar att hitta 

information via t.ex. SCB. Därför kontaktas företagen direkt. Intervjuerna görs 

för att få en djupare förståelse av företagens behov av anställda och svårigheter 

det medför. Samtliga turismföretag som har identifierats undersöks för att hitta 

mer information om produktutbud och hur respektive del inom turismbranschens 

marknad ser ut. Denna undersökning görs genom insamling av information från 

företagens hemsidor, t.ex. busstrafik, hotells öppettider och ortens generella utbud 

inom olika säsonger. Även företag som inte är delaktiga i enkäten förekommer i 

arbetet för att visa på helheten vad avser turismbranschen i Hemavan. Helheten 

har endast undersökts i anslutning till frågeställning 2.  

Enkäten är uppbyggd på fem frågor (bilaga 1) där en av dem, som efterfrågar 

medelåldern på medarbetarna, är en flervalsfråga. Detta har valts eftersom om 

företagen i stället själva får sätta en siffra blir svaren svårare att sammanställa. 

Därför valdes redan bestämda åldersgrupper. Åldersgrupperna stäcker sig över 

nio år för att inte för många grupper skulle redovisas. Dock är det några företag 

som har missat att de bara skulle välja en av åldersgrupperna och skrev hur många 

anställda de hade i varje åldersgrupp. I sådana fall skickades ett mail till företaget 

där ett förtydligande svar efterfrågades. Dock svarade få företag och andra 

åtgärder gjordes för att på bästa sätt kunna sammanställa resultaten. 
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Åldersgruppen valdes genom att alla anställda inom varje åldersgrupp fick minimi 

åldern inom gruppen, t.ex. i åldersgruppen 20-29 gavs anställda åldern 20. Sedan 

samanställdes det värdet och ett medelvärde togs fram. Resultatet kan därför ha 

förändrats p.g.a. otydliga enkätsvar men det handlar om ett fåtal företag i 

jämförelse med helheten. Därför anses resultatet fortfarande visa ett realistiskt 

svar från undersökningen. 

Första kontakten med företagen skedde via mail med undantag för de aktörer som 

inte angav någon möjlighet att kontakta dem via mail. Dessa kontaktades via 

telefon. Om företag inte kände sig bekväma med att svara på alla frågor i enkäten 

uppmuntrades de att svara på de frågor som de kände sig bekväma med att svara 

på. Detta gjordes för att forskaren försökte sänka motvilligheten hos företagen att 

medverka i enkäten och studien. De företag som har svarat på enkäten har inte 

varit motvilliga att svara på de frågor som ställts. Dock har inte alla företag som 

enkäten skickades till svarat. Totalt skickades 21 enkäter ut till olika företag och 

sex företag svarade. Vilket betyder att svarsanatlet är för lågt för att göra generella 

antaganden men det går att undersöka de medverkande företagens behov av 

säsongsarbetare. Företagen är anonyma och kommer att tilldelas namn efter den 

turismkategori de tillhör, d.v.s. transportföretag, hotellföretag etc. Företagen som 

är delaktiga i intervju kan även benämnas efter informantens tilldelade namn t.ex. 

Svantes företag. Enkäten skickades via mail i form av ett Word dokument. 

Frågorna var korta och strukturerade därför ansågs Word formatet vara enkelt och 

praktiskt. En elektronisk version av enkäten finns men p.g.a. tekniska problem 

användes den inte.  

För mer information och statistik har Storumans kommun, Hemavans turistbyrå 

och arbetsförmedlingen i Storuman kontaktats. De har sedan delat med sig av 

statistik som används i denna studie. Den informationen och statistiken är redan 

behandlad i form av ett cirkeldiagram. Därför bearbetas den informationen inte 

vidare. Storumans kommun har delat med sig av information om medelåldern 

inom Hemavan. Hemavans turistbyrå har delat med sig av statistik om gästnätter 

för att fastställa hög- respektive lågsäsonger på orten. Arbetsförmedlingen i 

Storuman delade med sig av information om öppet arbetslösa inom hela 

kommunen samt lite inom Hemavan. 

Semistrukturerade intervjuer görs för att djupare undersöka företagens 

anställningsmotiv samt säsongsarbetarnas position inom företaget. Intervjun är 

uppbyggt på åtta frågor (se bilaga 2). Struktur behövs eftersom information i form 

av data efterfrågas och med öppna frågor blir den informationen svårare att 

sammanställa samt kan svaren tolkas på olika sätt och resultatet bli beroende av 

hur författaren tolkar dem. Samtidigt får intervjun inte vara för strukturerad så att 

intervjun blir mer av en muntlig enkät och motarbetar syftet med intervjun. Syftet 

är att på ett djupare plan förstå företagens behov av fast- och säsongsanställda. 

Därför har semistrukturerade intervjufrågor valts. 
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Intervjun sker via Skype eller telefon och pågår i ca 20 minuter. Intervjun börjar 

med fyra mer grundläggande frågor för att forskaren ska få en större förståelse för 

företaget och lättare kunna ställa följdfrågor som ger det resultat som efterfrågas 

med intervjun. Sedan ställs fyra frågor där valet mellan fast- eller 

säsongsanställning och svårigheter dessa medför efterfrågas. Innan intervjun 

avslutas tillfrågas informanterna om de är villiga att bli kontaktade igen om fler 

frågor uppkommer för författaren. Vid ett tillfälle kontaktades en individ igen för 

vidare frågor. Dessa frågor handlade om att förtydliga några av informantens svar 

och pågick i cirka 10 minuter.  

 

3.3 Urval av informanter 

Respondenterna ska befinna sig inom orten Hemavan. De ska även klassas som 

turismföretag, något som kan vara en svår fråga i sig. Företag kan exempelvis 

uppfattas vara turismföretag men inte själva se sig som delaktiga inom 

turismbranschen. Turismföretag kan även användas av lokalbefolkningen, t.ex. 

restauranger och matbutiker, vilket försvårar valet av vilka turismaktörer som ska 

anses vara delaktiga i exempelvis gruppen handel. Boende inom Hemavan 

erbjuder stugor och liknande med kök, något som tillåter turister att laga egen mat. 

Därför har även dagligvarubutiker som t.ex. Ica inkluderats. I detta arbete har sju 

olika kategorier använts för att klassificera turismföretag. Dessa är transport 

(transportmöjligheter till orten), hotell, camping/vandrarhem, information (t.ex. 

turistbyråer och evenemangsföretag), restaurang, handel och skidbackar. 

Uthyrning av stugor och liknande är i samma grupp som camping/vandrarhem 

eftersom författaren anser att stugor och lägenheter erbjuder liknande självhushåll 

som camping/vandrarhem. Turistbyråer och evenemangsföretag sattes ihop till en 

grupp då länken mellan dem ansågs stark. Turistbyråer marknadsför evenemang 

och evenemangsföretag lockar besökare till destinationen. 

Totalt har 21 företag kontaktats och sex stycken företag har svarat och deltagit i 

undersökningen. Vilket betyder att en grupp föll bort p.g.a. ingen aktör som ville 

medverka, mer om det senare i stycket. Två av företagen som har svarat på 

enkäten har valt att delta i en intervju. Ett flertal företag kontaktades för att öka 

antalet svar och ge så många företag som möjligt en chans att medverka i 

undersökningen. Företagen delades in i kategorierna. Inom vissa kategorier finns 

bara en aktör vilket betyder att svaren kan se olika ut i antal beroende på hur 

många aktörer som finns i en grupp. Alla aktörer svarade inte heller på enkäten 

som skickades ut. Ingen aktör inom gruppen skidbackar valde att delta och därför 

faller den gruppen bort. Detta kan försvåra undersökningen eftersom den stora 

”dragningskraften” till Hemavan inte kan redovisas. På grund av detta bortfall går 

det inte att undersöka skidbackarnas behov av säsongsarbetare. I stället undersöks 

Hemvans behov av kategorin skidbackar vilket görs genom att använda SLAOs 

branschraport 2014- 2015. Den statistiken och informationen är inte framtagen av 

forskaren utan är sekundärmaterial från skidbranschen. Vintersäsongen och 
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skidåkning är Hemavans största dragningskraft och därför anses det vara viktigt 

att ha med skidbackar i studien även om ingen aktör ville medverka. 

Företagen delas in i kategorier för att enklare kunna sammanställa resultaten och 

jämföra mellan liknande företag. Samtidigt underlättar indelningen i kategorier 

arbetet med att hålla dessa företag anonyma. För att bestämma vilka aktörer som 

passar inom vilken kategori har företagens hemsidor samt andra hemsidor som 

erbjuder information om företagen använts. T.ex. har företaget Hemavan 

Tärnabys hemsida använts då de erbjuder information om alla 

övernattningsmöjligheter inom Hemavan. Dock fanns det ett problem med att ett 

företag uppfattades olika av företaget självt och andra liknande företag. Företaget 

själv kan exempelvis se sig som ett hotell medan andra ser det som ett vandrahem. 

Extra tid har använts för att placera detta företag i ”rätt” kategori. Företaget har 

utifrån en studie av företagets egen hemsida och andra aktörers hemsidor placerats 

i den kategori som företaget vanligen har ansetts tillhöra.  

De personer som intervjuas ska jobba inom ett turismföretag i Hemavan, eftersom 

intervjupersonerna behöver ha kunskap om företaget och branschen som detta 

arbete handlar om. Därför har högre uppsatta chefer sökts men i alla fall har de 

inte varit kontaktbara och då har andra chefer kontaktats som t.ex. personalchef 

eller receptionsansvarig. De företag som har deltagit i enkäten har fått en förfrågan 

om att vara delaktiga i intervjun. Bara två företag deltog genom intervju. 

Informanterna är anonyma och tilldelas fingerade namn. De fingerande namnen 

är inte satta efter könet på informanten. Svante är ett tilldelat namn och jobbar 

inom camping/vandrarhem gruppen. Ella är också ett tilldelat namn och jobbar 

inom hotell gruppen. 

 

3.4 Etiska principer 

Eftersom detta handlar om information om företag som kan anses känsliga har 

vissa åtgärder vidtagits. Företagen har uppmuntrats att svara på de frågor de kan 

och känner sig bekväma med att svara på. Företagen är anonyma och statistiken 

de delar med sig av används bara i forskningssyfte. Detta arbete är inriktad på 

helhet och bransch vilket kan upplevas mindre känsligt än person- eller 

företagsnivå. Detta gjordes för att öka medverkan i undersökningen. 

För att inte peka ut de företag som har medverkat i studien kommer alla 

turismföretag i Hemavan, inklusive de medverkande, att namnges. Medverkande 

företag kommer inte heller att namnges i ett sammanhang där företaget går att 

koppla till en viss kategori.  

Arbetslöshet är ett större etiskt problem. Eftersom lokalbefolkningen i Hemavan 

ligger på ca 220 (SCB 2010) och arbetslösheten i Storumans kommun ligger totalt 

på 5,6 % (Arbetsförmedlingen 2015) antas arbetslösheten i Hemavan vara låg 

(Carstedt 2016). Därför riskerar statistiken komma ner på individnivå och är på 
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grund av detta sekretessbelagt av arbetsförmedlingen i Storuman. På grund av 

detta har statistik för hela kommunen använts i stället. 

 

3.5 Källkritik 

P.g.a. dåliga kommunikationskanaler till många företag faller några företag bort 

från undersökningen. Totalt kontaktades 21 företag men det finns fler 

turismföretag inom Hemavan. Det fanns dock endast postadress till många av 

företagen och till vissa fanns ingen kontakt information alls. Det försvårade 

kontakten med dessa företag och därför exkluderas de från arbetet. Detta arbete 

utförs även under högsäsongen för Hemavan vilket har gjort det svårare att få 

kontakt med företag eller fått dem att vilja medverka eftersom de inte känner att 

de har tid. Både dåliga kommunikationskanaler och låg medverkan har negativa 

effekter som påverkar detta arbete. Med färre medverkande aktörer blir resultatet 

tunnare och mindre tillförlitligt. Det går att hävda att resultatet inte visar hela 

bilden av säsongsarbetare utan bara en liten del av den. Resultatet visar dock att 

säsongsarbetare är viktigt för alla företag därför är detta arbete ändå reliabelt. Med 

fler medverkande aktörer går det dock att visa ett mer säkert samband mellan 

säsongsarbetare och företag inom orten Hemavan. 

Det finns andra metodval som även skulle passa detta arbete. Exempelvis en 

diskursanalys där valet att använda säsongsanställda diskuteras. En kritisk 

diskursanalys där frågor som vem har makten att påverka valet av 

säsongsanställda skulle ställas (Winter Jörgensen & Phillips 2000). Diskursanalys 

skulle vara intressant eftersom den fokuserar på att undersöka varför något är som 

det är (Boolsen 2007) d.v.s. i detta fall varför säsongsarbetarna är så viktiga för 

Hemavan. Det skulle ge ett mer utförlig svar på frågan om säsongsanställdas roll 

inom Hemavans turistbransch. 

Det positiva med att använda kvantitativ metod och enkäter är att respondenterna 

får tid att svara på frågorna. Något som skapar tillförlitliga och trovärdiga resultat. 

Enkäten görs även utan forskarens medverkan och förhindrar därför påverkningar 

av respondenten. Men samtidigt kan respondenten påverkas av hur frågorna är 

ställda och därför har även frågorna bearbetats för att minimera påverkan på 

svaren. En enkät kan även vara enklare att göra eftersom ett möte mellan 

respondent och forskare inte behöver äger rum. Det går snabbt att svara och kan 

därför öka antalet svar från företag som annars kanske inte skulle ha tid att 

medverka. 

Denna studie är en pilot studie och kan därför inte generaliseras. En Pilot studie 

är en mindre undersökning som hjälper till att forma en fortsatt forskning på ämnet 

i frågan. D.v.s. En pilot studie används för att utvärdera ämnet och undersöka 

genomförbarheten för att sedan utforma en större undersökning (Arnold, D,M et 

al. 2009). Därför behövs det fortsatt forskning inom ämnet för att kunna visa 

sambandet (Coffey, C, S 2001) mellan i detta fall turismföretagen och 
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säsongsarbetarna. Undersökningen valdes till en pilot studie eftersom svarsantalet 

på enkäten är låg och kan därför inte generalisera turismföretag och 

säsongsarbetare. 

3.6 Metodbegränsning 

Den sjunde och sista kategorin turismföretag (skidanläggning) föll bort p.g.a. att 

ingen aktör ville medverka i studien. Därför går det inte att undersöka 

skidanläggnings användning och inställning till säsongsarbetare. I stället 

undersöks nedan vikten av deras verksamhet inom orten. Sedan använder inte alla 

turismföretag inom Hemavans sig av säsongsarbetare. Något som kan vara 

problematiskt för att säkra ett samband mellan alla aktörer och säsongsarbetare 

inom turismbranschen på orten. 

 

4. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras Hemavans turism historia från 1834-2015, besökarnas 

transportmöjligheter till och inom orten samt ortens egna utvecklingsplaner 

daterade 2011. Detta presenteras för att skapa en större förståelse av Hemavan 

som ort och deras historia.  

 

4.1 Hemavans turismhistoria 

Hemavan grundades 1834 av en same vid namn Enar Andersson. Han döpte orten 

till Björkfors och det var inte förrän vid 1918 som orten fick sitt nuvarande namn 

Hemavan (Trolltunet 2016). Turism inom orten började på 1920-talet då den 

Svenska Turism Föreningen (STF) öppnade ett vandrarhem i Tärnaby (Hemavan 

Tärnaby 2016 b).  

Turism inom Tärnaby-Hemavan utvecklades sent jämfört med andra 

destinationer, mycket beroende på de dåliga kommunikationsmöjligheter som 

fanns på plats (Arell 1999).  Det var inte förrän 1924 som en tågräls byggdes till 

Tärnaby och underlättade transporten till och från orten. Sex år senare (1930) 

byggdes en huvudväg till Tärnaby, något som också underlättade transporter. 

Innan dess var transportmöjligheterna under vintern nästan omöjliga p.g.a. snön, 

det gick att åka skidor men avståndet till nästa stad var stort (Arell 1999). Den 

organiserade turismen inom Hemavan började 1930 (Storumans kommun 2011).  

Under mitten av 1930-talet öppnade många lokalbefolkningar sina hem och 

erbjöd säng och mat i utbyte mot arbete (Arell 1999). De första som började hyra 

ut sina rum hette Kims och Verner Berglund (Trolltunet 2016). Detta sätt att 

turista var även vanligt under 1950- och 60-talet. Efter andra världskriget började 

turismen i Hemavan växa och flera hotell samt skidliftar byggdes (Hemavan 

Tärnaby 2016 b). 
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I början av 1960 talet blev det även vanligt och populärt med fritidshus 

(Storumans kommun 2011) och fler fritidshus byggdes under 1970-80 talet (Arell 

1999). De nyare husen som byggdes under 70- och 80-talet ansågs som finare och 

dyrare då de hade fler ”moderna” design (Arell 1999) och skapade en stark 

turistutveckling (Storumans kommun 2011). Samtidigt som de ofta var större hus 

och inte mindre stugor som byggdes under 1960 talet. Med tiden blev de ”finare” 

stugorna mer populära och de äldre husen från 60-talet blev nedrivna. De nya 

stugorna som byggdes efter det lokaliserades närmare och närmare skidbacken 

(Arell 1999).  

Under 1990-talet dominerades Tärnaby-Hemavan av bebyggelse av bl.a. hus, 

skidbackar och restauranger (Arell 1999). Många byggprojekt genomfördes, en 

av dem är var Hemavans flygplats som idag är en mycket unik flygplats eftersom 

Hemavan är den enda vinterorten i Sverige som har en central flygplats (Trolltunet 

2016). Detta ger stora konkurrensfördelar p.g.a. enkel transport. Andra projekt 

som också byggdes var bl.a. bostadshus och lokaler för turism stödjande service 

såsom restauranger och affärer (Arell 1999).  

Under 1990-talet höjdes även varningsröster om konkurs och ett stort arbete sattes 

igång. Arbetet gick ut på att sätta långsiktiga mål och på så sätt skapa en stabilitet 

inom branschen (Storumans kommun 2011). Samtidigt som efterfrågan på kunder 

ökade på en marknad som inte växte lika intensivt som tidigare. Stora 

marknadsföringskampanjer efterfrågades, men kapitalet räckte inte till. Pengarna 

lades istället på att utveckla de aktiviteter som fanns tillgängliga för turister som 

t.ex. liftbacken (Arell 1999). Något som gjorde att stugturismen blev mer populär 

igen. 

Idag har byggnationerna svalnat av och fastighetspriserna har sjunkit drastiskt. 

Arell (1999) menar att därför riktas uppmärksamheten mot orten Hemavans 

ekonomi och inte bara turismen inom Hemavan och pekar på att majoriteten av 

de turister som åker till Hemavan bor på hotell och äter på restaurang. 

Tärnaby-Hemavan är den enda fjälldestinationen inom Västerbotten idag, något 

som ger dem stora konkurrensfördelar i länet. Tärnaby-Hemavan har med tiden 

fått högre dragningskraft inom och utanför nationens gränser p.g.a. bättre 

kommunikationsmöjligheter (Arell 1999, Storumans kommun 2011). 

 

4.2 Besökare och transportmöjligheter 

Storumans kommuns fördjupa översiktsplan för Hemavan 2011 beskriver två 

olika sorters turister de har inom Hemavan dessa är resmålsbundna- och icke 

resmålsbundna besökare. 

4.2.1 Resmålsbundna besökare  

Resmålbundna besökare beskrivs som en grupp med god ”köptrohet” som hjälper 

att jämna ut de stora konjunkturskillnaderna mellan säsongerna. De efterfrågar 



Sara Enquist  2016-05-04 

20 

 

t.ex. fritidshus, reparations- samt underhållningstjänster. Något som genererar 

jobb för lokalbefolkningen. Denna turistgrupp är en av Hemavans vanligaste 

besökare. Eftersom de återkommer till orten från år till år och har ofta ett eget 

fritidshus. Förutom egna fritidshus tenderar denna turistgrupp att resa till 

destinationen med personbil. De kan därför resa till destinationen då 

transportmöjligheterna är låga. Något som begränsar denna kundgrupp är 

avståndet som högst får vara en dags bilfärd. Resmålsbundna besökare kommer 

därför överlag från övre Norrland och Nordlands fylke i Norge. 

 

4.2.2 Icke resmålsbundna besökare 

Icke resmålsbundna besökare är individer som antingen är där för första gången 

eller inte lika ofta som de resmålsbundna besökarna. De reser till destinationen 

via kollektivtrafik och är därför begränsade att resa då transportmöjligheter i form 

av t.ex. buss finns.  

För att locka den nya kundgruppen behövs en förnyad marknadsföring då tidigare 

marknadsföring riktas som turister med bil och fritidshus. Även nya produkter 

måste utvecklas som passar den nya kundgruppen. T.ex. den nya kundgruppen 

kommer att sakna tillgång till bil och blir mer beroende av transport inom 

destinationen för att ta sig till dag- och kvällsaktiviteter. 

 

4.3 Hemavans arbetslöshet, säsongsarbetarnas medelålder och utbildningsnivå 

inom turismbranschen. 
 

Totalt finns det 5,6 % arbetslösa (Carstedt 2016; Storumans arbetsförmedling 

2015) inom Storumans kommun på 5 943 invånare (Statistiska centralbyrån 

2015). Om procenten delas på de städer som finns inom kommunen blir siffran 

ännu lägre. Majoriteten av bofasta i Hemavan och hela kommunen har ett arbete 

och ekonomisk inkomst. Av statistiken framkommer inte vilken bransch 

invånarna arbetar inom. Antalet arbetslösa skiftar mellan hög- och lågsäsong. 

Under högsäsong är antalet arbetslösa mindre eftersom behovet av arbetare är 

högre. Sedan när företagen går i ide under lågsäsong ökar antalet arbetslösa i 

Hemavan (Carstedt 2016).  

Ella (2016) berättar att deras säsongsanställda inom hotell har en medelålder runt 

22 år. De säsongsanställda som jobbar inom hela hotell gruppen är mellan 20-29 

år medan de fast anställda är mellan 40-49. Även medelåldern för 

säsongsanställda inom camping/vandrarhem är runt 22 år (Svante 2016). 

Medelåldern i Hemavan ligger på 39,77 (Jonsson 2016) vilket gör att 

säsongsarbetarna överlag är yngre än lokalbefolkningen. Ella (2016) letar efter 

olika kunskaper beroende inte bara på fast- respektive säsongsanställda utan även 

beroende på vilken position de har i företaget. Svante (2016) letar efter mer 
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allmänna kunskaper hos deras anställda ex. servering, städning och receptions 

uppgifter etc. Säsongsanställda denna säsong (vintern 2016) har mer grundlig 

utbildning som t.ex. gymnasial utbildning. Det finns även säsongsanställda med 

högre utbildning (Svante 2016). 

Medelåldern för arbetare inom företagen som har medverkat i detta arbete ligger 

mellan 40-49 år. Transport har flest antal anställda mellan 40-49 år med 10 

arbetare. Sedan har hotell näst högst antal med 4 anställda. Medelåldern för 

många företags fast anställda är högre än medelåldern för orten. D.v.s. de fast 

anställda är överlag äldre än medelåldern i Hemavan medan säsongsarbetarna är 

yngre. 

4.4 Skidanläggningens betydelse för Hemavan 

Sista kategorin skidanläggning fick som tidigare nämnts tyvärr ingen aktör som 

ville delta i denna studie och representera gruppen. Därför har SLAO:s 

branschrapport 2014-2015 (SLAO 2015) använts för att ändå kunna visa på och 

beskriva skidnäringens viktiga roll i Hemavan. Skidanläggningarna i Västerbotten 

gjorde 2015 ett av sina bästa år någonsin och enligt besökarna på turistmål.se är 

Hemavan bästa skidanläggning 2015 (Visit Västerbotten 2016). Hemavan-

Tärnabys lokalisering gör att de kan erbjuda fler skidåkardagar, något som i sin 

tur hjälper deras vintersäsong. Hemavan Alpint är den 11:e anläggningen i 

Sverige som kan erbjuda flest skidåkardagar 2014-2015.  

Hemavan-Tärnaby har en stor anläggning och anses vara en av de tio största 

skidanläggningarna i yta. Hemavan-Tärnabys marknadsandel (mkr) av 

skidanläggningar i Sverige 2012-2013 var 27,1 (2,1 %), 2013-2014 var den 30,5 

(2,6 %) och säsongen 2014-2015 uppgick den till 32,1 (2,5 %). Hemavan-

Tärnabys mkr 2014-2015 är högre än åren innan, ändå är den lägre i procent 

andel än tidigare. Detta beror på att det totala i riket även har ökat d.v.s. det är 

inte bara en skidanläggning inom Sverige som utvecklas och utökar sin 

försäljning. Totalt har mkr ökat från 1 267 (2013) till 1 300 (2015), en ökning på 

2.6 %. Vilket visar skidanläggningarnas betydelse för Hemavan som 

dragningskraft för att locka besökare.   

 

4.5 Framtida utveckling 

Storumans kommuns fördjupa översiktsplan för Hemavan 2011 presenterar en 

framtida utvecklingsplan för Hemavan. De beskriver att transportutveckling inte 

bara är viktigt för att locka nya framtida kunder utan även ett koncept som för 

dem intresserade av att resa till destinationen, nya produkter som tilltalar dem. 

Storuman kommun beskriver behovet att utveckla sommarsäsongen. Det finns 

redan en sommarsäsong mellan juli-augusti men procentuellt har 

sommarsäsongen lika många gästnätter som mars månad (figur 1). Detta visar 
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behovet av utveckling av sommarsäsongen. Statistiken om gästnätter visar dock 

inte dagbefolkningen eller fritidshusturister och deras mönster. 

De sommar aktiviteter Storumans kommun främst vill utveckla är 

barmarksaktiviteter som ex. terrängcykelbanor och andra alpina sommarsporter. 

Kommunen vill även utveckla transportmöjligheter upp på berget via 

lyftkapacitet, men även andra transport möjligheter exempelvis till fots eller på 

skidor under vinterperioden. 

 

5. Resultat 

Resultatet är uppdelat i fyra avsnitt utifrån studiens frågeställningar. Första 

avsnittet presenterar resultatet relaterat till första frågeställningen om 

användningen av säsongsanställda inom de företag som deltagit i undersökningen. 

I andra avsnittet behandlas frågeställningen om det finns någon skillnad inom de 

olika grenar som finns inom turismbranschen i Hemavan. Tredje avsnittet 

beskriver ur ett företagsperspektiv hur situationen ser ut för säsongsarbetare. 

Slutligen undersöks i avsnitt fyra om och hur arbetslöshet och medelålder 

påverkar arbetskraftens utbud inom Hemavan. 

 

5.1 I vilken utsträckning använder sig turism företag i Hemavan av 

säsongsanställda? 

Tabell 1 visar att totalt 66 individer arbetar inom de turismföretag som har 

besvarat enkäten. Ungefär hälften av dessa är säsongsanställda. Dock kan 

användningen av säsongsarbetare variera mellan de olika turismföretagen som har 

deltagit i studien. Av medverkande företag har kategorin restaurang störst andel 

säsongsanställda inom företaget. Dock är restaurangen som kategorin är baserad 

på en säsongsrestaurang vilket gör alla deras anställda till säsongsarbetare, något 

som påverkar slutresultatet. Näst högst i antal säsongsanställda ligger hotell med 

3 fast- och 21 säsongsanställda. Handel har en jämn arbetsstyrka med 1 fast- och 

säsongsarbetare vardera. Camping/vandrarhem har 4 fast anställda och 3 

säsongsanställda. Transport som har 25 fast anställda och endast 4 stycken 

säsongsarbetare är en av aktörerna som använder säsongsarbetskraft minst. Den 

enda aktören som använder mindre säsongsarbetare än transport är information. 

Kategorin information är baserad på ett privat företag med en anställd (ägaren) 

och har därför ingen säsongsanställd. Därför kan slutresultatet för helheten av 

turistföretagen skilja sig från enskilda företags användning av säsongsarbetare.  

Tabell 1, Medverkande företags total-, säsong- och fast arbetare 

 

 

 Totalt 
anställda 

Fast 
anställda 

Fast 
anställda i % 

Säsongs 
anställda 

Säsongs 
anställda i % 

Turism företag 66 34 51 32 49 
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Svantes (2016) fasta anställda bor alla inom orten Hemavan medan 

säsongsarbetarna kommer utifrån. I långa loppet blir det enklare att använda sig 

av lokalbefolkning som fast anställda (Svante 2016). Vandrarhemsföretaget 

använder sig av säsongsanställda för att efterfrågan varierar p.g.a. hög- och låg 

säsonger. De har en året runt verksamhet som kräver bemanning men i olika 

mängder som både har sina för- och nackdelar. Fördelen är att de kan välja och 

utveckla sin arbetskraft efter egen preferens. Det negativa är att de inte vet vad de 

får med säsongsanställda, d.v.s. vilka människor de anställer. Det är en risk de 

försöker minimera med kommunikation, exempelvis i form av arbetsintervjuer. 

Fokus under arbetsintervjun ligger också på individers personlighet och inte på 

tidigare kunskaper eftersom arbetet handlar om personkontakt med kunderna 

(Svante 2016). 

Hotell företaget använder sig av säsongsarbetare av liknande argument.  

”Vi behöver mycket folk (anställda) med många gäster” (Ella 2016). 

Det är mest av praktiska skäl som alla Ellas (2016) fast anställda bor inom orten. 

Det finns problem med att hitta boende för säsongsanställda samtidigt som det om 

en individ ska jobba på en ort heltid är vanligare och enklare att individen flyttar 

till orten (Ella 2016). Det är inte ett val företaget har gjort utan det är arbetarna 

som av praktiska skäl har valt att antingen flytta eller stanna i Hemavan. 

5.2 Påverkar typen av tjänst som utbjuds företagens behov av säsongsanställda? 

Som tidigare nämnt finns det en skillnad mellan företagens behov av 

säsongsarbetare beroende inom vilken del av turismbranschen som undersöks. I 

alla fall inom de som medverkat i studien. Hur ser utbudet ut för de olika delarna 

inom turismbranschen? Turismbranschen i denna fråga är uppdelade i den 

förbestämda uppdelningen gjord av författaren.  

Kategorin med flest anställda bland medverkande företag är transport med 29 

under högsäsong och 25 året runt. Transport har en året runt verksamhet som 

regelbundet erbjuder olika transport möjligheter till orten. Hemmavans flygplats 

har bl.a. under perioden första februari till första maj minst två flyg varje dag som 

går till Arlanda samt två flyg som går till Hemavan förutom på lördagar (Hemavan 

Tärnaby Airport 2016). Under sommaren fr.o.m. 2 maj börjar flygen gå en gång 

per dag förutom på lördagar då inga flyg går. Hur länge dessa flyg kommer att gå 

anges inte på flygplatsens hemsida. Lapplandspilen är en buss som går från 

Stockholm till bl.a. Hemavan. Bussarna går två gånger i veckan under lågsäsong 

och tre gånger i veckan under högsäsong (Lapplandspilen 2016). Länstrafiken 

erbjuder dagliga bussförbindelser mellan Hemavan och Umeå, med minst en buss 

per dag (Länstrafiken 2016). Tåg är en annan transport möjlighet och SJ erbjuder 

runt två tåg resor per dag till Hemavan men bara ett tåg per dag tillbaka (SJ 2016). 

Det finns således flera olika transportmöjligheter till destinationen Hemavan 

dagligen året runt. 
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Hotell har totalt 24 anställda under högsäsongen men bara 3 fast anställda året 

runt. Säsongsarbetarna kommer och åker med gästerna vilket kan skapa ett 

problem om arbetarna slutar komma. Det finns flera hotell på orten. Hemavans 

fjällcenters öppettider varierar mellan hög- och lågsäsong. Under lågsäsong har 

de inte alltid bemanning på plats men finns via telefon (Hemavans fjällcenter 

2016). Hemavans Wärdshus har ingen bemannad personal till sina extra 

aktiviteter som t.ex. boka bord i restaurangen, konferenser samt bastu och 

badtunna utan dessa bokas året runt via telefon (Hemavans Wärldshus 2016). 

Hemavan fjällstation har stängt under Maj och Juni (Hemavans Fjällstation 2016). 

Under högsäsong mellan den 25:e februari och 12:e mars erbjuds bl.a. Sportlov i 

fjällen (Hemavan Tärnaby a 2016). Hotellens utbud varierar beroende på säsong 

men är för det mesta öppna året runt. 

Camping/vandrarhem har sju anställda, tre av dem är säsongsanställda. 

Campingföretagen tar hand om bokningar via mail vilket framgår av Hemavan 

Tärnabys hemsida (Hemavan Tärnaby 2016b). Vandrarhemmen går delvis att 

boka via nätet. Vandrarhemmens lokalisering varierar från centrum till utkanten 

av Hemavan (Hemavan Tärnaby 2016c). Stugor och lägenheternas lokalisering 

varierar över hela orten, där besökaren själv får välja var hen vill bo under sin 

vistelse (Hemavan Tärnaby 2016d). Camping/vandrarhemmens 

bemanningsbehov varierar t.ex. beroende på om det finns elektronisk 

bokningsmöjlighet eller inte. De erbjuder inte heller samma service som hotellen 

då t.ex. stugor och lägenheter städas av kunderna själva. 

Restaurangföretaget som medverkar i denna studie är en säsongsrestaurang och 

har inte öppet året runt. Därför blir alla anställda säsongsarbetare och resultatet 

att de använder sig av 100 % säsongsanställda. Många av restaurangerna sitter 

ihop eller ägs av hotellen eller vandrarhemmen, t.ex. Hemavans Wärdshus och 

Hemavans Fjällstation (Hemavans Wärldshus 2016, Hemavans Fjällstation 

2016). Andra restauranger finns lokaliserade inom orten som exempelvis 

Scandinavian sushi AB (Företagsupplysningen a 2016). Restaurang företagen 

ligger utspridda inom orten där vissa ligger närmare centrum och andra lite längre 

ifrån. 

Handel har två anställda med en fast anställd och en säsongsarbetare. Det finns 

olika handels möjligheter inom orten, både dagligvaror som exempelvis mat och 

sällanköpsvaror t.ex. kläder. Alla butiker inom Hemavan används inte bara av 

turisterna utan även av lokalbefolkningen. Därför ansåg sig många aktörer inte 

kunna medverka i arbetet eftersom de sålde något som alla behöver, t.ex. mat, och 

därför inte såg sig vara delaktiga i turismbranschen. Bayhill köpcentrum är ett 

köpcentrum lokaliserat i centrala Hemavan. De har butiker som bl.a. Ica, 

Systembolaget, Bayhill kiosk & tobak och Bosaker. Även andra affärer finns 

lokaliserade inom Hemavan. Två exempel är Trolltrumman som ligger i centrala 

Hemavan (Trolltrumman 2016) och Järnia som har en hämtbutik även den 

lokaliserad i centrala Hemavan (Järnia 2016). 
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Turistbyråer och turistorganisationer, exempelvis evenemangföretag, använder 

sig inte av några säsongsarbetare. Företaget i kategorin information har bara en 

anställd och det är ägaren själv. Detta påverkar drastiskt resultatet för hur många 

säsongsarbetare som finns inom denna kategori. Ägaren till företaget har 

kontaktats för intervju för att undersöka varför hen inte använder sig av 

säsongarbetare. Företaget har dock inte svarat så den frågan går inte att svara på. 

Några andra informationsföretag inom Hemavan har också bara en anställd 

(Företagsupplysningen 2016b) vilket tyder på att användningen av 

säsongsarbetare inom denna grupp är låg. 

Resultatet av utbudet av de olika grenarna (delarna) inom turismbranschen kan 

förklara varför t.ex. hotell använder sig av säsongsarbetare. Med en stor skillnad 

på utbudet mellan säsongerna behöver de olika stora arbetslag för att erbjuda den 

service som efterfrågas av turisterna. Hotells arbetsstyrka grundar sig mest på 

säsongsanställda (Ella 2016) vilket kan visa deras behov av den sortens 

arbetskraft. Medan transport som har ett stadigt utbud av transportmöjligheter kan 

behöva en mer stabil arbetskraft för att möta den efterfrågan som ställs av 

kunderna.  
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5.3 Hur ser situationen ut för rekrytering av säsongsarbetare under hög- 

respektive lågsäsonger vad avser t.ex. arbetsuppgifter och anställningstid? 

 

Figur 1, Fördelning av gästnätter i medeltal beräknat på 4 år 2008-2011, beräknat på medeltal1 

Figur 1 visar belagda gästnätter i medeltal inom Hemavan mellan 2008-2011 för 

hotell, camping & vandrarhem. Hemavan har en Two- peak säsong d.v.s. två 
                                                 
1 Andrahands statistik skickad till författaren från Hemavans turistbyrå 2016-04-13 
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säsonger som sträcker sig mellan februari-april respektive juli-augusti (figur 1). 

Den ena säsongen är starkare och längre än den andra. Totalt ligger 66 % av 

gästnätterna inom Hemavan under november till april och de resterande 34 % 

gästnätter infaller under maj till september (figur 1). Hemavans största högsäsong 

är därför mellan februari-april. Denna statistik visar dock inte dagbesökarna och 

därför faller några turister tyvärr bort.  

Vandrarhemsföretaget försöker locka tillbaka sina säsongsanställda till nästa 

säsong för att underlätta anställningsprocessen och öka kunskapsnivån hos de 

anställda. Det kan vara en lång process att lära upp nya arbetare varje säsong 

speciellt när säsongsanställdas arbetsuppgifter är breda (Svante 2016). Därför 

letar Svante efter säsongsanställda som är allsidiga, de ska kunna göra det mesta. 

De ska t.ex. kunna stå i receptionen, servera, städa etc. Vandrarhemmets fast 

anställda har däremot mer specifika arbetsuppgifter under högsäsongen. När de 

säsonganställda åker hem blir de fast anställdas arbetsuppgifter bredare. De 

säsongsanställdas tidigare kunskap och meriter varierar med allt från en ”vanlig” 

gymnasial utbildning till utbildning inom turism eller andra relevanta 

universitetsutbildningar. Tidigare kunskap är inte det viktigaste Svante (2016) 

letar efter hos sina säsongsarbetare eftersom de får kunskap och utveckling av 

arbetet under säsongen och förhoppningsvis fortsatt anställning kommande 

säsong. 

”Kunskapen är inte det viktigaste hos säsongsanställda utan personligheten” 

(Svante 2016). 

Hotell jobbar med mer specifika arbetsplatser men erbjuder även rotation vid 

efterfrågan (Ella 2016) eftersom de har ett stort utbud att erbjuda som kräver fler 

anställda. Till dessa olika arbeten behövs olika erfarenheter och kunskaper (Ella 

2016). Inom hotellets serverings del är det vanligast med rotation med arbetskraft 

medan t.ex. reception och vaktmästeri som kanske kräver mer kunskaper tenderar 

att rotera mindre. De flesta säsongsanställda inom hotell återfinns i hotellets 

restaurang (Ella 2016). Det är bra om dessa har kunskaper om grundläggande 

servering och dryck samt om alkohollagen. Företaget ger utbildning till personal 

som inte har den tidigare erfarenheten och nödvändiga kunskapen (Ella 2016).  

För Hotellföretaget är det enklare att anställa personal under vinterperioden än 

sommaren då många säsongsanställda har ett intresse för att åka skidor. Under 

sommaren finns det överlag mindre aktiviteter som lockar säsongsarbetare (Ella 

2016). Svante (2016) har också upplevt problem med att hitta anställda under 

vissa perioder. Detta skapar en osäkerhet eftersom de inte vet vilka människor 

som de kan ”få”. Säsongsarbetarnas kunskapsnivå och deras personlighet kan 

variera vilket kan skapa utmaningar att hitta ”rätt” personal till jobbet. 
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6. Analys och Diskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka om ett stort behov av säsongsarbetare 

kan skapa en inlåsnings effekt för Hemavans turismbransch. Detta görs genom 

insamlad statistik i form av en enkät till turismföretag i Hemavan. Annan 

information är i form av intervjuer från två medverkade turismföretag och 

information om medelålder, arbetslöshet och Hemavans totala gästnätter. I detta 

avsnitt diskuteras och analyseras det resultat som beskrevs i förra avsnittet.  

Hemavans two-peak säsong är något som är vanligt för fjälldestinationer (Butler 

& Mao 1996). Ortens största dragningskraft är vintersporter som t.ex. skidåkning 

och skoterkörning. Hemavan erbjuder även ett stort utbud av övernattning- och 

transportmöjligheter som möjliggör vistelsen. Marknadsföringen riktas även den 

mot vintersporter och vinter säsongen, därför kan Hemavan klassas som en 

destination (Bohlin & Elbe 2011, Lundmark et al. 2011). Hemavans ekonomiska 

grund baseras på en dominant inkomstkälla, turism, som i sin tur är beroende av 

naturresurser och klimat. Om turismbranschen skulle svalna av, d.v.s. turisterna 

slutade komma, skulle Hemavans inkomster skadas. 

Inom de turismföretag som har deltagit i denna studie uppges säsongsarbetarna 

uppgå till ungefär hälften av den totala bemanningen. Detta visar att behovet av 

säsongsarbetare hos företagen är relativ högt. Det är enkelt för turismdestinationer 

att bli beroende av säsongsarbetare vilket skapar en inlåsning (Ericsson, Overvåg 

& Möller 2014). För att Hemavan ska kunna förhindra en arbetarinlåsning måste 

delar av den importerade säsongsarbetskraften bytas ut till lokal (Kassam 2001). 

Detta skulle skapa ett säkrare flöde av säsongsarbetare lokalt och ett säkrare 

nätverk med återkommande säsongsarbetare utifall de inresande säsongsarbetarna 

skulle sluta komma.  Dock uppkommer fler problem med den lösningen. För att 

kunna locka framtida bosättare eller få lokalbefolkningen att stanna behöver 

arbetsmöjligheter året runt erbjudas, t.ex. säsongsarbete på ett hotell blandat med 

annan anställning inom orten under lågsäsongen. Därför krävs lokal utveckling av 

företag som kan erbjuda dessa jobb möjligheter. Ericsson, Overåg och Möller 

(2014) lyfter samma problem i sin undersökning av om säsongsarbetare i Sälen 

och Thyresil kan omvandlas till lokalbefolkning. Deras resultat visar att även om 

säsongsarbetare kan tänka sig stanna på destinationen så finns det inga 

jobbmöjligheter för dem då arbeten oftast erbjuds under en specifik tidsram. Alla 

företag inom turismbranschen i Hemavan behöver inte vara en året runt 

verksamhet även om majoriteten i denna studie är öppna året runt. 

Restaurangföretaget är det enda företaget i denna studie som är öppet endast under 

högsäsongen. Men om företag bara är öppna under högsäsong blir det svårare för 

branschen att erbjuda mer stabila arbetstillfällen för framtida arbetare. En annan 

viktig aspekt är hur turismbranschen se ut. En allt för privatiserad bransch är dock 

negativt. Eftersom privata företags fokus kan ligga mer på sin egen verksamhet 
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istället för helheten. Detta kan snedvrida näringen och göra att det fokus på hållbar 

utveckling som anses vara otroligt viktigt försvinner i processen (Saarinen 2014). 

En inlåsning måste inte vara något negativt eftersom ett flöde av arbetare även 

tillför ny kunskap till företaget. Ny kunskap hjälper företagen att utvecklas och 

inte arbeta i samma hjulspår år efter år då de riskerar att tappa kunder eftersom de 

kan ses som omoderna (Menzel 2008).  De säsongsarbetare som jobbar inom 

Hemavan har olika tidigare erfarenheter och kunskap om branschen samt arbetet 

vilket ger olika sorters kunskap som kan gynna företagen. Dock finns ett stort 

behov av säsongsarbetare hos de medverkande företagen som visar att de kanske 

inte skulle klara av att fungera utan säsongsarbetare. Därför kan deras inlåsning 

ses som något negativt. När inriktningen eller behovet av en extern aktör blir för 

nischad, för specifik skapas ett beroende och det är då en inlåsning blir något 

negativt (Grabher 1993). Hur starka lokala band ett företag har till destinationen 

påverkar hur stabilt företaget kan vara mot t.ex. förändringar i efterfrågan av 

turisterna (Vicente 2013). Dessa lokala band menar Rigby och Essletzbichler 

(2006) utvecklas över tid eftersom de grundar sig på samarbete mellan olika 

aktörer (Menzel 2008). Användning av lokala företag ger branschen ett stöd som 

förhindrar en negativ inlåsning (Kassam 2001). 

Samtidigt som Hemavans turismbransch kan ses som en sen utveckling i 

jämförelse med andra svenska turismstäder (Arell 1999), har de lyckats med att 

skapa goda lokala band eftersom majoriteten av de medverkande företagen är 

privatägda av lokala entreprenörer. En aspekt som också behöver beaktas är att 

destinationer i periferin påverkas annorlunda av t.ex. inlåsningar än destinationer 

i urbana miljöer. Mycket beror på att destinationer i periferin har andra 

förutsättningar (Carson & Carson 2011, Lundmark & Müller 2013). Hemavan har 

en låg befolkningsgrad (statistiska centralbyrån 2010) vilket kan ha resulterat i att 

deras turismbransch har utvecklats sent i jämförelse med andra urbana 

destinationer. Dåliga kommunikationsmöjligheter var ett av de största problemen 

de hade under 1920-talet och det var inte förrän 1924 som en tågräls till 

destinationen byggdes (Arell 1999). Innan dess var transporten till destinationen 

svår eftersom utbudet var dåligt. En brist på stödjande infrastruktur är ett exempel 

på skillnaden i en inlåsning i periferin jämfört med urbana miljöer (Carson & 

Carson 2011, Lundmark & Müller 2013). Det finns många anledningar som går 

att diskutera varför Hemavans turism utveckling var senare än andras. Bristen på 

arbetskraft kan vara en av dem, utan tillgängliga arbetare som kan t.ex. bygga en 

tågräls påverkas destinationens möjlighet till utveckling. Därför kan en inlåsning 

se annorlunda ut för Hemavan jämfört med en urban destination. 

Behovet av säsongsarbetare inom hotellföretaget är stort under en kort tidsperiod. 

Hotellets utbud i form av service varierar även under säsongerna. Detta kan bero 

på att det under lågsäsong inte finns tillräckligt med arbetare för att erbjuda denna 

service. Samtidigt kan det vara så att det inte finns tillräcklig efterfrågan under 

lågsäsong så att företaget har kapital och möjlighet att kunna erbjuda denna 
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service. Hall och Williams (2000) menar att servicen är viktig för företag. Det 

exempel de ger är när internationella turister reste till Australien och möttes av 

okunnig personal. Detta accepterades inte av turisterna och Australien 

”tvingades” importera kunnig personal.  

Transport har minst behov av säsongsarbetare, deras arbetskraft består mestadels 

av fast anställda. Transportföretaget erbjuder transportmöjligheter nästan 

dagligen och kräver därför en högre andel fast anställd arbetskraft. De skulle 

därför klara av att fortsätta fungera utan säsongsarbetare. Dock hänger hela 

turismbranschen ihop. Hall och Williams (2008) argumenterar att samarbete och 

skapande av ett nätverk är viktiga krav för att kunna utveckla ett turistmål. 

Transport behövs för att turisterna ska kunna resa till destinationen, speciellt till 

destinationer i periferin där avståndet kan vara längre. Med längre avstånd ökar 

även behovet av övernattning och därför ökar behovet av hotell. Turisterna måste 

äta och därför ökar behovet av restauranger etc. Om hotellen som är i större behov 

av säsongsarbetare inte får de arbetare de behöver för att erbjuda den standard 

som efterfrågas av kunderna kan turistflödet till orten minska, vilket i sin tur 

påverkar transport företagen på orten p.g.a. färre kunder. Företagen har då inte råd 

att ha kvar alla anställda och tvingas avskeda individer och lokalbefolkningen tar 

skada. Om det finns dåligt med anställningsalternativ kommer utflyttningen att 

öka (Hall & Williams 2000). För att kunna skapa en så bra upplevelse som möjligt 

för turisterna krävs därför samarbete i de nätverk som finns, speciellt i periferin 

(Hall & Williams 2008, Jacson & Murphy 2006). Det visar även att 

turismbranschen är viktig för Hemavan och det är därför viktigt att undersöka 

problem och dess konsekvenser som kan påverka turism utvecklingen. 

För att problemet i förra stycket inte ska inträffa är det viktigt att företagen 

återkommande kan fylla sina behov med säsongsarbetare. I dagens läge är ingen 

säsongsarbetare från de medverkande företagen från lokalbefolkningen (Ella 

2016, Svante 2016). Säsongsarbetarna i Hemavan åker hem igen efter 

vintersäsongen samtidigt som de kan vara svåra att locka tillbaka till 

sommarsäsongen. Ella (2016) uttrycker stora svårigheter att locka 

säsongsarbetare tillbaka till destinationen och företaget eftersom det inte finns 

några fritidsaktiviteter som lockar. Många säsongsarbetare lockas till 

säsongsarbete av sociala skäl men också för fritidsintressen (Ericsson, Overvåg & 

Möller 2014). Med en utvecklad sommarsäsong kan även aktivitetsutbudet öka 

och fler säsongsarbetare kan komma att tycka att det är roligt att jobba i Hemavan 

även på sommaren. För att klassas som en destination måste det finnas attraktioner 

som lockar individer till platsen (Bohlin & Elbe 2011). 

Majoriteten av de medverkande företagen erbjuder olika sorters utbud under hög- 

respektive lågsäsongen. Under högsäsongen erbjuds en större variation av t.ex. 

service som styrs mycket av tillgängliga arbetare. För att skapa en så bra service 

som möjligt behövs personal som kan erbjuda och utföra denna service. Med en 

stor skillnad mellan hög – och lågsäsongers efterfrågan från kunderna kommer 
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även utbudet av denna service att variera. Därför kommer efterfrågan på arbetare 

att variera. Några av företagen inom turismbranschen i Hemavan begränsar sin 

service med att stänga dörrarna under en specifik period under lågsäsongen. 

Säsongsarbetarnas arbetsuppgifter varierar liksom den kunskap de har och 

behöver för arbetet. Många av säsongsarbetarna är attraktiva p.g.a. den kunskap 

de får med sig av tidigare anställning (Ericsson, Overvåg Möller 2014). De får en 

förståelse av branschen som lokalbefolkningen kanske inte har tillgång till och 

som gör lokalbefolkningen mindre attraktiv som säsongsanställda. Därför krävs 

det även utbildning och utveckling hos lokalbefolkningen för att öka individernas 

kunskapsnivå. 

Större destinationer med hög befolkningsgrad har större möjligheter till 

utveckling eftersom det är humankapitalet som leder utvecklingen inom 

destinationen (Florida 2002, Hauge & Thulemark 2014). Hemavan som har en 

relativ liten befolkningsgrad på ca 220 invånare (statistiska centralbyrån 2010) 

har inte ett stort utbud av individer samt kapital att jobba med. Detta kan sakta 

ned utvecklingen (Carson, Carson & Lundmark 2014). ”Tvingas” Hemavan 

använda sig av importerad säsongsarbetskraft p.g.a. den låga befolkningsgraden? 

Om arbetslösheten är låg får företagen svårare att hitta nya anställda medan om 

arbetslösheten är hög blir det lättare att fylla arbetsplatserna. Med många sökande 

kan företag vara mer selektiva och välja individen med rätt kompetens för jobbet. 

Med få intresserade framtida arbetare kommer urvalet att vara mindre och 

innebära ett generellt mindre utbud av kunskap hos de sökande. Ändå ser inte 

Svante (2016) kunskap som det viktigaste vid en anställning, utan personligheten 

eftersom det handlar om kundkontakt. Ella (2016) menar att utbildningar som 

behövs för säsongsarbetarna går att få på arbetsplatsen och sedan får de kunskaper 

från sin jobberfarenhet under säsongen. Med en låg arbetslöshet skapas 

svårigheter att få in lokal arbetskraft som säsongsarbetare och Hemavan riskerar 

därför att hamna i en arbetskrafts inlåsning. 

Varför lokalbefolkningen inte vill ha de säsongsvarierande anställningarna kan 

vara att det ses som en osäker och ojämn inkomstkälla. Ojämnheter som finns 

inom säsongsturism är ofta något som försöker överkommas, speciellt för 

destinationer i kallklimat (Baum & Lundtorp 2001). Storumans översiktsplan för 

Hemavan från 2011 beskriver hur kommunen vill utveckla sommarsäsongen som 

är svagare än vintersäsongen. Sommarsäsongen (juli-augusti) har lika många 

gästnätter som mars månad (Figur 1). Med en större utveckling av Hemavans 

sommarsäsong kan destinationen erbjuda fler jobbmöjligheter vilket kan 

underlätta sökandet av lokal arbetskraft under högsäsongerna.  

Medelåldern inom Hemavan ligger runt 39,77 år (Jonsson 2016). Därför kan 

slutsatsen dras att det finns många människor på orten som är i arbetsför ålder, 

d.v.s. inte har gått i pension än. Medelåldern för de fast anställda inom företagen 

som medverkat är runt 40-49 år vilket visar att snart kommer färre tillgängliga 
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lokala arbetare finnas inom orten p.g.a. en åldrande befolkning. Mindre 

destinationer i periferin tenderar att ha en högre medelålder p.g.a. utflyttningen av 

de yngre i befolkningen (Holm et al 2013). Med en äldre befolkning går det även 

att spekulera att de har fått mer kunskap om branschen via tidigare anställning och 

söker därför högre anställningar inom företaget och lämnar ”de lägre” jobben åt 

individer som inte är lika erfarna eller utbilda. Säsongsarbetarna som är yngre än 

medelåldern i Hemavan skulle balansera ut obalansen mellan yngre och äldre 

arbetare inom orten. Dock kommer än en gång problematiken med att få 

säsongsarbetarna att stanna kvar i Hemavan eller att kunna erbjuda arbetstillfällen 

så den yngre lokalbefolkningen vill stanna kvar. Om utbudet av lokal arbetskraft 

skulle försvinna eller bli ännu mindre skulle det skapa problem med att kunna 

fylla de arbetsplatser som de olika turismföretagen i Hemavan behöver. De kan 

tvingas använda sig av ännu mer importerad arbetskraft vilket får dem att gräva 

ned sig i ett djupare hål än de redan är i. 

Eftersom endast en liten del av hela turismbranschen i Hemavan har medverkat i 

denna undersökning går det inte att göra generella antaganden av hela Hemavans 

turismbransch; utan bara utifrån de medverkande företagen. Även om jag inte kan 

generalisera mina resultat så visar de ändå på tendenser som är viktiga för 

Hemavans utveckling och framtid som turismdetstination.  

 

6.1 Fortsatt forskning 

Eftersom denna undersökning är en pilot studie kommer mer forskning inom 

området att behövas för att stärka en koppling mellan säsongsarbetarna och 

turismföretagen i Hemavan. Sedan är studien skrivet ur ett företagsperspektiv och 

därför skulle det vara intressant med ett arbete skrivet ur arbetarperspektiv. Med 

frågeställningar som t.ex. varför säsongsarbetare har valt att arbeta i Hemavan. Är 

det för att hoppa i karriärstegen (lättare att få högre jobb i Hemavan och sedan 

komma tillbaka med bättre meriter?), kunskaps syfte (få erfarenhet) eller är det 

bara en anställning tills vidare (tills du vet vad du vill göra med ditt liv)? Det 

skulle också vara intressent att undersöka hur Hemavans största aktörer, d.v.s. 

ortens dragningskraft skidbackarna, ser på sina behov av säsongsanställda och hur 

det påverkar ortens turismbransch. 

 

7. Sammanfattning 

Denna studie behandlar problematiken med säsongsarbetare och risken för 

inlåsning p.g.a. starkt beroende av säsongsarbetare. Studien grundades i 

information från företag i Hemavan om deras behov av säsongsarbetare samt i 

information om lokalbefolkningens medelålder och kommunens arbetslöshet. 
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Sedan har en deskriptiv metod använts för att sammanställa resultatet med hjälp 

av en figur och en tabell. 

Sammanfattningsvis är inlåsning ett problem p.g.a. beroendet av andra 

(säsongsarbetare) som aktörer inte kan kontrollera. Hemavans turismbransch blir 

beroende av de val deras säsongsarbetare gör, d.v.s. om de vill ansöka om jobb 

eller inte. Vissa aktörer på turism marknaden påverkas mer än andra men eftersom 

alla aktörer inom turismbranschen sitter ihop kommer alla att påverkas av ett 

svagare flöde av säsongsarbetare. 

Behovet av arbetare under säsongerna varierar och vissa säsonger kan det vara 

svårare än andra att hitta säsongsarbetare. Därför behövs investeringar som 

utvecklar sommarsäsongen som är den svagare säsongen i Hemavan. 

Utvecklingen behövs för att locka kunder (turister) och arbetare med bl.a. 

aktiviteter. En sådan satsning började 2011 (Storumans kommun 2011) men mer 

arbete för att jämna ut turismflödet mellan högsäsongerna i Hemavan behövs. 

Säsongsarbeten kräver ofta ingen högre utbildning eller någon utbildning alls 

vilket gör det enkelt att locka lågutbildade eller studerande. Dock blir det svårare 

att locka högutbildade p.g.a. den utflyttning som sker idag från mindre städer. 

Medelåldern i Hemavan är hög något som visar på att inflödet av nya högutbildade 

”yngre” människor är låg. Det långa avståndet till andra större städer kan försvåra 

pendling för arbetare. 

Studien visar att Hemavan riskerar inlåsning på grund av högt beroende av 

säsongsarbetare. Därför behövs en lokal investering där bl.a. arbetsmöjligheter 

året runt skapas. Utan jobbmöjligheter kommer färre individer att flytta till eller 

stanna inom orten (Hall & Williams 2000). Samtidigt måste Hemavan vara 

försiktig för att inte skapa en för privatiserad turismbransch eftersom även det kan 

skapa problem i form av fokus på de enskilda företagen och inte på helheten 

(Saarinen 2014). Turismbranschen i sin helhet är med i nätverk och behöver 

samarbeta för att kunna skapa en bra och hållbar upplevelse för besökarna 

(Jackson & Murphy 2006, Hall & Williams 2008). Detta antagande är taget från 

de företag som medverkat i studien. Få företag har valt att delta i denna studie och 

därför kan resultatet se olika ut beroende på hur många av de kontaktade företagen 

som svarar. Ändå går det att se, som tidigare nämnt ett tydligt behov mellan de 

medverkande företagen och säsongsarbetarna. Något som visar att behovet av 

säsongsarbetare ändå kan vara stor inom orten. 
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9. Bilaga 1- Enkätfrågorna 

På frågorna 1-3 & 5 skriver du ditt svar under frågan och på fråga 4 välj en av 

svarsalternativen genom att göra texten röd. Tack för din medverkan. 

1. Hur många anställda har ditt företag totalt? 

Svar: 

2. Hur många fasta anställda har ditt företag? 

Svar: 

3. Hur många säsongsanställda har ditt företag? 

Svar: 

4. I vilken åldersgrupp är dina anställda? 

a. 19 och under 

b. 20- 29 

c. 30-39 

d. 40-49 

e. 50-59 

f. 60 och över 

 

5. Vill du tillägga något? 

Svar: 
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10. Bilaga 2- Intervjufrågorna 

 

1. Vilken medelålder har säsongsanställda? 

2. Vad ska en säsongsarbetare ha för kunskap och meriter? 

3. Vilken medelålder har fastanställda? 

4. Vad ska en fast anställd ha för kunskap och meriter? 

5. Hur många av de fast anställda är lokalbefolkning? 

6. Vad har säsongsarbetarna för position på arbetsplatsen?  

7. Gör säsongsskillnaderna det svårare för er att hitta anställda? 

8. Vad är anledningen till att ni anställer säsongsarbetare?  

 

Andra följdfrågor ställdes även och de varierade beroende på informantens svar. 

 


