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Abstract  

Regional development involves collaboration within a geographically defined area, where the 
region will have greater responsibility over state resources, working with development and 
growth by building a strong community. Growth and regional development are complex 
concepts you cannot say one thing specifically leads to growth. In order to find out what leads 
to regional development and growth, it should be taken to each region's own perspective. The 
determinants of growth have no general model, but models that affect different mechanisms 
that can be expected to affect the region's growth. 

The hospitality industry has evolved into a basic industry in Jämtland that have a significant 
role in the labor market and regional development. The hospitality industry contributes to 
tourism consumption and an increase in employment that has a crucial role in Jämtlands 
growth. When employment growth occurs, in turn it creates a challenge for the labor market 
to match the right skills with new jobs. As the tourist industry grew jobs to be matched up 
with the right expertise, the hospitality industry demands for a talent that will impact on 
regional development. While trying to match labor skills for the new jobs in the hospitality 
industry Jämtlands unemployment is still growing. A gap occurs between these two that must 
be reduced for regional growth to continue development. There, the importance of good 
education will be matched with the business worlds demand and supply will help the region to 
generate growth and development. 

Sökord  
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Sammanfattning 

Regional utveckling innebär ett samarbete inom ett geografiskt avgränsat område, där 
regionen får ett större ansvar över statliga medel att ansvara själv över och jobba med 
utveckling och tillväxt genom en stark samhällsuppbyggnad. Tillväxt och regional utveckling 
är komplexa begrepp, det går inte säga att en sak specifikt leder till tillväxt. Vad som leder till 
regional utveckling och tillväxt måste ses till varje regions egna perspektiv.  De faktorer som 
bestämmer tillväxt har ingen generell modell. Det är olika mekanismer som kan förväntas 
påverka regionens tillväxt.    

Besöksnäringen har utvecklats till en basnäring i Jämtland som har en betydande roll för 
arbetsmarknaden och den regionala utvecklingen. Besöksnäringen bidrar till 
turismkonsumtion och en ökad sysselsättning som har en avgörande roll för Jämtlands läns 
tillväxt.  En ökad sysselsättning skapar en utmaning för arbetsmarknaden att matcha rätt 
kompetens med nya arbetstillfällena. I och med besöksnäringens ökade arbetstillfällen som 
ska matchas ihop med rätt kompetens, kommer besöksnäringen att efterfråga en 
kompetensförsörjning, vilket kommer att påverka den regionala utvecklingen. Samtidigt som 
arbetsmarknaden försöker matcha rätt kompetens ökar fortfarande Jämtlands arbetslöshet. Ett 
gap uppstår mellan dessa två som måste minskas för att den regionala tillväxten ska öka. 
Utbildningar som matchas med näringslivets efterfrågan och utbud kommer främja regionens 
tillväxt och utveckling.  
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1 Bakgrund 
Enligt Knox och Marston (2013) är platser och regioner dynamiska och komplexa genom ett 
samspel av flöden mellan mänskliga och miljömässiga faktorer. Detta samspel är viktigt i 
människors liv då de influerar förändringars hastighet och riktning. Platser och regioner är 
scener till människors vardagliga och sociala liv och påverkar människors psykiska 
välmående, möjligheter och livsstilsval. Scenerna lär människor vilka och vad de är, hur de är 
förväntade att tänka och uppföra sig (Knox & Marston, 2013). Enligt Andersson, Ek, Molina 
(2008) anpassar sig människor efter regioners struktur och inte regionernas struktur efter 
människor. Kan en region exempelvis inte erbjuda arbetstillfällen, flyttar människor istället 
till en annan region där de erbjuds sysselsättning. En region som erbjuder sysselsättning kan 
skapa en inflyttning och bli konkurrenskraftig mot andra regioner och därmed öka dess 
tillväxt (Andersson, Ek, Molina, 2008).  

Andersson, Ek, Molina (2008) menar att regioner är en politisk geografisk samarbetsform 
som kan locka invånare och näringsliv genom att erbjuda god service, en bred arbetsmarknad 
och kompetent arbetskraft. Det spelar en viktig ekonomisk roll att få personer att resa till och 
turista i regionen. Turismen skapar och bidrar till fler arbetstillfällen, en starkare ekonomi, 
marknadsföring och stärker regionen som varumärke. Regional politik drivs huvudsakligen i 
ekonomiska termer då globaliseringen har skapat en utveckling av tillväxt och konkurrenskrav 
regioner emellan (Andersson, Ek, Molina, 2008). 

Enligt Tillväxtverkets undersökningar tillsammans med Statistiska Centralbyrån - SCB - ökar 
antalet sysselsatta inom besöksnäringen (Tillväxtverket, 2012). Besöksnäringen är den näring 
som bidrar till turismkonsumtion (Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt 
för företag och destinationer, 2010-2011). I Jämtland enligt rapporten Vision, mål och strategi 
för besöksnäringen i Jämtland (2011) är besöksnäringen en basnäring som är av en större 
betydelse för sysselsättning och tillväxt än i många andra regioner, då Jämtland är ett av de 
större besökslänen i landet (Vision, mål och strategi för besöksnäringen i Jämtland, 2011). 
Jämtlands regionala utvecklingsstrategier (2009) har uttryckt att det stora huvudmålet är att 
Jämtland år 2020 är en region där många vill bo och verka och dit många vill resa. För att 
kunna bo och leva ett bra liv i Jämtland är några av de övergripande målen att: 

• fler personer är i arbete i dag 
• fler personer utbildar sig på en högre nivå  
• näringslivsanpassade yrkesutbildningar utvecklas 
• en god service kan erbjudas alla invånare  
• fler personer flyttar till länet 
• fler personer besöker vårt län än idag (Regional utvecklingsstrategi, 2009). 

Enligt Baum (2002) är i dag besöksnäringen en av de snabbast växande ekonomisektorerna 
(Baum, 2002). I rapporten Jämtlands Regionala utvecklingsstrategier (2009) anses turism, 
upplevelser och evenemang vara tillväxtområden med stora utvecklingsmöjligheter (Regional 
utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009). För att dessa ska utvecklas krävs en 
kompetensförsörjning, vilket innebär en tillgång till arbetskraft med rätt lämplighet. Enligt en 
rapport från Tillväxtverket, turismutbildningar (2012), som handlar om projektet Hållbar 
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besöksnäring menas det att dagens turismutbildningar inte är matchade för näringslivets 
behov (Turismutbildningar, 2012). Trots Jämtlands regionala strategimål, besöksnäringens 
betydelse för regionen samt besöksnäringens ökning av sysselsättning, tror Jämtlands 
arbetsgivare enligt prognosen för Jämtlands arbetsmarknad 2013 på en försvagad 
konjunkturutveckling, där antalet sysselsatta människor i länet spås minska och antalet 
arbetslösa förväntas att öka (Prognos 2013). I en konjunkturrapport från Svenskt näringsliv, 
företagens företrädare i Sverige finns antydan till att det är svårt att matcha rätt person till rätt 
arbete, trots att arbetslösheten är hög (Spångvandring, Svenskt Näringslivs konjunkturrapport 
2013). Även Baum (2002) anser att besöksnäringen står inför stora utmaningar i matchandet 
av kompetens- och utbildningskrav till den föränderliga arbetsmarknaden (Baum, 2002).   

1.1 Problemställning  
Besöknäringen bidrar till turismkonsumtion som får en allt större och viktigare roll på 
arbetsmarknaden. Den skapar sysselsättning som kan vara betydande för en regions fortsatta 
tillväxt. När verksamheterna inom besöksnäringen ökar står arbetsmarknaden inför 
utmaningen att matcha rätt kompetens med nya arbetstillfällen. När besöksnäringen 
efterfrågar en ökad kompetensförsörjning kommer det i sin tur att påverka den regionala 
utvecklingen i Jämtlands län.  

Samtidigt som arbetsmarknaden försöker matcha kompetens med de nya arbetstillfällena ökar 
fortfarande arbetslösheten. Gapet som uppstår mellan dessa två måste på något sätt minskas 
för att den regionala tillväxten ska kunna utvecklas. Studien genomförs för att förstå 
Jämtlands regions behov och betydelse av en kompetensförsörjd besöksnäring.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna rapport är att få en förståelse för kompetensförsörjningen och arbetslösheten 
inom besöksnäringen och hur det påverkar den regionala utvecklingen i Jämtlands län. 
Frågeställningarna till denna rapport resulterar i:  

- Vilken betydelse har kompetensförsörjningen inom besöksnäringen för regional 
utveckling i Jämtland?  

- Hur kan gapet mellan Jämtlands besöksnärings ökande sysselsättningar och den 
ökande arbetslösheten minskas? 

1.3 Disposition  
I rapportens nästa avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkterna, såsom regional utveckling 
och tillväxt. På vilket sätt dessa utvecklas och skapas och kan påverka regionen. I 
teoriavsnittet beskrivs även arbetslöshet och på vilket sätt arbetslöshet kan påverka regioner. 
Sist i teoriavsnittet diskuteras besöksnäringens utveckling vilken på senare tid fått en allt 
större samhällsekonomisk betydelse, såsom att besöksnäringen nu är en basnäring i Jämtland. 
I rapportens empiridel presenteras det material som framkommit via de undersökningar som 
genomförts. Undersökningarna som genomförts är intervjuer av personer knutna till 
besöksnäringen genom sin yrkesroll och analyser av de två dokumenten som behandlar 
Jämtlands regionala utvecklingsstrategier. Teori- och empiridelen resulterar sedan i ett 
analysavsnitt där dessa på två kopplas samman. I det avslutande avsnittet diskuteras vilken 
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betydelse kompetensförsörjningen har för Jämtlands regionala utveckling och hur gapet 
mellan arbetslösheten och de ökande sysselsättningarna inom besöksnäringen ska minskas i 
regionen.  

1.4 Avgränsning  
Studien har avgränsats till Jämtlands län då besöksnäringen i denna region är en basnäring 
med en större betydelse för sysselsättning och tillväxt än i många andra regioner. (Vision, mål 
och strategi för besöksnäringen i Jämtland 2011, 2013-04-15).  Det finns därför ett intresse av 
att undersöka på vilket sätt kompetensförsörjningen inom besöksnäringen har en betydelse för 
Jämtlands regionala utveckling. När avgränsningen skett till regionen har 
intervjurespondenterna valts ur efter att de arbetar med den regionala utvecklingen på olika 
sätt, i kombination med att respondenterna också berör besöksnäringens kompetensutveckling 
på olika sätt i deras arbete. Avgränsningen till att undersöka just Jämtland beror på att 
tidsramen samt resurser för denna studie inte tillåter att alla Sveriges regioner undersöks. 

Jämtlands län är ett län i sydvästra Norrland och ett kommunalt samarbete mellan Berg, 
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Östersund, och Åre samt Jämtlands läns 
landsting (lansstyrelsen, 2013-05-09). Länet har år 2013 en folkmängd på 126 201 invånare 
där Östersund är residensstaden (NE, 2013-05-22). I Jämtland är besöksnäringen en basnäring 
med en större betydelse för sysselsättningar och tillväxt jämfört med andra regioner, där länet 
aktivt arbetar för att utveckla turismnäringens arbetsmarknad (Vision, mål och strategi för 
besöksnäringen i Jämtland, 2011). 

Bild 1. Sverigekarta med Jämtlands 
län markerat (Sverige - Jämtland). 

Bild 2.  Jämtlands län (Regional 
utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009). 
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1.5 Definitioner 
För att göra det enklare att följa med i texten förklaras här en del begrepp som används i 
rapporten.  

Region Jämtland - Region Jämtland är ett kommunalt samarbete mellan Berg, Bräcke, 
Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Östersund, och Åre samt Jämtlands läns landsting 
(lansstyrelsen, 2013-05-09). En regionkommun innebär formellt, enligt nuvarande 
lagstiftning, att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om 
utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630, 2013-05-09). Den 23 juni 2010 fattade 
Jämtlands läns landsting ett beslut om att bilda ett kommunalt samverkansorgan i enlighet 
med ”Lagen om samverkansorgan” (SFS 2002:34, 2013-05-09) . Resultatet blev 
Regionförbundet Jämtlands län, som har till syfte att skapa en organisation där länets samtliga 
kommuner och landstinget tillsammans kan ta ett gemensamt ansvar för de regionala 
utvecklingsfrågorna i länet. De ansvarar över uppgifter som är gemensamma för stora 
geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser, såsom att stärka 
regionernas tillväxt och utveckling och hälso- och sjukvården (SKL, 2013-05-08). Bildandet 
av Regionförbundet Jämtlands län är en förberedelse för bildandet av den önskade ”Region 
2015”, (Jll 1, 2013-05-09) som innebär att regionen får med ett större ansvara över statliga 
medel över regionens sjukvård och utveckling (Jll 2, 2013-05-09). 

Regionala utvecklingsprogram - strategier för länens utveckling - Det organ som har 
ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i varje län ska utarbeta och samordna genomförandet 
av regionala utvecklingsprogram. Dessa ska utgöra en samlad strategi för länets utveckling 
(Regeringen, 2013-07-30).  Regionerna och landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma 
för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Dessa uppgifter 
innefattar obligatoriska åtaganden såsom hälso- och sjukvård, tandvård fram till 20 års ålder och 
kollektivtrafik. Det finns även frivilliga åtaganden som kultur, utbildning, turism och regional 
utveckling (SKL, 2013-05-08). 

Kompetensförsörjning – kompetensförsörjning i denna studie innebär tillgången till 
arbetskraft med rätt kompetens och hur den ska nyttjas.   

Humankapital- Det kapital som en människa investerar i sig själv genom utbildning, 
erfarenhet, och färdigheter.   
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2 Metod 
2.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
Enligt Holme & Solvang (1996) grundar sig kvalitativa metoder på att skapa en helhetsbild 
och en ökad förståelse för sociala processer. Därför kommer denna studies empiriska del att 
grunda sig på semistrukturerade intervjuer för att kunna skapa en helhetsbild och förståelse 
kring kompetensförsörjningens betydelse för regional utveckling. Jämfört med en kvantitativ 
metod som fokuserar på att kvantifiera resultatet, alltså ett resultat som är möjligt att ”räkna 
på”. De semistrukturerade intervjuerna ger en möjligheten till närkontakt till studieobjektet 
för att kunna få en bättre uppfattning av den enskildas situation (Holme & Solvang, 1996). 
Semistrukturerade intervjuer innebär att utgå från vissa frågeställningar men att intervjun ändå 
anpassas till situationen (Merriam, 1994). Semistrukturerade intervjuer ger också en möjlighet 
att få en djupare förståelse om attityder, (Bryman, 2001) för strategier och planering kring 
kompetensförsörjningens av besöksnäringens betydelse för Jämtlands regionala utveckling.  

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras för att undersöka interaktion 
och intresse för kompetensförsörjningen inom besöksnäringens betydelse för Jämtlands 
regionala utveckling. Fem semistrukturerade intervjuer, med respondenter från olika 
instanser, kommer att göras för att belysa frågeställningarna ur flera synvinklar. Detta för att 
inhämta svar till studiens frågeställningar ur olika perspektiv. Det görs i viss mån för att 
säkerställa information som kan svara på studiens frågeställningar, samtidigt som det ger olika 
synvinklar på samma problem (Merriam, 1994). Intervjuerna kommer att bestå av en tematisk 
ram. Denna ram (se bilaga 1) är inte tänkt att användas till punkt och pricka utan ska fungera 
som en riktlinje med möjlighet att ställa nya frågor och följdfrågor utifrån vändningar som 
intervjun kan ta (Holme & Solvang, 1996). Samtidigt flyter samtalet mer fritt och möjlighet 
finns att ta fasta på om intervjun tar en oväntad men intressant utveckling som eventuellt kan 
ge upphov till nya idéer (Merriam, 1994). De semistrukturerade intervjuerna kommer att 
genomföras som respondentintervjuer vilket innebär att respondenten är delaktig i studiens 
ämne och har en vetskap om företeelsen som studeras (Holme & Solvang, 1996). 
Respondenterna är insatta i studiens ämne genom deras arbetsroll, som på ett eller annat vis 
innefattar kompetensförsörjning inom besöksnäringen och dess betydelse för regional 
utveckling.   

Fyra av de fem intervjuerna sker som direkta intervjuer, ansikte mot ansikte. En intervju sker 
över telefon men kommer att ske efter samma manual som de direkta intervjuerna. Att 
genomföra en telefonintervju har fördelen att distansen mellan intervjuare och respondent inte 
spelar någon roll. När respondenten inte ser sitt intervjuobjekt kan viktiga ansiktsuttryck 
missas som exempelvis kan visa på en tvekande och en osäkerhet i svar (Bryman, 2001).     

Hur frågorna i intervjun ställs eller frågornas ordning bestäms inte i förväg. (Merriam, 1994). 
Designen av den semistrukturerade intervjun gick till på följande sätt; huvudfrågorna som 
skapades utifrån studiens två olika frågeställningar. Följdfrågor skapades också för att 
eventuellt kunna användas som kompletterande frågor om huvudfrågan inte framkallade 
tillräckligt med information. De användes också för att styra samtalet. Även andra 
improviserade följdfrågor kommer att användas under intervjuerna beroende på hur den 
enskilda situationen vid intervjutillfället såg ut. Genom dessa frågor skapades den tematiska 
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mallen som låg till grund för de semistrukturerade intervjuerna som kommer att underlätta 
insamlingens förmåga att hålla sig till ämnet (Holme, Solvang, 1996). För att upprätthålla 
studiens validitet används semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Validiteten 
ser till att studien verkligen undersöker de den är ämnad att undersöka (Thurén, 2009). 

Alla intervjuer kommer att spelas in för att i efterhand kunna transkiberas. Det underlättar för 
en noggrann analys av vad respondenterna sagt och svarat på frågorna i intervjun, genom att 
kunna gå tillbaka och lyssna och läsa intervjun flera gånger. Inspelningen möjliggör att gå 
igenom svaren flera gånger även för andra syften än till just denna studie (Bryman, 2001).    

2.2 Urval  
Urvalet för empirinsamlingen för denna studie görs genom att intervjua personer som har en 
övergripande roll och arbetar på något sätt för den regionala utvecklingen av Jämtland. I 
urvalet med ett kvalitativt metodval är det viktigt att utifrån studiens målsättning få så 
nyanserad kunskap som möjligt. Det är även viktigt att få med olika undersökningsenheter för 
att bredda insamlingsmaterialets information från olika perspektiv. Studien kommer att 
undersöka flera olika personers syn med förhoppning om att få nyanserade svar till studiens 
frågeställningar (Holme & Solvang, 1996). De respondenter som valts ut för att intervjuas i 
denna studie har en betydande roll inom besöksnäringen i Jämtland. Respondenterna består av 
Mats Forslund – Managing director på JHT – Jämtland Härjedalen turism, Ingrid Arltoft 
Henriksson ansvarig över regionala tillväxt och utvecklingsprogrammet på tillväxtverket, 
Örjan Berglund, Enhetschef på näringslivsenheten på Länsstyrelsen, Elin Mattson – 
projektledare/samordnare på Regionförbundets lärcentra och Camilla Halvarsson, utifrån 
rollen som Nationell branschstrateg på arbetsförmedlingen. Genom dessa intervjuer skapas en 
förståelse för regional utveckling i det stora hela och svar på studiens frågeställningar.  

2.3 Jämtlands nuvarande och framtida rapporter för Regional Utvecklings 
Strategi och annat material  

Analyser kommer att genomföras av det nu styrande RUS - regional utvecklings strategi för 
Jämtlands län 2009 och de framtida RUS programmet - regional utvecklingsstrategi i 
Jämtland/Härjedalen 2030 som för denna studies tidsperiod endast finns i remissupplaga. En 
önskad bild av hur Jämtlands framtid målas upp och hur de målen ska nås fram till. RUS 
programmen är tänkta att fungera som samlade dokument för länets utveckling där frågor om 
näringslivsutveckling, arbetskraftsfrågor och välfärdsfrågor innefattas. Därför har dessa 
program valts ut för att analysera den regionala utvecklingen av Jämtland hur strategin ser ut 
nu och hur det planeras för länets framtid. Analysen kommer genomföras genom perspektivet 
att titta på hur Jämtlands regionala utvecklings strategier planerar för kompetensförsörjningen 
av besöksnäringen och hur detta blir av en betydelse för utvecklingen av regionen (Regional 
utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009, Jämtland/Härjedalen, 2030).  
 
Litteratur som använts i denna studie grundar sig i sekundärdata som behandlar tillväxt och 
regionala utvecklingsfrågor, vad som skapar tillväxt och processer inom regioner som 
påverkar dess utveckling. Vetenskapliga artiklar som tar upp det fysiska kapitalet och 
humankapitalets betydelse för utveckling, arbetslöshetens ökning och matchning med utbud 
och efterfrågan på arbetsmarknaden och dess betydelse för regional utveckling används också 
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för att ge tyngd åt studiens teori. Studien använder sig också utav statliga 
myndighetsrapporter som behandlar hur regional utveckling uppstått genom världens globala 
process, hur utvecklingen av besöksnäringen fått ett större erkännande som en viktig faktor 
för ökandet av sysselsättningsmöjligheter samt regional utveckling.  
 

2.4 Tillvägagångssätt  
Innan intervjuerna ägde rum utformades en tematisk ram med intervjufrågor för att alla 
intervjuer på ett enkelt sätt skulle kunna följa samma ämne. Genom e-mail kontaktades 
respondenterna som sedan bokades till en intervju träff med tid och plats angående studiens 
ämne. En intervju ägde rum på ett grupprum på campus en via telefon och de resterande tre 
ägde rum på respondenternas egna kontor.  Intervjuerna ägde rum olika dagar med en början 
från och med den 17 maj till och med den 3 juni 2013. Den första intervjun ägde rum den 17 
maj med Mats Forslund – Managing director på JHT – Jämtland Härjedalen turism. Intervjun 
startade 11.03 och pågick i cirka 32 minuter till 11.35 på Mats kontor på JHT. Den andra 
personen som intervjuades var Ingrid Arltoft Henriksson, ansvarig över det regionala tillväxt 
och utvecklingsprogram på Tillväxtverket. Denna intervju genomfördes i ett grupprum på 
Mittuniversitet i Östersund den 20: onde maj och startade 10.15 och pågick i cirka 25 minuter 
till 10.40. Den tredje intervjun var med Örjan Berglund, enhetschef på näringslivsenheten på 
Länsstyrelsen i Östersund. Intervjun ägde rum på Örjans kontor den 23dje maj på 
Länsstyrelsen med start 16.09 och pågick i cirka 43 minuter till 16.52. Den fjärde intervjun 
var en telefonintervju som genomfördes den 24:e maj med Camilla Halvarsson, tidigare 
Nationell branschstrateg på arbetsförmedlingen. Intervjun startade kl 10.00 och pågick i cirka 
17 minuter till 10.17, intervjun skedde över telefon från ett grupprum på Mittuniversitetet i 
Östersund.  Den sista intervjun ägde rum den 3 juni med Elin Mattson, 
projektledare/samordnare på Regionförbundets lärcentra. Intervjun ägde rum i ett 
konferensrum på Regionförbundet och startade 15.00 och pågick i cirka 27 minuter och 
avslutades cirka 15.27.  
 
Innan själva intervjuerna konverserades det för att både respondent och intervjuare skulle 
känna sig bekväm i situationen. Även för att bilda oss en liten uppfattning om vilka vi var och 
hur vi fungerade. Studiens problemställning presenterades innan intervjun satte igång som en 
start, vilken sedan ledde in intervjun mot dess innehåll och få igång tankar om det rörda 
området. Intervjuerna spelades in för att lättare kunna gå tillbaka till det som sagts. 
Intervjuerna transkriberades för att sedan kunna analyseras utifrån studiens frågeställningar, 
detta för att inte missa betydande detaljer rörande studiens resultat. Tekniska problem uppstod 
vid telefonintervjun och därför finns endast anteckningar från denna intervju.   
 
Rapporterna för de regionala utvecklingsstrategierna analyserades utifrån perspektivet att titta 
på hur Jämtlands regionala utvecklingsstrategier planerar för kompetensförsörjningen av 
besöksnäringen och hur detta blir av betydelse för utvecklingen av regionen. Hur den rapport 
som styr och bestämmer nu skiljer sig från hur det planeras för den kommande rapporten för 
de regionala utvecklingsstrategierna, som endast finns i remissform för denna studiens 
tidsperiod, som är planerat att styra mellan 2014- 2030.  
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2.5 Källkritik och metodkritik  
Den teoretiska kopplingen mellan arbetsmarknad och tillväxt, i den vetenskapliga litteraturen, 
är relativt outvecklad och få studier är gjorda kring ämnet. Vilket har försvårat inhämtningen 
av teoretisk fakta för att stödja studiens undersökta ämne. Allt teoretiskt material har hämtats 
från sekundära källor. Studien har strävat efter att använda så uppdaterade vetenskapliga 
artiklar, litteratur och statliga rapporter som möjligt men eftersom att teori inom ämnet varit 
begränsat har både äldre och nyare teoretiskt material använts. Mycket fokus har därför lagts 
på att finna studier som matchar ämnen i undersökningen som exempelvis arbetslöshet och 
besöksnäringens utveckling och betydelse för regional tillväxt och regional utveckling.   

Att använda sig av kvalitativa metoder kan leda till att studien blir alldeles subjektiv, vilket 
innebär att studiens resultat kan bli vinklat från det som undersökaren tycker är meningsfullt. 
Undersökningarna kan också inneha inslag av personliga känslor där en vänskap och nära 
relation kan uppstå mellan intervjuare och respondent och därigenom skapa ett missvisande 
resultat när intervjuaren inte längre har ett objektivt perspektiv till situationen (Bryman, 
2001).  

I studien genomfördes fem intervjuer, att bara fem genomfördes berodde på tidsbrist hos 
tilltänkta respondenterna. Hade fler intervjuer gjorts hade det kunnat ge ett bredare perspektiv 
på studiens resultat. Det tillfrågade ville väldigt gärna ställa upp på att bli intervjuade men 
hade varken tid eller möjlighet. Framförhållningen till de tillfrågade kunde ha varit bättre 
planerad då de tilltänkta respondenterna har ett väldigt uppbokat schema. De respondenter 
som till slut hade tid och möjlighet att genomföra en intervju innehade väldigt olika och breda 
expertisområden och det upplevdes svårt att dyka riktigt djupt ner på studiens ämne vinklat 
från deras perspektiv.  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes som respondentintervjuer vilket innebär att 
respondenten är delaktig i studiens ämne och har en vetskap om företeelsen som studeras. 
Vilket var bra för insamlingen av studiens empiri, hade någon som intervjuats som inte hade 
haft någon vetskap om kompetensförsörjningens roll i besöksnäringen och dess betydelse för 
regional utveckling hade resultatet grundat sig på lösa spekulationer kring betydelsen.   

En intervju som ägde rum över telefon på grund av långt geografiskt avstånd. Telefonintervju 
upplevdes svårare jämfört med de direkta intervjuerna då inte den fysiska kontakten med 
intervjuobjektet saknas. Intervjun spelades in men tekniska problem med 
inspelningsutrustningen uppstod och märkes först efter intervjun var genomförd. 
Anteckningar som togs upp vid intervjutillfället används istället för transkribering att nyttja 
till empirin. Dessa anteckningar kan ge upphov till ett missvisande resultat då den kan vara 
vinklat från undersökarens bakgrund och influenser från andra intervjuer under studiens gång. 
Intervjun tillför ett viktigt perspektiv till studiens resultat därav används anteckningar från 
intervjun till empirin.  

RUS – rapporterna valdes ut att analyseras för att dessa beskriver och hanterar regionens 
strategiska förhållningssätt till utveckling. En källkritisk synvinkel mot rapporterna är att det 
är politiska dokument, en kompromiss mellan politiska ideologier och särintressen . Samtidigt 
är det också en plattform och ett samlande dokument, som beskriver Jämtlands position och 
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relation i och till omvärlden, i det gemensamma arbetet för utvecklande av regionen för 
företag, näringsliv, organisationer och politik. Analysen av rapporterna kan bli subjektiv då 
analysen är en tolkning gjord och sedd från undersökarens perspektiv.  
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3 Teori  

3.1 Regional utveckling och tillväxt  
Enligt Gren (2002) identifieras regioner inte bara som en ekonomisk aktör utan även som en 
samling sociala interaktioner inom ett geografiskt område. Han anser också att en region inte 
kan rymmas i en definition utan att regionen innebär olika saker beroende på betraktarens 
ögon och på dess funktion (Gren, 2002).  Berger (2000) påstår också att begreppet regional 
utveckling är svårdefinierat och mångtydigt (Berger, 2000).  

Redan i denna rapport från 1975, där citatet nedan är hämtat från, förändras samhället till att 
tjänstesektorn intar en allt större roll på marknaden. I rapporten beskrivs regionalpolitikens 
mest framträdande mål; att arbeta för att orterna i regionerna skulle ha god boendemiljö och 
en god samhällservice (DS A 1975:12).  

”Människors värderingar förändras ständigt. Idéer föds, 
sprids och ersätts så småningom helt eller delvis av nya idéer. 
Innovationer av olika slag gör det möjligt att lösgöra från mer 
betydande bindningar, men skapar ofta nya mönster i 
samhället. Var och för sig kan dessa förändringar vara 
marginella. Tagna tillsammans och betraktade över en längre 
tid formar de emellertid vad vi brukar kalla för 
samhällsutvecklingen. Långt ifrån alla dessa förändringar 
eller utvecklingsförlopp är av den karaktären att de enkelt kan 
beskrivas. Vissa förlopp däremot, vilka betraktas som centrala 
för den allmänna välfärden, har man dock under lång tid 
försökt att registrera. Avsikten har därvid varit att göra det 
möjligt att påverka och styra förändringar i önskad riktning. 
Hit hör t.ex. sysselsättningens förändring i landet.” 

(DS A 1975:12 s. 44) 
  

Enligt rapporten Institutet för tillväxtpolitiska studier - ITPS - 2005:018 har de regionala 
tillväxtfrågorna genomgått en större förändring de senaste åren. Den nya utvecklingspolitiken 
betonar i större utsträckning regioners betydelse av tillväxt och välfärd i landet som helhet. 
Målet för den regionala utvecklingspolitiken är att uppnå fungerande arbetsmarknader och 
tillväxt. Politiken inriktas på att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt i landets 
samtliga regioner i och med den nya reformen av regionstyret, där Sveriges geografi i allt 
större utsträckning sammanför lokala och globala processer. Att intresset under det senaste 
decenniet istället vänts mot utveckling har att göra med den svenska ekonomins strukturella 
förändringar. Det systemskifte som svensk ekonomi genomgick handlar om att 
kapitalmarknaderna avreglerades under skattesystemets reformation. I sin helhet har 
systemskiftet inneburit en genomgripande strukturförändring av hela ekonomin, vilken har 
haft stor betydelse för utvecklingen av den regionala tillväxten under de senaste tio åren 
(ITPS 2005:018). 
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Waxell (2011) menar att sedan efterkrigstiden har världsekonomin blivit alltmer globaliserad 
och genomgått stora strukturella förändringar. Medan den arbetsintensiva produktionen oftast 
flyttas till lågkostnadsländer har Sverige istället förlitat sig på kunskap och serviceproduktion 
snarare än att tävla på den globala produktionsmarknaden. Den nya kunskapsbaserade 
ekonomin beskrivs bäst i termer som innovation, forskning och utveckling, design, kultur, 
kapital, marknadsföring, och framförallt humankapital. Även kommunikationsteknik har en 
väsentlig roll i den kunskapsbaserade ekonomin vilken hjälper till att minska 
kommunikationsavstånden i världen. Detta medför att regioner paradoxalt får ett större 
erkännande som viktiga platser vilket främjar akademiskt arbete, industriell innovation och 
det skapar konkurrensfördelar (Waxell, 2011). Gren (2002) säger att det är globala krafter, 
och särskilda lokala villkor eller traditioner, som formar innovationsprocesser. Dessa 
processer i sin tur formar och bestämmer villkoren för en regional utveckling (Gren, 2002). 

Nedan visas en modifierad modell av Hudson (2006) som visar förändringar inom det 
regionalpolitiska fokuset.   

Från 
Regional politik och regionala 
regeringar  
 
Centraliserad  
Hierarkisk 
Regioner är beroende av Sverige  
   
Fokus på 
-Kortsiktighet 
-Fysisk, teknisk och finansiell 
infrastruktur  
- Jämna ut olikheter   
  

 Till  
Regionala utvecklingsstrategier och ett 
regionalt styrsätt 
 
Decentraliserad  
Flera nivåer  
Sverige är beroende av sina regioner 
  
Fokus på  
-Långsiktighet 
-Mjuk infrastruktur som socialt och 
humankapital 
-Tillväxt 
 

Figur 1. Modifierad modell (Hudson, 2006) 

Sveriges styre har förändrats från att vara centralt styrt av statlig regionalpolitik, till en 
utveckling av ett regionalt styre. Regionens intressenter från olika sektorer har blivit mer 
involverade i ett komplext nätverk och i förhandlingar kring innehållet i regionens politik. 
Regionen har fått ett ökat bestämmande om hur regionen ska utvecklas men samtidigt förhålla 
sig till nationella strategier (Hudson, 2006). 
 
I och med den nya ekonomiska geografin menar Berger (2000) att ett intresse för långsiktig 
regional utveckling vuxit fram vilken betonar regionala miljöer kombinerat med den 
teknologiska utvecklingen och humankapitalets betydelse för ekonomisk utveckling. Den 
påverkar också hur dessa utvecklar sig i regionala fördelar och kunskapsuppbyggnad av 
regioner (Berger, 2000). Calmfors & Persson (1999) säger att förr identifierades 
ackumulationen av fysiskt kapital som drivkraften för ekonomisk tillväxt. Idag är 
ackumulation av humankapital en viktigare källa för tillväxt av den moderna ekonomin. 
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Fysiskt kapital och humankapital har många likheter men också en väsentlig skillnad i den 
teknologi som krävs för att producera dem. Produktion av fysiska varor kräver både kapital 
och arbetskraft medans produktionen av humankapital skapas av enbart arbetskraft. Även om 
infrastruktur och byggnader behövs är de mänskliga produktionsfaktorerna, såsom lärare och 
administratörer av större betydelse vid produktion av humankapital än vid produktion av 
varor (Calmfors & Persson, 1999).  
 
Enligt en studie av Howells (2005) finns det ett erkänt samband mellan innovation, kunskap 
och ekonomisk tillväxt. Det finns kännedom om att både direkt och indirekt kunskap 
förändrar ekonomiska verksamheter och att ekonomisk aktivitet förändrar kunskap genom 
innovation (Howells, 2005). Hudson (2006) menar att regioner som kan mobilisera och 
utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt för att främja tillväxt, attrahera och bibehålla 
utländska investeringar och kvalificerad arbetskraft kan förbättra sin konkurrenskraft. De 
regionala aktörerna bidrar till icke-materiella tillgångar på olika sätt och genom att arbeta 
tillsammans bidrar de till att utveckla regionens kunskaper, färdigheter och kultur (Hudson, 
2006). Enligt Calmfors & Persson (1999) finns det ingen generell teoretisk modell för vilka 
faktorer som bestämmer tillväxt. De påstår att det finns modeller som betonar olika 
mekanismer och faktorer som kan förväntas påverka tillväxten. En generell modell skulle bli 
för svår att hantera och använda då alltför många parametrar skulle ingå i denna modell. Den 
generella modellen kan då inte användas för att dra några slutsatser. Frågan om tillväxt blir 
istället en fråga baserad på erfarenheter från den undersökta regionen, där regionens tillväxt 
analyseras utifrån dess egen situation. En förklaring till hög tillväxt som framkommit genom 
studier som gjorts under 1990 talet visar att hög tillväxt kan skapas genom stora investeringar 
av fysiskt kapital och humankapital i samverkan med väl fungerande institutioner. 
Tillväxtprocessen är komplicerad och mångfacetterad och vetskapen om att processen är 
komplex är också betydande. Det räcker inte att vara medveten om att utbildning är bra för 
tillväxten, utan vilken typ av utbildning och vilken nivå av utbildning som kan ge effekter. 
Detta gäller även investeringar, vilka investeringar som ska utföras och i vilka sektorer dem 
behövs. Därför måste investeringar och utbildningsbehov undersökas utifrån varje regions 
egna perspektiv (Calmfors & Persson, 1999). 

3.2 Utvecklingen av besöksnäringen  
Enligt en studie gjord av Young, McManus, & Canale, (2005) så är besöksnäringens produkt 
till stor del byggd av människors humankapital. Den unika karaktären av besöksnäringens 
produkt innehåller ett möte mellan människa och människa. Detta gör att mätningar från 
andra ekonomiska sektorer inte kan appliceras på besöksnäringens produkt. Det är svårt att 
mäta hur betydande en mänsklig företeelse är, men än svårare att identifiera och mäta 
humankapitalets komponenter och dess existens och hantera dem strategiskt (Young, 
McManus, Canale, 2005).  
 
Enligt Hudson (2006) är utbildning en viktig strategisk resurs för att kunna bygga 
humankapital och nå ekonomisk framgång. Regioner har påtryckningar om att bli 
kunskapskapande samhällen med fokus på ständiga förbättringar, produktion av nya idéer och 
överföring av kunskap för att främja tillväxt och välfärd. Betydelsen av humankapital har 
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identifierats som en viktig faktor för framgångsrika regioner, som skapar gynnsammare 
förutsättningar för utvecklingen. Utvecklingen har lett till att universitet och lärosäten fått en 
mer framträdande betydelse för att arbeta för ekonomisk tillväxt båda nationellt och regionalt.  
Krav ställs på universiteten att producera kunskap som ska kunna utnyttjas på en marknad. 
Samtidigt kräver universiteten en närmare samverkan med näringslivet. Precis som lokala, 
regionala, nationella och internationella aktörer kan universitet utveckla relationer på olika 
nivåer, vilket spelar en viktig roll i marknadsföringen av det lokala och regionala, nationellt 
och internationellt (Hudson, 2006).  
 
Smith & Kemmis (2010) studie påvisar att besöksnäringsbranschen stämplats som en bransch 
som är lätt att få arbete inom utan att vara utbildad. Även om det är en lågavlönad näring med 
dåliga arbetsförhållanden (Smith & Kemmis, 2010) och trots branschens låga status är det en 
av det snabbast växande sett ur en ekonomisk synvinkel. Ett krav för att arbeta inom 
besöksnäringen kan anses vara just att ha en lägre utbildning. Denna tolkning är en indikator 
på samhällets värdering av arbetet (Baum, 2006).  

Besöksnäringen, där hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem, skid- och 
spaanläggningar utgör en stor del, är en näring som får en allt större samhällsekonomisk 
betydelse och spås bli den nya basnäringen i hela Sverige (Visita, 2013-03-23). Strategi 2020 
målar upp en vision om att Sverige ska med fokus på hållbarhet fördubbla svensk 
besöksnäring på tio år. Målet är att hela Sverige år 2020, ska ha besöksnäringen som dess nya 
basnäring, och att resmålet Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för den globala 
resenären. Näringen ska omsätta 500 miljarder kronor och erbjuda 35 exportmogna 
destinationer. (Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och 
destinationer, 2010-2011).  

Enligt Tillväxtverket (2012) minskar sysselsättningar inom de traditionella basnäringarna 
samtidigt som turismen har bidragit med 31500 nya arbetstillfällen sedan år 2000. I slutet av 
2011 publicerade World Tourism Organization, UNWTO, en ny prognos för det 
internationella resandets förväntade utveckling fram till 2020 och 2030. Enligt denna rapport 
förutspås att det internationella resandet öka med 45 procent till och med 2020 och med 90 
procent fram till 2030. Sverige har följt den internationella utvecklingen under det senaste 20 
åren och har under denna period haft en lika bra, eller bättre, utveckling än resten av världen 
och Europa (Tillväxtverket, 2012). 

Enligt ett pressmeddelande från JHT – Jämtland Härjedalen turism har besöksnäringen gjort 
en ökning av omsättningen i Jämtland 2012 trots en kortare vintersäsong än normalt. Skälet 
till ökningen beror på ökade gästnätter och att besökare spenderar mer per person. Jämfört 
med rikets genomsnitt på 7 procent har hela 17 procent lagts på aktiviteter i Jämtland 
Härjedalen (Ökad omsättning inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, 2013-04-19).   

3.3 Arbetslöshet och utbildning 
I en studie gjord av Lind och Wiberg (2011)  analyseras hur norra Sveriges lokala 
arbetsmarknadsläge uppfattas samt hur människor ser på arbete i framtiden. De fann att en 
ganska hög andel av respondenterna i studien oroar sig över sysselsättningsläget och hur 
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arbetsalternativen kommer att utvecklas i framtiden.  En hög andel svarade i studien att 
tillverkningsindustrin var mycket viktig och det kan tolkas som en indikation på en stark 
anknytning till denna industri. Studien konstaterar även att nästan en lika stor andel anser att 
forskning och utveckling med dess trendbrytande potential är minst lika viktig. Dessa svar 
kan tolkas som en öppen attityd till en förnyelse av de ekonomiska strukturerna i hela 
norrland. Men för att uppnå detta krävs offensiva strategier och entreprenöriella initiativ. 
Studien påvisade att en större andel personer med en högre utbildning är nöjda och 
optimistiska med arbetsalternativ och utbud i norra Sverige, jämfört med personer med lägre 
utbildning. Detta tyder på att kategorigruppen med lägre utbildning känner en relativt hög 
grad av osäkerhet gällande utbudet av relevanta arbetstillfällen för dem i norra Sverige. (Lind 
& Wiberg, 2011).  
 
I rapporten ITPS 2005:018 beror tillväxt i en region på hur väl befintliga resurser utnyttjas 
vilket bland annat kan innebära nyttjandet av arbetskraft och humankapital. För att kunna se 
skillnader mellan regioners tillväxt kan jämförelser mellan regionala arbetsmarknader göras, 
vilket underlätta förståelsen för tillväxt. När arbetstillfällen matchas med arbetssökande, så att 
rätt person är på rätt plats, är det ett bevis på en väl fungerande arbetsmarknad. För regionens 
betydelse innebär arbetslöshet en lägre tillväxt då den medför kostnader. Detta innebär även 
att färre investeringar görs i fysiskt kapital och humankapital. Att bevara humankapital kan 
vara av väsentlig betydelse för regionens arbetskraftsförsörjning, där regioners ekonomiska 
tillväxt handlar om att utnyttja befintliga resurser optimalt (ITPS 2005:018). Enligt 
regeringens ekonomiska vårproposition 2013 har tillväxten i den svenska ekonomin bromsat 
in och väntas därför bli dämpad. Den avstannande svenska ekonomin ger i sin tur en svag 
arbetsmarknad med stigande arbetslöshet (Regeringens proposition, 2012).  
 
Enligt Onetiu, A. N, & Predonu A-M (2013) ses turismen som ett massfenomen som 
genererar en mängd effekter på arbetsmarknaden, såsom en stor betydelse för skapandet av 
arbetstillfällen, men även att stärka och förbättra relationer länder och regioner emellan 
(Onetiu, A. N, & Predonu A-M, 2013). En studie gjord av Aramberri, J, & Chunmei, L (2007) 
menar på att den snabba tillväxten av turismkonsumtionen i världen har medfört att en större 
efterfrågan på utbildad personal har uppstått. Utvecklingarna följer inte varandra utan ett gap 
har uppstått mellan akademiskt utbildad personal och ökandet av turismbranschens 
sysselsättningar. Den snabbt växande turismbranschen får därför svårt att tillsätta de 
sysselsättningar som uppstår med kompetent personal (Aramberri, J, & Chunmei, L, 2007). 
Problemet med att matcha besöksnäringens ökande sysselsättningar med en ökande 
arbetslöshet går också enligt Beesley, L, & Davidson, M (2013) att återfinna i Australien. 
Australien svar på att lösa denna komplexa fråga är att utveckla utbildad personal som kan 
möta turistnäringens framtida krav på arbetskraft (Beesley, L, & Davidson, M 2013). 
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4 Empiri  

4.1 Dokumentsammanställning 
4.1.1 Regional utveckling strategi för Jämtland län  

Regional Utvecklings Strategi för Jämtlands län – är den rapport som är aktiv för Jämtlands 
län just nu och drivs med visionen Jämtlands län – en region att längta till och växa i. Där det 
övergripande målet för är Jämtlands län år 2020 är en region där många vill bo och verka och 
dit många vill resa. För att nå detta mål arbetas det med att utveckla fem olika områden inom 
regionen. Dessa fem områden är:  

• livsmiljö och attraktionskraft 
• näringsliv och företagande 
• infrastruktur och tillgänglighet, kompetens  
• kompetens och kunskapsutveckling  
• energi och klimat  

Dessa punkter ska också genomsyras av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
(Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009).  
 
I området för utveckling av livsmiljö och attraktionskraft menas att arbeta för en levande 
landsbygd som ska attrahera både boende och turister. För att bidra till en hållbar tillväxt i 
länet måste arbetslivet klara av att hantera förändring och utveckling genom kompetent 
personal. Inflyttning till länet ska stimuleras genom att attraktiva boendemiljöer ska 
marknadsföras. Länet ska verka för att motverka utflyttningen av ungdomar eller arbeta för att 
de ska flytta tillbaka efter studier eller arbete på annan ort utanför regionen. Inom området för 
utveckling av livsmiljö och attraktionskraft är målet en ökad livskvalitet med förutsättningar 
för entreprenörskap, nyföretagande och ekonomisk tillväxt (Regional utvecklingsstrategi för 
Jämtlands län, 2009).  
 
Inom området för näringsliv och företagande ska Jämtlands region arbeta för en ökning av 
tillväxten i länet genom att upprätthålla och genomföra näringslivsinriktade tillväxtprogram. 
Länet kännetecknas av ett klimat med många små företag som inte lockar det privata 
riskkapitalet därför bör former av kapitalförsörjning för tillväxt av småföretag utvecklas, 
därigenom främja att företag skall vilja växa. Arenor där företag och myndigheter ska kunna 
föra en dialog kring tillväxthinder bör utvecklas. Samverkan mellan Mittuniversitetet och 
företag ska också förbättras genom olika mötesarenor, för att forskningskompetensen ska 
kunna stärka länets näringsliv (Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009).   
 
Länets infrastruktur och tillgänglighet ska verka för bra kommunikationer av alla slag för att 
överbrygga det långa avståndet till Jämtlands län, för att tillgodose både besökare, företag och 
pendlingsperspektiv.  Där länet ska ha goda flyg, tåg och bussförbindelser och en bra standard 
på vägarna (Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009).  
 
Det största området i rapporten är kompetens och kunskapsutveckling där 
arbetskraftsförsörjning, invandring, kompetensutveckling och utbildning är det viktigaste 
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förutsättningarna för Jämtlands möjlighet till tillväxt. Där det främsta konkurrensmedlet för 
länet i en allt mer globaliserad ekonomi är betydelsen av kunskap och kompetens. Länet 
strävar efter att ta tillvara på all sorts kompetens oavsett kön, ålder och bakgrund. I ett län 
präglat främst av offentlig sektor och ett näringsliv baserad på turism, handel, jord, skog, 
tjänsteföretag och verkstadsindustri söker arbetsgivare personal med olika sorters kompetens 
både praktisk yrkeskompetens, personal med akademisk bakgrund och baspersonal. Länet ska 
arbeta för att matcha utbudet och efterfrågan på utbildad arbetskraft. Fokuset ligger på att 
förutspå tillväxtområden på arbetsmarknaden och planera för och möta efterfrågan för att 
minska att problematik mellan utbud och efterfråga uppstår. Under lågkonjunkturer ska länet 
investera i kompetensutveckling för att vara väl förberedd när konjunkturen vänder. 
Besöksnäringen kan komma att behöva särskilda insatser för att stärka dess kunskap, 
kompetens och kvalitet. Länets kompetensförsörjning kommer att behöva utvecklas, genom 
en samverkan mellan länets utbildningssystem och universitet. Mittuniversitetets forskning 
och kompetens kan bidra till spetskunskaper och samverkan som bidrar till en tillväxt och 
ökad utveckling för regionen (Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009). 
 
Det sista avslutande utvecklingsområdet i rapporten är energi och klimat. Jämtland strävar 
efter att vara fossilbränslefritt år 2030 genom att arbeta med förnybara energikällor. Arbetet i 
sin tur innebär skapande av sysselsättningar (Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 
2009). 
 
Ett antal styrkor och svagheter länet arbetar med och kan dra nytta av identifieras i rapporten 
där svagheter visas i en minskande befolkning, snedfördelad ålderspyramid, minskande 
sysselsättning genom struktur- och driftsrationaliseringar inom de gamla basnäringarna, en låg 
utbildningsnivå är också ett problem som länet har att arbeta med, då människor i länet 
riskerar att bli utsatta i arbetsmarknadens snabba förändring. Enligt rapporten beror länets 
problem på Jämtlands svaga arbetsmarknad. Styrkor som länet har till fördel är en stark 
turistnäring, länet innehar flera starka varumärken, goda exempel på entreprenörskap i skola 
och utbildning, näringslivet, trä, turism och livsmedelssektorn har traditionen av att alltid varit 
stark i länet. Tillsammans med ny teknik och nya idéer ger dessa styrkor och fördelar 
möjligheter till utveckling. Naturkapitalet är inte heller att förglömma där luftkvalitet, friskt 
vatten, attraktiva natur och kultur miljöer med höga rekreationsmöjligheter. Med närhet till 
fjällen och alla dess upplevelser. Vintern med möjlighet till aktiviteter och friluftsliv är en 
stark attraktionsfaktor för både inflyttning och turism (Regional utvecklingsstrategi för 
Jämtlands län, 2009). 
 

4.1.2 Regional utveckling strategi för Jämtland/Härjedalen 2030 – remissupplaga 

Denna rapport som just nu är i remissform och ligger inför granskning för det som ska ligga 
till grund och riktlinjer regionens framtida strategiska utveckling. Med förbehåll att detta är en 
remitterad upplaga och kommer att kunna förändras innan den färdiga versionen publiceras 
och kommer att ligga till grund för regionens strategiska utveckling (Jämtland/Härjedalen 
2030). 
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I denna rapport går det att uttyda några skillnader från den tidigare strategin där exempelvis 
att besöksnäringen erkänns och utskrivs som en basindustri i Jämtlands län och som en viktig 
tillväxtmotor. Besöknäringen och attraktivitet har getts ett större utrymme och ett eget avsnitt 
i rapporten. Jämtlands läns kunskap och kompetens för företagsetableringar är ett starkt 
konkurrensmedel i en alltmer globaliserad ekonomi (Jämtland/Härjedalen 2030). 
 
Basen för dokumentet utgörs av prioriterade områden för utveckling och hållbar tillväxt i 
länet, där de länkar samman de myndigheter, organisationer och aktörer som driver och verkar 
för utvecklingsfrågor. Dokumentet är också tänkt att verka som en grund för de planer och 
program som behöver utvecklas för att förverkliga visioner och mål som anges i strategin. En 
punkt som dokument tar upp är nytt där utbildningar i länet saknas för de spetskompetenser 
som länet efterfrågar. Ungdomar söker som vill utbilda sig söker sig därför utanför länet. 
Länets bör därför arbeta med att få dem att återvända med relevant utbildning genom att visa 
att det finns möjligheter med att återvända.  Länets ungdomar lockas inte till att studera vid 
Mittuniversitetet, då endast en fjärdel av de inskrivna på Mittuniversitet kommer från länet.  
Mittuniversitetet lockar främst personer utifrån länet som vill utbilda sig och samtidigt kunna 
ha en aktiv fritid baserat på länets upplevelsevärden (Jämtland/Härjedalen 2030). 
 
Prioritering Smart tillväxt – företagande, innovation, forskning och utveckling är ett eget 
avsnitt i dokumentet som tyder på dess betydelsefullhet för regionen.  En del i prioritering 
smart tillväxt behandlar avsnittet kompetens och kunskapsutveckling där ett arbete mot att 
näringslivsanpassa utbildningar och arbeta för tillväxt och ett lärande för personlig utveckling, 
att fler i länet ska besitta en högre utbildning. Länet arbetar för att främja att fler ungdomar 
ska genomgå och ha en fullgod gymnasieutbildning (Jämtland/Härjedalen 2030). 
 
Under prioritering Hållbarhet har besöksnäring och attraktivitet fått ett eget avsnitt för att 
basnäringen i länet är så pass viktig och är en växande basindustri som bidrar till att generera 
många arbetstillfällen i kompletterande näringar. De övergripande målen 2030 är bland annat 
att besöksnäringen är en tillväxtmotor där besöksnäringen är helt avgörande för flera av 
Jämtlands orter och destinationers överlevnad. Utvecklingsarbetet inom besöksnäringen bör 
utgå från befintliga strategier och riktas mot finansieringsfrågor som möjliggör genomförande 
av olika insatser. Länets ska också sträva efter en fortsatt hållbar utveckling av internationell 
konkurrenskraft som ger en attraktion kraft genom stora evenemang, världsmästerskap och 
världscuper. Den sydsamiska kulturen är viktig del av länets historia, kultur och en turistisk 
utvecklingspotential men också en fördel i arbetet mot gränsöverskridande samverkan. Länet 
bör också arbeta med och främja den ökade turism från utländska marknader genom paketring 
och marknadsföring av starka reseanledningar (Jämtland/Härjedalen 2030). 
 
I området prioritering: Tillväxt för alla finns rubriken socialt inkluderande och ett sunt liv, 
som beskriver prioriteringsområden om att förbättra anställbarhet hos människor i länet. 
Arbeta för att utveckla nya system för arbetsgivarsamverkan, för att underlätta att fler 
människor ska kunna få heltids och helårsarbeten i länet. För att klara 
arbetskraftsförsörjningen och för att ge människor ett gott och bra liv är det angeläget att 
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länets arbetsliv präglas av goda arbetsmiljöer med låga sjuktal. Länet bör även sträva efter 
god samverkan mellan arbetsgivare, Försäkringskassan och arbetsförmedling för att möta 
detta problem (Jämtland/Härjedalen 2030). 
 
Tillgången till ren och vacker natur närheten till fjällvärlden goda kommunikationer, god 
offentlig och kommersiell service för länets bestående attraktionsmiljö är ett område som ska 
användas i marknadsföring av länet. Besök utifrån länet ökar baserat på de värdefulla 
naturresurser och upplevelsevärden som länet har. Besökare bör främjas då de genererar 
investeringar inom byggande, service och handel som i sin tur gynnar och höjer 
levnadsstandarden för länets boende. Bra tågförbindelser är även avgörande för den 
expanderande långväga besöksnäring, även utveckling av nattågstrafiken för möjligheter att 
möta trenden med korta semesterresor. Verka för att upprätthålla bra flygförbindelser för att 
underlätta för den nationella och internationella turismen. Klimatförändringar är ett hot mot 
besöksnäringens viktiga skidsäsong om de förutspådda prognoserna kommer att ske kommer 
det att betyda en kortare skidsäsong. Denna fråga ska inte tas lätt på där prognoser visar att 
allvaret i klimatfrågan kommer att skärpas betydligt (Jämtland/Härjedalen 2030).  
 
För att uppnå dessa mål beskriver dokumentet att länet ska ta sig från vision till åtagande, 
genom ett gemensamt förhållnings - och arbetssätt i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin. En djupgående samverkan är en viktig utvecklingsfaktor i ett län som 
präglas av glesa strukturer i kombination med en småskalig näringslivsstruktur. Företag och 
universitet tillsammans med offentlig och ideell sektor måste närma sig varandra i allt större 
utsträckning för en samverkan för att regional utveckling ska främjas (Jämtland/Härjedalen 
2030). 

4.2 Intervjusammanställning   
Intervjufrågornas svar har delats upp i fem olika kategorier och respondenternas svar 
presenteras i de olika kategorierna.  

4.2.1 Arbete för att gynna besöksnäringen   

Inom regionen arbetas det för att gynna besöknäringen på olika sätt som exempelvis 
enhetschef Örjan Berglund på näringslivsenheten på Länsstyrelsen i Östersund säger att 
regionalpolitiska medel och stöd är en del i arbetet mot att besöksnäringen ska utvecklas. 
Näringslivsenheten arbetar med att bevilja pengar till företag som ska nyetableras eller 
vidareutvecklas, inte bara inom besöksnäringen men en stor del av stöden går till just denna 
typ av näring.  

Enligt Mats Forslund på JHT drivs arbete för att gynna besöknäringen handlar om att med 
gemensamma strategier koppla ihop det regionala med det lokala. De arbetar även som en 
resurs för destinationsbolagen för att driva igenom fem olika aktivitetsområden eller 
insatsområden som består av export, tillgänglighet, marknadskommunikation, kunskapsdriven 
turism och hållbarhetsfrågan för att gynna besöksnäringen i Jämtlands län.  
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Tillväxtverkets Ingrid Arltoft Henriksson, ansvarig över regionala tillväxt och 
utvecklingsprogram, säger att de arbetar för besöknäringen på många olika sätt, men ett av 
sätten är med ett besöknäringsprogram där dem stöttar företag och destinationer med 
exempelvis destinationsutveckling. De som är med i programmet får både pengar och 
möjlighet att använda Tillväxtverket som ett bollplank, deras expertis, stöd och hjälp för att 
komma vidare och utvecklas för att bli mer internationella. Tillväxtverket arbetar också med 
att stödja regionala kompetensplattformar som innebär mötesplatser där möjlighet finns att 
prata ihop sig inom regionen. Denna plattform är till för arbetsförmedling, regionförbundet, 
högskola, kommun, gymnasieskolor ska tillsammans kunna möta näringslivet.      

Enligt regionförbundets Elin Mattson så arbetar de på regeringes uppdrag med att bygga upp 
en regional kompetensplattform, som handlar om kopplingen mellan arbetsliv och utbildning. 
Med syftet att få till en effektivare matchning på marknaden. Helt enkelt att utbildningssidan 
utbildar till det som arbetslivet har behov utav. Projektet med kompetensplattformar är något 
som pågår till år 2014 där Regionförbundet bygger en struktur och en modell för hur en sådan 
plattform ska se ut i Jämtland.  Den här plattformens huvudintressenter är arbetslivet och 
utbildningssidan och med arbetslivet menar jag alla branscher som vi har i regionen, där 
besöksnäringen är en utav våra stora branscher. Regionförbundets uppdrag är att samverka 
och samordna mer på en strategisk nivå, vi är inga utförare det är kommunerna och företagen 
där pengarna finns. Regionförbundet arbetar också för att ha ett så bra klimat som möjligt för 
att driva och starta YH utbildningar, valideringsfrågor, ta fram statistik och underlag.  

Enligt Camilla Halvarsson, nationell branschstrateg på arbetsförmedlingen, arbetar de för att 
gynna besöknäringen genom att föra en diskussion kring problematiken om marknadens 
efterfrågan.  

4.2.2 Kompetensförsörjningens definition   

Kompetensförsörjningen definieras på ett likvärt sätt av respondenterna i studien där vikt 
läggs på en samverkan mellan bransch och arbetsmarknad för att finna kompetensen som 
efterfrågas. Hur offentliga aktörer kan arbeta tillsammans och även tillsammans med 
näringslivet för att matcha efterfrågan och utbud vad gäller utbildningar kopplat till den 
efterfråga som finns hos olika företag och branscher.  Personlig lämplighet och intresse till 
branschen nämns också som en del i kompetensförsörjningen definition.  

4.2.3 Betydelse av kompetensförsörjning för regional utveckling och 
kompetensförsörjningsarbete inom besöksnäringen 

Alla respondenter anser att kompetensförsörjning är viktigt om inte avgörande för 
besöknäringen i Jämtlans län då besöksnäringen är en livssviktig basnäring i länet.  

Mats Forslund från JHT pratar om att besöknäringen blir allt viktigare och viktigare på en 
nationell nivå, där vikten av bra leddarroller ses som en viktig del i arbetet mot 
kompetensförsörjningens betydelse för regional utveckling. All typ av kompetens bör också 
respekteras allt från såväl städ, kök och ledning. Ett arbete direkt riktat mot 
kompetensförsörjning är ett finansiellt samarbete mellan ETOUR – European tourism 
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research institute - och JHT, där ETOUR:s forskartjänster används för att komma åt och få ut 
den erfarenhet och kompetens som turismforskningen ger. Mats Forslund anser också att 
ledarskap spelar en viktig roll i kompetensförsörjningen, en fråga som borde tas upp mer och 
våga diskuteras för att kunna utveckla bra ledare. Bekvämlighetströskeln måste, enligt Mats 
Forslund, sänkas mellan arbetslivet och utbildningar för att förenkla för att studenter ska 
komma in ett nätverk. Studenter ska hjälpas att skapa nätverk och relationer för att underlätta 
för dem att få in en fot på arbetsmarknaden. De ska göras dels för att locka dem till att stanna 
kvar i länet istället för att flytta härifrån efter avslutat utbildning. Inom länet finns ett regionalt 
branschråd som diskuterar utbildningsfrågor som exempelvis, vad branschen behöver 
regionalt och lokalt, genom att scanna arbetsmarknaden för att se vad som efterfrågas. Detta 
arbete görs för att försöka påverka utbildningssystemet i en schysst riktning för att skapa 
kvalitet i utbildningar och utbilda människor, till att få en kompetens som efterfrågas av 
marknaden som de senare kan använda sig av. För att belysa denna problematik kommer en 
konferens i höst att genomföras omkring ämnet kompetensbehov, där en halvdag specifikt 
kommer att om besöknäringens kompetensbehov. Ett arbete mot att utveckla rena 
turismföretag görs genom affärsutvecklingsmodellen kurbits som handlar om att hjälpa 
företag att driva sin business som är en kunskapsdriven turismutveckling som är mer rakt på 
sak.  

Enligt Örjan Berglund på Länsstyrelsen bör det vara branschen som formulerar hur man vill 
bedriva kompetensförsörjning och i vilken form. Inte bara en enda form utan kanske flera. 
Branschen och länet ska samverka om vad det är som efterfrågas för att komma bort från en 
konkurrenssituation eftersom att det trots allt kollegor som gemensamt ska dra åt samma håll. 
För att höja nivån totalt bör kompetensförsörjningsfrågan ses som en samverkansfråga. Då det 
är lättare att få statligt stöd till en gemensam fråga än till punktinsatser. Enligt Örjan Berglund 
bör kvitta vilken destination man åker till, när kompetensen mynnar ut i destinationerna ska 
den vara densamma vilken destination det än är. Finns det tillräckligt bra turistanläggningar i 
ett område så bör det inte spela någon roll i vilket område man hamnar. Besöknäringen har 
flera ansikten men om de naturgivna förutsättningarna ska användas här är det en hårdare 
kompetens bland de som levererar tjänsten, jämfört med en stad som har en ansenlig 
befolkning. I en stad det är ju ingen som på något enskilt ställe ska höja nivån på produkten. 
Här i destinationerna blir det ju så precis att det är ju det här du tar del av.   

Tillväxtverkets Ingrid Arltoft Henriksson säger att Jämtland är speciellt på det sätt att det inte 
finns någon stor industri utan mycket offentlig förvaltning. Jämtlands karaktär är glesbefolkat, 
och arbetar mot stora pensionsavgångar vilket gör det kanske ännu viktigare att behålla just 
ungdomar eller få dem att flytta tillbaka när dem studerat klart i andra län. 
Kompetensförsörjningsarbetet kan hjälpa småföretagare att utveckla sin affärside och också 
hjälpa till att skapa arbeten i glesbygden vilket  möjliggör att personer kan bo kvar och driva 
sitt lilla företag men med rätt kompetens kanske kan utvecklas.  

Elin Mattsson på Regionförbundet säger att denna fråga är en jätteviktig fråga. Där studier 
visar på att utbildning och tillväxt är väldigt nära varandra och går hand i hand. Jämtland 
ligger lägst i övergångsfrekvensen till högre studier i hela landet i mätningar tre år efter 
avslutade gymnasiestudier. Utbildning överhuvudtaget kan vara en förutsättning för att 
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Jämtland ska fortsätta att utvecklas, för att Jämtland ska kunna behålla människor och för att 
människor ska kunna bo här. Det är också viktigt för människor som vill flytta hit och komma 
tillbaka till Jämtland.  Kompetensförsörjningsfrågan är en fråga som man aldrig kommer att 
kunna säga att man är färdig med. Det händer hela tiden nya saker i exempelvis 
utbildningssystemet och på arbetsmarknaden, och det uppkommer hela tiden nya yrken som vi 
inte känner till idag. Om man tittar på besöksnäringen är bilden enligt Elin Mattsson att det är 
en omogen bransch när det pratas om högre utbildning. Traditionellt arbetar personer sig upp 
och att utbildning kanske inte värdesätts. Där finns jättemycket potential för företag att ta ett 
steg till i sin egen utveckling om de vågar satsa på högre utbildad personal. 

4.2.4 Gapet mellan arbetslöshetens ökning och ökande arbetstillfällen inom 
besöksnäringen 

Mats Forslund på JHT säger att besöksnäringen är viktig inkörsport för ungdomar och 
personer med annan bakgrund och för att dessa ska få in en fot på arbetsmarknaden. 
Branschen måste bli bättre på att hålla kvar de duktiga och de som vill utvecklas inom 
branschen. Det är viktigt att främja en stark sommarsäsong för att skapa bättre förutsättningar 
till att kunna rekrytera bättre och bättre personal, då besöksnäringens arbetsmarknad är till 
stor betydelse för länet. 

Ingrid Arltoft Henriksson på Tillväxtverket säger att matchningen på arbetsmarknaden inte 
stämmer överens då det är fel sorts människor som är arbetslösa. Tillväxtverket konstaterar att 
det finns en relativt hög arbetslöshet i länet samtidigt som det finns branscher som skriker 
efter folk. Det handlar dels om validering av utbildning vilket innebär att de som inte har 
utbildning för den här branschen ändå har möjlighet att genom praktikplatser lära sig arbetet 
praktiskt.  Tillväxtverket påpekar att det är svåra frågor att behandla eftersom att det ytterst 
handlar om vad människor vill utbilda sig till. Det spelar därför ingen roll hur stor brist man 
säger att man har inom ett område så vill alla gå media ändå och bli kändisar. Detta är ett stort 
dilemma för de offentliga aktörerna som ska tillhandahålla utbildningsplatser oavsett hur 
strategiskt planerande det är att titta på prognoser och branschbehov. Valet av utbildning 
beror trots allt på individens egna val. Hur man än vrider och vänder på systemet hamnar de 
på individnivå i slutändan och det är det som gör det så komplext.   

Länsstyrelsens Örjan Berglund säger för att kunna attrahera till branschen är det 
urvalsmodellen som destinationerna använder sig av, det vill säga vilka de väljer som ska 
jobba i branschen., kommer att påverka vilken kategori av människor som får anställning.  
Det går också att titta på lönenivå för att attrahera arbetslösa inom länet att jobba inom 
besöksnäringen. Säsongsproblematiken innebär att de som är bofasta i Östersund inte 
attraheras av att jobba säsongsvis. Frågan kvarstår ändå att det är en outnyttjad resurs att inte 
titta på de arbetslösa i regionen en fråga som destinationerna kanske inte tänkt på. 
Länsstyrelsen menar att det kanske hade kunnat samköra arbetet ihop med någon form av 
kompetensutvecklingsinsats för att öppna för en anställning även sommartid. I ett nationellt 
perspektiv är detta ett bevis på att Länsstyrelsens finansiella stöd har en sysselsättningseffekt. 
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Elin Mattsson på Regionförbundet anser att det säkert går att minska detta gap och få in mer 
arbetslösa att arbeta inom besöknäringen. Två stora grupper som säkert skulle kunna lockas 
till en sysselsättning inom besöksnäringen är invandrare och ungdomar. Besöksnäringen 
behöver där bli bättre på att visa på vad det innebär att jobba inom besöksnäringen, vilka 
möjligheter som finns där, vilka möjligheter till utbildning, vilka möjligheter till karriär och 
vilken bredd som finns. Istället för att bilden av arbete inom besöksnäringen bara är 
säsongsarbete för ungdomar, där det inte ses som en framtid utan mer ett tillfälligt arbete. 
Besöknäringen har själv ett jättestort ansvar att visa på en annan verklighet. Företag måste 
också våga satsa och visa på och bli bättre på att söka och anställa högre utbildad personal.           

4.2.5 Vilken kompetens efterfrågas  

Det tillfrågade respondenterna tillfrågades om besöksnäringen efterfrågade speciella 
kompetenser. Camilla Halvarsson svar var att branschen efterfrågar kompetenser som känsla 
för service, språkkunskaper och ledarskap. Mats Forslund anser att branschen framförallt 
efterfrågar ledarskap, även affärsutveckling genom ledarskapet för att kunna skapa större 
värden ekonomiskt. Örjan Berglund anser att alla människor kanske inte är lämpade för att 
jobba inom besöksnäringen utan ett intresse måste finnas för branschen och sitt yrke och en 
känsla för service. Elin Mattson tycker att branschen tyvärr efterfråga en lägre kompetens än 
vad som finns att tillgå. Besöknäringen som bransch är väldigt bred och Elin tror att 
människor med alla olika sorters kompetenser efterfrågas av branschen.   
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5 Analys  
Studiens analysdel har delas upp efter tre kategorier; humankapital och besöksnäringens 
kompetens, besöksnäringens tillväxt och utveckling och besöksnäringens arbetslöshet. 
Kategorier som framkommit efter en analys av studiens teori och empiriavsnitt.  
 

5.1.1 Humankapital och besöksnäringens kompetens 

Enligt Waxell (2011) kännetecknas Sverige idag av att vara ett kunskaps och tjänstesamhälle 
istället för ett industrisamhälle. Industrier och produktion har istället flyttats till låglöneländer 
då Sverige inte längre kan konkurrera på den globala produktionsmarknaden. Den nya 
kunskapsbaserade ekonomin kännetecknas som innovation, FoU, marknadsföring, kapital och 
framförallt humankapital. Den kunskapsbaserade ekonomin har medfört att regioner har fått 
ett större erkännande om att vara viktiga plaster som främjar akademiskt arbete, industriell 
innovation och skapar konkurrensfördelar (Waxell, 2011).  Enligt Hudson (2006) har Sveriges 
styre förändrats från statlig regionalpolitik, till regionalt styre. Styret har också förändrat 
fokuset från att ha fokus på korsiktighet, fysisk, teknisk och finansiell infrastruktur till att ha 
ett fokus på långsiktighet, mjuk infrastruktur och socialtkapital och humankapital (Hudson, 
2006). Calmfors & Persson (1999) säger att förr identifierades ackumulationen av fysiskt 
kapital som drivkraften för ekonomisk tillväxt idag är ackumulation av humankapital en 
viktigare källa för tillväxt till grundläggning av den moderna ekonomin (Calmfors & Persson, 
1999). I och med den nya ekonomiska geografin menar Berger (2000) att intresset för 
långsiktig regional utveckling vuxit fram. Den långsiktiga regionala utvecklingen innebär att 
regioner kombineras med teknologisk utveckling och humankapital och betydelsen av denna 
kombination för regionens ekonomiska utveckling. Utvecklingen av regionens teknologiska 
utveckling kombinerat med humankapital visar sig i regionala fördelar och lägger grunden för 
kunskapsuppbyggnad av regioner (Berger, 2000). En studie gjord av Smith & Kemmis (2010) 
säger att besöksnäringen kännetecknas av att vara en bransch som är präglad av att vara en 
lågavlönad bransch med dåliga löneförhållanden, där det är lätt att få ett arbete utan att vara 
utbildad (Smith & Kemmis, 2010). Trots att branschen har en låg status enligt Baum (2006) är 
det en av de snabbast växande ekonomiska branscherna. Samhällets värdering av branschen är 
just kravet om att få ett arbete inom besöksnäringen kräver att ha en lägre eller ingen 
utbildning alls (Baum, 2006). 
 
I regionala utvecklingsstrategier för Jämtlands län (2009) har kompetens och 
kunskapsutveckling fått det största avsnittet. I detta avsnitt behandlas arbetskraftsförsörjning, 
invandring, kompetensutveckling och utveckling som de viktigaste förutsättningarna för 
Jämtlands tillväxt. Betydelsen av kunskap och kompetens är det främsta konkurrensmedlet i 
dagens globaliserade ekonomi. I denna rapport beskrivs att Jämtland länsinvånare har en 
generellt låg utbildningsnivå. Stor vikt läggs därför vid att erbjuda utbildning till länets 
invånare för att skapa kompetens och bevara humankapital som skapas (Regional 
utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009). Även i remissupplagan för den nya regionala 
utvecklingsstrategin finns prioriteringsavsnittet smart tillväxt som går under namnet 
företagande, innovation, forskning och utveckling. Detta avsnitt är ett eget i dokument som 
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tyder på dess fortsatta betydelsefullhet för regionen. Kompetens och kunskapsutveckling finns 
också som en del i prioriteringen, vilken behandlar arbetet mot att näringslivsanpassa 
utbildningar, arbeta för tillväxt, lärande för personlig utveckling och att fler i länet ska inneha 
en högre utbildning (Jämtland/Härjedalen 2030). 
 
Kompetensförsörjningen definition av respondenterna i studien läggs mycket vikt på en 
samverkan mellan bransch och arbetsmarknad, för att finna kompetensen som efterfrågas för 
att bygga ett betydande humankapital som kan nyttjas olika företag och branscher. Personlig 
lämplighet och intresse till branschen nämns också som en del i kompetensförsörjnings 
betydelse för Jämtlands regionala utvecklingsarbete av studiens tillfrågade respondenter. 
Studiens respondenter nämner också ett bra ledarskap, service och språkkunskaper som 
viktiga kompetenser som efterfrågas av marknaden.   
 

5.1.2 Besöksnäringens tillväxt och utveckling  

Besöksnäringen är en näring som får en allt större samhällsekonomisk betydelse och spås bli 
den nya basnäringen i hela Sverige (Visita, 2013-03-23). Den nationella strategin för svensk 
besöksnäring - hållbar tillväxt för företag och destinationer (2010 -2011) målar upp en vision 
om att besöksnäringen ska utvecklas i Sverige: 

- Målet är att år 2020 ska besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring.  
- Sverige ska fördubbla svensk besöksnäring på tio år.  
- Besöksnäringen ska omsätta 500 miljarder kronor och erbjuda 35 exportmogna 

destinationer.  
(Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer, 
2010-2011). Enligt Tillväxtverket (2012) minskar sysselsättningarna inom de traditionella 
basnäringarna i Sverige samtidigt som turismen har bidragit med 31500 nya arbetstillfällen 
sedan år 2000 (Tillväxtverket, 2012). Enligt ett pressmeddelande från JHT – Jämtland 
Härjedalen turism har besöksnäringen i Jämtland under året 2012 ökat sin omsättning trots 
kortare vintersäsong än normalt. Ökningen av omsättningen beror på att besökare har 
spenderat mer per person och en ökning av gästnätterna i Jämtland Härjedalen (Ökad 
omsättning inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, 2013-04-19).  

Enligt en studie gjord av Young, McManus, & Canale, (2005) så är besöksnäringens produkt 
till stor del byggd av humankapital. Besöksnäringens produkt har en unik karaktär som skiljer 
sig från andra ekonomiska sektorer där mötet mellan människa och människa är själva 
produkten. En mätning av hur betydande en mänsklig företeelse är svårt, ännu svårare är det 
att mäta och identifiera humankapitalets komponenter i besöksnäringens produkt (Young, 
McManus, Canale, 2005). Utbildning är enligt Hudson (2006) en viktig strategisk resurs för 
att kunna bygga humankapital och nå ekonomisk framgång. Humankapitalets betydelse har 
identifierats att vara en viktig faktor för att skapa gynnsammare förutsättningar för 
utvecklingen att skapa framgångsrika regioner. Calmfors och Persson (1999)  säger också att 
drivkraften för ekonomisk tillväxt idag är utveckling av humankapital som är en viktigare 
källa för tillväxt än det fysiska kapitalet (Calmfors & Persson, 1999).  Enligt Hudson (2006) 
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har Sveriges nya kunskapsbaserad ekonomi har skapat påtryckningar på regionerna om att de 
ska främja tillväxt, välfärd genom ett stort fokus på att skapa ny kunskap. Regionernas 
universitet och lärosäten har genom fokuset på att skapa kunskap fått en mer framträdande 
betydelse för regionens ekonomiska tillväxt. Regionerna ställer krav på att lärosätenas 
kunskapsproduktion skall kunna nyttjas på marknaden, för att utveckla en närmare samverkan 
med näringslivet och därigenom främja tillväxt i regionen (Hudson, 2006). Calmfors och 
Persson (1999) säger också att det inte finns någon generell teoretisk modell för vilka faktorer 
som bestämmer tillväxt. Det finns däremot olika modeller som betonar att olika sorters 
mekanismer och faktorer, som är på rätt plats vid rätt tidpunkt kan förväntas påverka 
tillväxten (Calmfors & Persson, 1999). Enligt en studie gjord av Howells (2005) finns det ett 
samband mellan innovation och kunskap och ekonomisk tillväxt. Kunskap förändrar 
ekonomiska verksamheter och ekonomisk aktivitet förändrar kunskap genom innovation 
(Howells, 2005). Precis som Berger (2000) menar att arbeta mot en långsiktig regional 
utveckling involverar en kombination av teknologisk utveckling och humankapitalets 
betydelse för ekonomisk utveckling (Berger 2000).  Hudson (2006) anser att regioner bör 
mobilisera och utnyttja sina resurser för att främja tillväxt (Hudson, 2006).  

 
I regionala utvecklingsstrategi för Jämtland (2009) ska en hållbar tillväxt i länet uppnås 
genom att arbetslivet måste klara av att hantera förändring och utveckling genom kompetent 
personal. Kompetensutveckling och utbildning är enligt Regional utvecklingsstrategi för 
Jämtlands län (2009) det viktigaste förutsättningarna för Jämtlands möjlighet till tillväxt. 
Länet som präglas av offentlig sektor och ett näringsliv baserat på turism, handel, jord, skog, 
tjänsteföretag och verkstadsindustri söker arbetsgivare olika sorters kompetenser både 
yrkeskompetens, baspersonal och akademisk kompetens. Då länet kännetecknas av ett klimat 
med många små företag arbeta för att främja dessa företag att vilja växa. Arenor där företag 
och myndigheter ska kunna föra en dialog kring tillväxthinder bör utvecklas. Mötesarenor där 
en samverkan mellan Mittuniversitet och företag främjas, för att forskningskompetensen ska 
kunna stärka länets näringsliv. Jämtland strävar efter att ta tillvara på all sorts kompetens 
oavsett kön, bakgrund och kompetens. Särskilda insatser kommer att behövas för 
besöksnäringens räkning för att stärka dess kunskap, kompetens och kvalitet, där en 
samverkan med länets utbildningssystem och universitet kan bidra med forskning, kompetens 
och spetskompetenser. En uppmuntran till inflyttning i länet ska ske genom att marknadsföra 
attraktiva boendemiljöer. Länet ska även motverka utflyttningen av ungdomar eller arbeta för 
att de ska flytta tillbaka efter studier eller arbete på annan ort utanför regionen. Målet är en 
ökad livskvalitet med förutsättningar för entreprenörskap, nyföretagande och ekonomisk 
tillväxt. Jämtlands region ska även arbeta för en ökning av tillväxten i länet genom att 
upprätthålla och genomföra näringslivsinriktade tillväxtprogram. Besökare, företag och 
pendlare ska tillgodoses av goda flyg, tåg, bussförbindelser och en god vägstandard för en 
ökad tillväxt och utveckling för regionen (Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 
2009). 
 
I remissupplagan av den regionala utvecklingsstrategin för Jämtland/Härjedalen (2030) utgörs 
basen i dokumentet av prioriterade områden för utveckling och hållbar tillväxt. Områdena är 
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tänkta att länka samman de myndigheter, organisationer och aktörer som driver och verkar för 
utvecklingsfrågor i länet. Näringslivsanpassning av utbildningar drivs i länet för att fler i länet 
ska besitta en högre utbildning och locka fler ungdomar att inneha en fullgod 
gymnasieutbildning. Besöksnäringen erkänns i denna remissupplaga som en basindustri och 
innehar en stor roll som tillväxtmotor. Besökare höjer levnadsstandarden för länets boende 
genom att investeringar inom byggande, service och handel görs, länet bör därför främja 
besökare att lockas hit. Bra tågförbindelser och bra flygförbindelser är avgörande för att locka 
både den nationella och internationella växande besöksnäringen. Länet ska också fortsätta att 
locka besökare med hjälp av evenemang, världsmästerskap och världscuper med hög standard 
för att sträva efter en internationell konkurrenskraft med stor attraktion för länet 
(Jämtland/Härjedalen 2030). 
 
De olika respondenterna genomför alla olika saker för att gynna tillväxten och utvecklingen 
av besöknäringen i länet. Arbetet sker både genom regionalpolitiska medel och 
besöksnäringsprogram för att utveckla besöksnäringens tillväxt. Företag som kan beviljas 
dessa stöd och medel är företag som nyetableras eller vill vidareutvecklas för att exempelvis 
nå en internationell marknad. De olika instanserna kan fungera som bollplank och ge råd men 
också kunna forma gemensamma strategier för kunna koppla ihop det regionala med det 
lokala. Olika typer av mötesplatser i form av kompetensplattformar där näringsliv och 
samhälle kan mötas och samtala. För att gynna tillväxten och utvecklingen av besöksnäringen 
i länet byggs även en regional kompetensplattform upp på uppdrag av regeringen, där 
arbetsliv ska kopplas ihop med utbildning. Det som marknaden efterfrågar och har behov ska 
utbildningar utbilda till av för att enklare få ihop en matchning mellan arbetstillfällen och 
arbetslösa.  

5.1.3 Besöksnäringens arbetslöshet och utbildning 

Enligt Lind och Wiberg (2011) studie oroar sig de norrländska invånarna över 
sysselsättningslägets framtida utveckling. Tillverkningsindustrin har en stark anknytning och 
anses viktig i norrland, även FoU anses vara minst lika viktig.  Lind och Wiberg (2011) 
resultat kan tolkas som att det finns en öppen attityd till en förnyelse av norrlands ekonomiska 
strukturer. Studien påvisar också att personer med en högre utbildning är nöjda och 
optimistiska med arbetsalternativ och utbud i norra Sverige. Jämfört med den gruppen utan 
högre eller fullgod grundutbildning som känner en hög grad av osäkerhet om ett tillräckligt 
utbud av relevanta jobb finns för dem i norra Sverige. (Lind & Wiberg, 2011). Enligt 
regeringens ekonomiska vårproposition 2013 har tillväxten i den svenska ekonomin bromsats 
in och väntas därför bli dämpad. Den avstannande svenska ekonomin ger i sin tur en svag 
arbetsmarknad med stigande arbetslöshet (Regeringens proposition, 2012).  Enligt ITPS 
2005:018 beror regionens tillväxt på hur väl befintliga resurser utnyttjas inom regionen vilket 
exempelvis kan innebära hur väl en arbetskraft och humankapital nyttjas. En regions 
arbetsmarknad kan användas i arbetet att förstå tillväxt genom jämförelser och skillnader av 
olika regioners arbetsmarknader. På en väl fungerande arbetsmarknad eftersträvas att rätt 
person ska vara på rätt plats genom att matcha ihop arbetstillfällen med arbetssökande för att 
hålla arbetslösheten nere. Är arbetslösheten hög innebär det en lägre tillväxt då arbetslösheten 
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medför kostnader och investeringsmöjligheterna i fysiskt och humankapital blir mindre. Då 
regioners ekonomiska tillväxt handlar om att utnyttja befintliga resurser optimalt måste 
humankapitalet bevaras för regioners arbetskraftsförsörjning (ITPS 2005:018). Enligt 
Aramberri, J, & Chunmei, L (2007) följer inte utvecklingen av utbildningar den snabbt 
ökande turismkonsumtionen. Utan det uppstår ett problem när branschen växer för fort och 
skapar sysselsättningar som inte kan tillsättas med efterfrågad utbildad personal (Aramberri, J, 
& Chunmei, L, 2007). 
 
I Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län (2009) ska Jämtland motverka arbetslöshet 
genom att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, med fokus på att förutspå 
tillväxtområden och matcha kompetens till de ökande områdena. Problematiken mellan utbud 
och efterfrågan ska aktivt minskas för att motverka arbetslöshet och hålla en balanserad 
arbetsmarknad. En svaghet som Jämtland arbetar med som kan påverka en ökande 
arbetslöshet är länets befolkningsminskning, minskande sysselsättningar inom de gamla 
basnäringarna och en låg utbildningsnivå på länets invånare är också en svaghet som länet 
måste arbeta med, då dessa människor löper en stor risk att bli utsatta i dagens snabba 
förändringar på arbetsmarknaden (Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, 2009). 
 
I Regional utveckling strategi för Jämtland/Härjedalen (2030)  beskrivs besöksnäringen som 
en basnäring och en viktig tillväxtmotor i länet där nya arbetstillfällen kommer att uppstå, 
som kan innebära en möjlighet till en minskad arbetslöshet. Ett annat problem som Jämtland 
och Härjedalen arbetar med är att utbildningar saknas för att utbilda spetskompetenser som 
länet efterfrågar. Ungdomar som vill utbilda sig söker dig därför utanför länet, länet måste 
därför arbeta för att få ungdomarna med relevant utbildning att återvända genom att påvisa att 
det finns möjligheter och en framtid i länet. En annan prioritering som länet också arbetar 
med för att öka anställningsbarheten hos invånarna, är nya system för arbetsgivarsamverkan 
för att underlätta för en anställning i heltids och helårsarbete i länet. Samverkan mellan 
arbetsgivare, arbetsförmedling och försäkringskassan för att förhindra att invånare slås ut från 
arbetslivet (Jämtland/Härjedalen 2030). 
 
Arbeta för en minskad arbetslöshet i länet är för alla respondenter i denna studie viktigt, där 
besöksnäringen verkar som en viktig inkörsport till att hjälpa ungdomar och personer med 
annan bakgrund att få in en fot på arbetsmarknaden. Mats Forslund på JHT anser att det är 
viktigt att främja en stark sommarsäsong för att kunna skapa och erbjuda bättre förutsättningar 
till arbetsmöjligheter att kunna rekrytera bättre och bättre personal. Tillväxtverkets Ingrid 
Arltoft Henriksson säger att när matchningen på arbetsmarknaden inte går ihop så blir fel 
sorts människor arbetslösa. Länet har branscher som skriker efter arbetskraft samtidigt som att 
arbetslösheten i länet är relativt hög. Ingrid Arltoft Henriksson säger också att detta är en svår 
fråga att behandla då det i grund och botten handlar om vad människors egna val om vad de 
vill blir och utbilda sig till. Människors egna val skapar ett dilemma när de offentliga 
aktörerna som tillhandahåller utbildningsplatser genom att titta på prognoser om 
branschbehoven. Vill ingen utbilda sig till det som marknaden efterfrågar så spelar det ingen 
roll om utbildningsplatser finns, därför är denna fråga komplex då individens val spelar en 
stor roll. Örjan Berglund på Länsstyrelsen säger att branschen har ett stort ansvar i vem som 
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anställs då det är branschen som väljer vilka som får arbete. För att attrahera arbetslösa till 
besöksnäringen skulle lönenivån kanske behöva regleras. Även säsongsproblematiken kan 
innebära att en del personer i länet inte söker sig till besöksnäringen då de inte erbjuds ett 
helårsarbete. Destinationerna kanske inte har tänkt på att utnyttja regionens arbetslösa som en 
resurs. Regionförbundets Elin Mattson säger att de två stora grupperna som skulle kunna 
lockas till sysselsättning inom besöksnäringen är invandrare och ungdomar. För att locka till 
arbete måste besöksnäringen där gå in och berätta vad det innebär att arbeta inom 
besöksnäringen, även vilka möjligheter till utbildning, vilka möjligheter till en karriär och 
visa på den framtid som besöksnäringen faktiskt kan erbjuda.         
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6 Slutsatser  

I denna studie går det att uttyda att kompetensförsörjning av besöksnäringen är av väsentlig 
betydelse för Jämtlands fortsatta regionala utveckling. Samtidigt spelar den också en viktig 
roll på Jämtlands arbetsmarknad då regionen ser besöksnäringen som en basnäring och en 
framtidsbransch som kan skapa tillväxt. För att besöksnäringen i Jämtland ska kunna 
utvecklas krävs utbildning, skapa kompetens och bygga ett humankapital som i sin tur kan 
påverka regionens konkurrenskraft och tillväxt. I jämförelsen mellan de två regionala 
utvecklingsstrategierna får besöknäringen ett större utrymme i den senare rapporten, där 
besöksnäringen erkänns som en basnäring och som får en allt viktigare roll i betydelsen för 
regional utveckling. Som teorierna säger så finns det ingen specifik modell om skapandet av 
tillväxt utan det är olika faktorer som på olika sätt påverkar varandra. Det går inte enbart att 
säga att utbildning skapar regional tillväxt utan många andra faktorer spelar in såsom 
omgivningens förutsättningar och kapitalinvesteringar. En framstående faktor som 
framkommer både i teori och i empiri är vikten av humankapital, då det är humankapitalet 
som bygger den nya tjänstebaserade ekonomin. I den nya rapporten finns en medveten 
fokusering i Jämtland på utbildning, kompetens och att bygga humankapital. Besöksnäringen 
som relativt ny basnäring i Jämtland har ett stort behov av att kompetensförsörjas. För att 
kunna utvecklas till en stark och stabil basnäring, med en stor möjlighet att kunna skapa ännu 
fler arbetstillfällen för Jämtlands framtida tillväxt. Besöksnäringen som basnäring genererar 
sysselsättning i länet som medför både inflyttning av nya invånare, högre levnadsstandard och 
bättre service för bosatta i såväl länets centrala orter som glesbygd. Då regionen kämpar mot 
arbetsmarknadens stigande arbetslöshet innehar besöksnäringen en betydande roll i att skapa 
nya möjligheter till sysselsättning. Genom att kompetensförsörja och utbilda besöksnäringen 
kan branschen få en högre status, som kan medföra fler sysselsättningstillfällen i regionen. En 
kompetensförsörjning av besöksnäringen är betydande för att stärka regionens fortsatta 
tillväxt.  

Regionens besöksnäring skapar fler sysselsättningar samtidigt som arbetslösheten i Jämtland 
forsätter att stiga. För att minska gapet mellan arbetslösheten i Jämtland och de ökande 
sysselsättningar inom besöksnäringen bör besöksnäringen bli bättre på att visa på att det 
verkligen är en framtidsbransch med möjligheter till utveckling. Då besöksnäringsbranschen 
har ryktet om att vara en bransch utan ett långsiktigt framtidsarbete med låg lön och dåliga 
arbetsförhållanden. En kompetenshöjning av branschen kan vara ett sätt att ge ett större värde 
och en högre status till branschen, och locka fler till en sysselsättning med en framtid inom 
besöksnäringen. Besöksnäringen måste också visa på att en framtid finns och att utbildad 
personal eftersöks. För att kunna minska gapet måste bra kontakter mellan näring och 
utbildning skapas för att kunna arbetsmarknaden ska kunna uppnå en matchning mellan 
arbetslösa och arbetstillfällen. 
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7 Diskussion 

Resultatet av studien ökar förståelsen kring kompetensförsörjningens betydelse för regional 
utveckling av Jämtland och hur gapet mellan den ökande arbetslösheten och besöksnäringens 
ökande sysselsättningar ska kunna minskas i regionen. Slutsatsen som går att dra av studien är 
att besöksnäringen som är en basnäring i Jämtland har en väsentlig betydelse för den 
regionala utvecklingen. Regionen måste främja utvecklingen av besöksnäringen, då 
besöksnäringen som basnäring är en viktig del för regionens invånare. Besöksnäringen skapar 
arbetstillfällen som lockar både inflyttning och möjlighet till försörjning till de som redan bor 
i regionen. För besöksnäringen som bransch och basnäring är det viktigt att kompetensförsörja 
branschen för den ska kunna växa och utvecklas som bransch. Utbildning och kompetens är 
uttalat en viktig faktor för att öka tillväxten i länet, Jämtland är väl medveten om hur dessa på 
olika sätt kan gynna tillväxten vilket visar sig i planeringen i utvecklingsstrategierna. I 
verkligheten mynnar denna planering ut i olika projekt som drivs i regionen som exempelvis 
att dela ut regionalpolitiska medel, arbeta med kompetensplattformar, samverka och samorda 
på en strategisk nivå och genom gemensamma strategier koppla ihop det regionala med det 
lokala. Dock en avsaknad av hur de konkreta insatserna ska ske och hur gemene man lockas 
in till att utbilda och skaffa sig högre kompetens sig för en framtid inom besöksnäringen. 
Planeringen kan uppfattas inneha en hög nivå och en avsaknad av planering för 
punktinsatsprojekt för att gynna och locka till en högre utbildning och skapa kompetens i 
regionen.    

Det gap som uppstår mellan besöksnäringens ökande arbetstillfällen och den ökande 
arbetslösheten måste försöka minskas för att matchningen på arbetsmarknaden ska bli 
balanserad, för att en främjad tillväxt i regionen ska kunna utvecklas. För att detta gap ska 
kunna reduceras bör arbetslösa från regionen främjas till sysselsättning inom besöksnäringen. 
Även fortsatt rekrytering från andra regioner i Sverige men regionens arbetslösa borde få 
större uppmärksamhet i rekryteringsprocessen, för att minska regionens ökande arbetslöshet. 
Satsningar från besöksnäringens sida bör också ske som visar på ett intresse för eventuella 
nyanställningar. Besöksnäringen bör gå ut och möta de arbetslösa och berätta om sin 
verksamhet och på den framtid som finns hos just dem. Därigenom locka arbetslösa i regionen 
antingen till ett arbete eller en utbildning riktad mot besöksnäringen. Gynnas de arbetslösa till 
en sysselsättning i regionen kommer den ökade arbetslösheten möjligtvis att stanna av. 
Samtidigt som personer ges möjlighet till sysselsättning i regionen stannar det också kvar här 
och inte flyttar ut från regionen.   

  

 

 

.  
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8 Förslag på framtida forskning 

För framtida forskning skulle besöksnäringens syn på arbetsmarknadens situation i länet 
kunna undersökas. Hur det ser ut från besöksnäringens vinkel om exempelvis deras behov av 
kompetens och kompetensförsörjning, för att kunna matcha utbildning med efterfrågan av 
kompetens på arbetsmarknaden och skapa en balanserad arbetsmarknad. I ett vidare arbete 
skulle en jämförelse av denna studie med resultatet av besöksnäringens synsätt kunna urskilja 
de kompetenser som anses efterfrågas och de kompetenser som besöksnäringen verkligen 
efterfrågar. Vilket i sin tur kan hjälpa matchningen på arbetsmarknaden och utbildnings och få 
en större betydelse för undersökningar ur ett regionalt perspektiv.  
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10 Bilagor 
Tematisk ram för studien av kompetensförsörjningen inom besöksnäringens betydelse 
för Jämtlands regionala utveckling.  

Vilken roll har du i besöksnäringen?  

Hur definierar du kompetensförsörjning?  

Hur jobbar du för att kompetensförsörja besöksnäringen?  

Vilken betydelse har kompetensförsörjning för regional utveckling? 

- Vilken betydelse anser du att detta har för Jämtland?  
- Anser du att det är viktigt eller oviktigt att för Jämtlands regionala utveckling att 

kompetensförsörja besöksnäringen? Motivera  

Behöver Jämtland bli bättre på kompetensförsörjning inom besöksnäringen? Varför då? 

- Skulle en bredare kompetensförsörjning kunna skapa ett starkare Jämtland?  
- Hur ska kompetensförsörjningen se ut? (Utbildning eller lärling? Eller intern 

utbildning?)  

Arbetslösheten i Jämtland ökar samtidigt som arbetstillfällen inom besöksnäringen ökar och 
skapar ett gap. Går det på något sätt få arbetslösa att lockas till att jobba inom besöksnäringen 
och minska gapet?   

- Hur kan besöknäringen som basnäring stagnera arbetslöshetens stigning? 
- På vilket sätt ska då arbetslösa lockas till att arbeta inom besöksnäringen?   
- Kan alla jobba inom besöksnäringen eller eftersöks specifika krav? Eller går det att 

forma människor att passa i branschen?  
- Vilken kompetens anser du efterfrågas?  
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