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Abstract 

The purpose of this essay is to gain a deeper understanding of the social relations that take place at work 

between locals and seasonal workers in Åre, and to find out whether there exists a division between 

those who work and live seasonal in Åre and those who permanently live and work in Åre. The method 

used is a qualitative method with semi-structured interviews consisting of four seasonal workers and 

three locals in Åre from a storytelling perspective.  

The general results show that there is a strong division between these two groups because of their 

completely separate lifestyles, but still it does not exist any overall conflict between them. Their 

working relationship overall was decent but they were not socialized beyond work or even had a thought 

for that either. The strong division between these groups created a feeling of exclusion, the one group 

felt that it did not belong to the other and vice versa. 

Opinions about seasonal workers different habits and behavior in Åre compared to their habits at home 

arose, which both groups were aware of solidified the grouping. 

Keywords: Social relations, locals, seasonal workers, division, conflict 

 

Vetenskaplig sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse över de sociala relationer som sker på arbetet 

mellan lokalbefolkningen och säsongsarbetarna i Åre, samt ta reda på om det existerar en uppdelning 

mellan de som arbetar samt bor säsong i Åre och de som permanent arbetar och bor i Åre. Metoden som 

vi använt är kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med fyra säsongsarbetare och tre lokala 

från Åre utifrån ett berättande perspektiv. Det generella resultatet visar på att det existerar en stark 

uppdelning mellan dessa två grupper då de lever helt åtskilda liv men att trots detta inte existerar någon 

övergripande konflikt mellan dem. Deras arbetsrelation fungerade bra men de umgicks ej utöver arbetet 

eller hade en önskan om det heller. Utanförskapen var utgjord av de två grupperingarna, att den ena 

gruppen kände att den inte tillhörde den andra och vice versa. Det uppstod åsikter om säsongsarbetarnas 

annorlunda vanor och beteende i Åre jämfört med deras vanor hemma, vilket båda var väl medvetna om 

förstärkte grupperingen.  

Nyckelord: Sociala relationer, lokalbefolkning, säsongsarbetare, uppdelning, konflikt 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att få en djupare förståelse över de sociala relationerna som sker på arbetet 

mellan lokalbefolkningen och säsongsarbetarna i Åre, samt ta reda på om det existerar en uppdelning 

mellan dessa två grupper. Detta undersöks med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra säsongsarbetare 
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och tre lokala arbetare. En kvalitativ intervju utmärks av att man ställer enkla och raka frågor och från 

dessa frågor får man innehållsrika och mer komplexa svarsalternativ (Trost 2010:25). Vi har kommit 

fram till att det finns en stark uppdelning mellan dessa två grupper och detta på grund av att de lever helt 

åtskilda liv. Dock existerar ingen övergripande konflikt mellan dem, och deras arbetsrelation fungerade 

bra men de varken umgicks eller hade en vilja om att göra det utanför arbetet. En känsla av utanförskap 

skapades av de två grupperna då den ena gruppen kände att den inte tillhörde den andra och vice versa 

samt så uppstod en del åsikter om säsongsarbetarna annorlunda vanor och beteende i Åre jämfört med 

deras vanor hemma, vilket båda var väl medvetna om förstärkte grupperingen.  
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1.Introduktion 
Åre är idag en uttalad turistort med få året runt-boende. Under högsäsongen utmärks Åre av skidåkning, 

krogliv och turister medan det under lågsäsong är en stillsam by. De senaste 120 åren har Åre utvecklats 

från en mindre by till en storskalig populär skidort. Tanken från början var ett fjällparadis för arbetare 

medan det nu har blivit en av de dyraste platserna i fjällvärlden (Olofsson 2006). 

I Åre arbetar lokalbefolkningen tillsammans med säsongsarbetarna under högsäsongen, till skillnad 

under deras lågsäsong då behovet av arbetskraft inte är lika påtagligt. Detta gör att det skapas en ny 

arbetsrelation mellan de lokala arbetarna och de tillfälliga arbetarna som ska driva turistnäringen 

tillsammans under själva högsäsongen.  

Det har blivit mer attraktivt att arbeta som “säsongare” på skiddestinationen med åren och det är ett bra 

sätt för ungdomar med liten, eller ingen arbetslivserfarenhet att ta sig in i arbetslivet.  

 

“– Det är ju mycket som lockar. Det är ju mycket party. Men det är otroligt få som inte klarar det. Det 

är någon person av 500 som inte gör det. Varför det inte blir fler beror på att vi är noga i 

rekryteringsprocessen. De får ju så klart gå ut och partaja men de ska sköta jobbet.” (Fundin 2012).  

Citatet ovan ger en inblick i säsongsarbetarens vardag då livet som säsongsarbetare skiljer sig avsevärt 

från lokalbefolkningens liv. Säsongsarbetarna arbetar en kort tid i Åre medan lokalbefolkningen är de 

som stannar kvar i arbetet när säsongsarbetarna åker hem till sina ordinarie hem och arbeten. 

Säsongsarbetarna bor ofta i kollektiv med varandra och därav bildar de en stark sammanhållning som 

gör att de umgås nästan dygnet runt, på arbetet och även på fritiden.  

Dessa två olika världar skulle eventuellt kunna krocka med varandra, då de är tvungna att interagera på 

arbetet och med det ha en relation till varandra. Detta gör att en uppdelning skulle kunna bildas mellan 

dessa människor men även en relation till varandra som grupp. Hur påverkar dessa grupper 

lokalbefolkning och säsongsarbetare emellan på arbetet? Bildas det några konflikter mellan dessa 

grupper som skapats? 

Säsongsarbetaren arbetar i Åre som är en storskalig skiddestination för att kombinera nöje och arbete 

under en kort tid då det är känt som ett “party-liv” som säsongsarbetare där, medan lokalbefolkningen 

bor och lever sitt liv permanent i Åre. Det skapas en arbetsrelation dessa emellan har vi konstaterat, men 

frågan är om det sker en relation utöver arbetet, som på fritiden och i sådana fall hur ter den sig? Detta 

är frågor vi kommer att besvara i vår uppsats:  

Att arbeta under högsäsong i Åre som lokalbefolkning och säsongsarbetare. 
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1.1 Disposition 

Efter denna del av det inledande kapitlet kommer studiens syfte och frågeställningar presenteras samt en 

avgränsning. Därefter kommer vi redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av och den 

tidigare forskningen för att åstadkomma en väsentlig teoretisk grund och förklara hur teorierna och 

tidigare forskningen ska tillämpas till det insamlade resultatet för att hjälpa oss besvara 

forskningsfrågorna. Efter det går vi igenom val av metod som används och vår datainsamling och urval, 

metodologiska överväganden och begränsningar, etiska överväganden, trovärdighet och till sist vår 

kodning och analys. I kapitlet efter presenteras vårt resultat med inledningsvis en bakgrund av 

respondenterna. Därefter presenterar vi vårt resultat utifrån våra teman som består av: arbetsdelningen, 

arbets- och fritids relationen, utanförskap, konflikter, annorlunda vanor och beteenden, omgivningen 

och uppdelningen. Vi avslutar resultatdelen med en analys av resultatet utifrån våra teorier. Sedan 

kommer vår avslutande diskussion med summering av resultatet, övergripande diskussion av resultatet i 

förhållande till tidigare forskning, metoddiskussion, slutsats och tillämpning för vidare forskning. I 

denna del kommer vi summera vår uppsats och besvara uppsatsens frågeställningar och belysa delar vi 

vill ytterligare nämna för att skapa en bredare förståelse inom fältet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för de sociala relationer som sker på arbetet 

mellan lokalbefolkningen och säsongsarbetarna inom hotell- och restaurangbranschen i Åre. Vi vill 

undersöka om det existerar en uppdelning mellan de som arbetar samt bor säsong i Åre och de som 

permanent arbetar och bor i Åre. Det är intressant ur en sociologisk synvinkel att studera hur 

interaktionen på arbetet sker mellan lokalbefolkningen och säsongsarbetarna, huruvida denna interaktion 

ter sig under arbete och fritid, och om några konflikter uppstår. 

Frågeställningarna har formulerats enligt följande: 

 Finns det en uppdelning mellan lokalt anställda och säsongsanställda i arbetet inom hotell- och 

restaurangbranschen i Åre, och i sådana fall hur ter den sig? 

 Hur ser den sociala relationen ut mellan dessa grupper gällande arbete och fritid? 

 Uppstår det några konflikter mellan dessa grupper? På vilket sätt? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats kommer att avgränsas till Åre by och enbart arbeten inom hotell- och 

restaurangbranschen. Detta är för att många säsongsarbetare och lokalbefolkning arbetar på dessa platser 

och socialt integrerar med varandra i arbetet inom hotell och restaurang. Studien kommer därav inte 

undersöka hela Åre kommun utan endast Åre by för att begränsas geografiskt och vi kommer även inte 
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undersöka andra arbetsplatser såsom skidanläggningar, livsmedelsaffärer, turistaffärer med mera. Denna 

avgränsning har att göra med tidsbegränsning då en undersökning av flera branscher inom Åre by kräver 

mer tid och resurser än vad som är tillgängligt för oss. 

2. Tidigare Forskning 
I detta avsnitt kommer ett urval av tidigare forskning relaterat till ämnet arbetsrelationer mellan 

säsongsarbetare och lokala arbetare presenteras. Det har funnit en del svensk tidigare forskning gällande 

turister och lokalbefolkning, även om säsongsarbetare och lokalbefolkning i olika turistdestinationer i 

Sverige och även i Norge. Det har också funnits forskning på den internationella fronten gällande 

säsongsarbete och lokala arbetare tillsammans, varav vi valt ut de mest relevanta för vår studie. Efter att 

varje forskning presenterats enskilt redogörs varför de är av intresse och hur de kommer tillämpas till 

denna studie. Sökord som varit användbara har bland annat varit; seasonal work, seasonal workers, 

seasonal tourism, tourism in-migration. 

 

2.1 Avsaknad av framtida arbetsmöjligheter  

Flera forskare har undersökt möjligheten att rekrytera säsongsarbetare till att ta permanenta anställningar 

på områden som domineras av säsongsarbeten. Bland annat har Möller, Ericsson och Overvåg undersökt 

detta i rapporten ”Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants?” 

(2014). Författarna har fokuserat på skid-destinationerna Sälen i Sverige och Trysil i Norge. Dessa 

destinationer har varit intressanta att undersöka av anledningen att de är säsongsbetonade med låga 

populations nummer, vilket i sin tur ger ett stort behov av säsongsarbetare för att kunna underhålla 

turismindustrin (Möller, Ericsson & Overvåg 2014). 

Resultatet visar på både möjligheter men även utmaningar gällande denna process. För att människor 

ska vilja arbeta på dessa destinationer året om krävs fler permanenta arbetsmöjligheter, de som arbetat 

säsong på dessa orter menade på att politiker och andra aktörer inom turismområdet behöver arbeta mer 

med dessa frågor. Specifikt inom hotell- och restaurangbranschen upplevde säsongsarbetarna att dem 

inte blev behandlade som en fortsatt möjliga arbetstagare på arbetsplatsen utan snarare som en utbytbar 

arbetskraft (Möller, Ericsson & Overvåg 2014). 

 

I denna studie har författarna fått fram resultat som visar på hur säsongsanställda inom hotell- och 

restaurangbranschen upplever sin arbetssituation, och det kan kopplas till våran studie då vi undersöker 

samma arbetsbransch utifrån både säsongsarbetarnas perspektiv men även lokalbefolkningens. Detta 

resultat om att säsongsarbetarna upplever en total avsaknad i eventuella framtida arbetsmöjligheter och 

snarare har en känsla av att vara utbytbara är intressant till våran studie då dessa branscher är typiska för 

säsongsarbete i Åre som vi riktar in oss på. Det är också intressant av den anledningen att just dessa två 
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branscher även undersöks här. Då lokalbefolkning och säsongsarbetare är beroende av varandra för 

turismens skull, blir det relevant och intressant att undersöka relationerna mellan dessa grupper och om 

avsaknaden av att känna sig viktig som säsongsarbetare kan påverka denna relation negativt eller inte. 

 

2.2 Säsongsarbetare som flyttar permanent till Åre 

Även Lundmark har gjort undersökningar inom samma ämne och i ”Mobility, Migration and Seasonal 

Tourism Employment” (Lundmark 2006a) undersöker hon om tidsbegränsat arbete inom turismsektorn 

leder till permanent migration av arbetstagare inom turismen eller inte. 

Resultatet visar på att kommuner såsom Åre och Malung-Sälen har en högre benägenhet än resterande 

av Sveriges fjällkommuner att anställa säsongsarbetare inom turismsektorn. Resultatet visar också att 

relativt få människor som sysselsatt sig med tillfälligt arbete inom turismen senare permanent väljer att 

bosätta sig på de fjällorter de säsongsarbetat på. Anledningen till att det ser ut såhär menar Lundmark 

beror på att de människor som väljer att säsongsarbeta ser det som en livsstil och inte menat som något 

permanent (Lundmark 2006a). 

 

I Lundmarks (2006a) undersökning kan vi se likheter med Möller, Ericsson & Overvågs (2014) rapport. 

Båda dessa arbeten undersöker om säsongsarbetet kan leda till permanent migration i turistdestinationer. 

Dock skiljer sig resultaten och det blir intressant för vår studie på grund av att resultatet Lundmark får 

fram bland annat visar på att människor som säsongsarbetar inte ser det som något permanent, vilket får 

oss att vilja ta reda på om de gör det i Åre eller inte. Om det även leder till en uppdelning, gruppering 

eller social konflikt mellan lokala arbetare och säsongsarbetare i Åre. 

 

2.3 Negativitet kring säsongsarbete 

Lundmark har även forskat kring ämnet turismsektorns betydelse, arbetsmarknad och konsekvenser i 

fjällregioner. I studien “Economic Restructuring into Tourism in the Swedish Mountain Range” (2006b) 

tar författaren upp två huvudproblem i den svenska fjällkedjan och dessa är en åldrande och mindre 

befolkning, och förändringar i sysselsättnings-strukturen vilket i sin tur har påverkat ekonomin. I 

undersökningen nämns ökningen av turismsektorns betydelse på orterna. Vidare fokuserar Lundmark i 

sin studie på att undersöka turismens arbetsmarknad i fjällregionerna och dess konsekvenser (Lundmark 

2006b). 

Resultatet visar på att trots den permanenta befolkningen minskar så ökar säsongsarbetsinvandring på 

grund av turistföretagens expansion. Ytterligare visar resultatet på hur platsens geografiska position har 

stark inverkan på utvecklingen av den turismrelaterade marknaden vilket för med sig att 

säsongsinflyttning och säsongsarbete har ökat kraftigt. Lundmark förklarar det som en negativ 
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utveckling för arbetsmarknaden att säsongsarbetet har expanderat då de säsongsarbetare som främst 

består av ungdomar utgör en så stor del av arbetskraften (Lundmark 2006b). 

 

Resultatet från denna studie leder fram till att vi vill undersöka och analysera huruvida det kan ses som 

en negativ utveckling även i Åre by då säsongsanställningar utgör majoriteten av anställningsformer 

under vinter-säsongerna, eller om möjligtvis andra faktorer påverkar relationen mellan säsongsarbetare 

och lokalbefolkning negativt. Att Lundmark förklarar det som en negativ utveckling får oss att vilja ta 

reda på om de lokala som arbetar ihop med säsongsarbetarna upplever det på samma sätt, inte alls håller 

med eller om det finns andra faktorer som spelar in. Om det upplevs likadant blir det intressant att ta 

reda på vad det beror på och kan leda till i längden. 
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3. Teori 
Denna studie tar hjälp av två utvalda teorier och dessa är Norbert Elias “Etablerade och Outsiders” 

(2010) och Erving Goffmans “Dramaturgiska Perspektiv” (2013). Dessa teorier kommer hjälpa oss att 

analysera det insamlade materialet utifrån vårt forskningssyfte i ett senare kapitel. 

 

3.1 Elias “Etablerade och Outsiders” perspektiv 

Elias är en av 1900- talets sociologer, han visar i boken “Etablerade och Outsiders” hur moralisk 

stigmatisering är en allmänt förekommande maktteknik vart som helst där det uppstår en konflikt mellan 

en etablerad och dominerad grupp, som till exempel bofasta och invandrare, vita och svarta i USA, 

högkastiga och kastlösa indier, män och kvinnor såsom rika och fattiga (Elias 2010 s.back cover). 

I boken beskriver han den engelska staden Winston Parva där en grupp nyinflyttade arbetare från 

London försöker anpassa sig till stadsdelen med de bofasta människorna. Det uppstår en konflikt och 

maktkamp mellan de etablerade, “de gamla familjerna” som han kallar dem och de nyinflyttade, 

outsiders, om hur man ska bete sig för att bli accepterad i staden (Elias 2010 s.back cover). 

De nyanlända ses som ett hot i staden Winston Parva mot de etablerades normer, värderingar och 

levnadssätt. Detta gör att de utesluts från fullt deltagande i samhället, som till exempel genom att 

utesluta dem från socialt umgänge (social uteslutning), och med hjälp av det bekräftade de etablerade sin 

egen identitet samtidigt som skillnaderna upprätthölls. De etablerade undvek socialt umgänge med de 

outsiders utöver det som skedde på arbetsplatsen och såg ner på dem som grupp, uteslutningen skedde 

genom social kontroll och med skvaller som central mekanism samt “umgängesförbud” (Elias 2010 

s.10). 

Elias teori kan sammanfattas med att det uppstår ett ojämnt maktförhållande mellan två grupper som är 

nära varandra där de skapar en hierarki av moralisk värdering av grupperna och deras medlemmar. Det 

skapas ett symtom på mänsklig underlägsenhet som en makthavande, etablerad grupp tenderar att skapa 

med hjälp av en underordnad outsider-grupp med de beteenden och drag som skapas av själva 

utanförskapet och förtryck och underordning som skapas (Elias 2010 s.20). 

 

Elias teori om ett ojämnt maktförhållande mellan bofasta och invandrare tillämpas i vår forskning om 

lokalbefolkningen och säsongsarbetarnas interaktioner i arbetet inom hotell- och restaurangbranschen i 

Åre. De “etablerade”/bofasta blir lokalbefolkningen och “outsiders”/invandrarna blir säsongsarbetarna. 

Det blir intressant att ta reda på och analysera hur deras sociala arbetsrelation fungerar samt om 

konflikter uppstår eller har uppstått på samma sätt genom uteslutning i form av skvaller och 

“umgängesförbud” utanför arbetet. Det är intressant att se om lokalbefolkningen tycker sig se sig själva 
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som en grupp som etablerade och säsongsarbetarna som outsiders och på vilket sätt detta förekommer i 

arbetet.  

 

Vi tror att denna teori är relevant och applicerbar, men det kan också skilja sig mellan fallen Winston 

Parva och Åre då de inte är likadana med tanke på att de som tillhörde den ursprungliga gruppen 

“outsiders” flyttade permanent till den engelska staden medan säsongsarbetarna flyttar till Åre under en 

kortare tidsbestämd period.  

 

3.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffman använder perspektiv utifrån teaterföreställningen och de principer som härleds ur den är av 

dramaturgisk art, han undersöker hur individen presenterar sig själv och sin aktivitet inför andra i en 

vanlig arbetssituation, hur man styr och och kontrollerar den uppfattning som de andra bildar av en och 

vad den personen genomför i sitt framträdande inför dem. På scenen visar skådespelaren upp sig i form 

av en diktad gestalt för diktade gestalter som framställs av andra skådespelare. En tredje part av 

interaktionen, är publiken som är väsentlig men om scenframträdandet skulle vara verklighet skulle inte 

den existera. Dessa tre parter är komprimerade till två, enligt Goffman, den roll som en individ spelar är 

anpassad till de roller som spelas av de andra närvarande individer och samtidigt de andra involverar 

också publiken (Goffman 2013 s.9). 

Han utgår sammanfattningsvis i sitt perspektiv ifrån när en individ framträder inför andra människor 

kommer den att ha många motiv att försöka kontrollera det intryck som den får av situationen. Han 

intresserar sig i när deltagarnas dramatiska problem presenterar sin aktivitet inför andra (Goffman 2013 

s.22). 

Han använder sig att termen “framträdande” för att mena den aktivitet som en individ visar upp under en 

period av ständig närvaro inför en speciell grupp av observatörer som har ett visst inflytande på 

observatörerna. Han betecknar “fasad” den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på 

ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de personer som observerar framträdandet 

(Goffman 2013 s.28). 

 

“Fasaden är alltså den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av 

individen under hans framträdande. “ (Goffman 2013 s.28). 

 

Goffmans dramaturgiska perspektiv ska vi använda för att se närmare på hur den sociala relationen ser 

ut i fråga mellan lokalbefolkningen och säsongsarbetarna som arbetar tillsammans inom hotell- och 

restaurangbranschen i Åre.  
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Hur ser deras fasader ut på arbetet i relation till varandra? Har säsongsarbetarna två olika fasader, i till 

exempel sin ordinarie hemort än från Åre? Hur kommer detta i uttryck, bildas det någon konflikt i deras 

framträdande? Märker publiken detta i framträdandet?  

Detta är frågor som ska analyseras genom att använda Goffmans teori om att livet är en stor scen. Något 

värt att nämna när vi tar hjälp av Goffmans teori är att i denna studie står vi inte på arbetsplatserna och 

studerar människor beteende utan vi studerar människors minnen och erfarenheter kring dessa arbeten. 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras metoden som använts för att genomföra studien. Motiveringar till val av 

metod kommer redogöras för samt beskrivning av datainsamling och urval, metodologiska 

överväganden och begränsningar, etiska överväganden, trovärdighet samt kodning och analys. 

 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod i denna studie och har samlat in materialet genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna är berättande utifrån ett semistrukturerat perspektiv, detta är 

för att respondenterna ska ha möjlighet att berätta sina berättelser men ändå att vi ska kunna hålla oss till 

vår uppsatsmall kopplade till vårt syfte och frågeställningar.  

En kvalitativ intervju utmärks av att man ställer enkla och raka frågor och från dessa frågor får man 

innehållsrika och mer komplexa svarsalternativ (Trost 2010 s.25). Därför passar en kvalitativ ansats 

bättre till denna uppsats än en kvantitativ ansats. 

I denna uppsats tillämpas en kvalitativ metod där vi har utfört semistrukturerade intervjuer med sju olika 

individer. Tre stycken lokala arbetare inom hotell- och restaurangbranschen och fyra stycken 

säsongsarbetare inom hotell- och restaurangbranschen i Åre, för att sedan analysera och jämföra 

resultatet på intervjuerna.  

 

4.2 Datainsamling och urval 

Fyra intervjuer av säsongsarbetarna har skett på olika platser såsom caféer, hemma hos respondenten, 

hemma hos dess familj och i personalrummet på ett hotell. De andra tre intervjuerna med 

lokalbefolkningen i Åre by har skett alla via Skype på grund av att respondenterna inte bodde i 

Stockholm. Vi valde att inte åka till Åre på grund av praktiska skäl och därför skedde intervjuerna via 

internet såsom Skype. Intervjuerna på säsongsarbetarna hade längden 30-45 minuter medan intervjuerna 

via Skype skedde i 45-50 minuters längden och mellan datumen 23/11-16 och 9/12-16. 

 

Vid kvalitativa studier vill man få en så stor variation av urval som möjligt och inte ett antal likartade. 

Urvalet ska vara heterogent inom en given ram, alltså det ska finnas variation och inte mer än en person 

som är extrem eller avvikande i urvalet (Trost 2010 s.137). 

En variant av ett bekvämlighetsurval är den så kallade snöbollsmetoden. Detta urval består av att den 

som genomför en undersökning känner någon person som man intervjuar och efter intervjun frågar man 

vidare om den intervjuade känner någon lämplig som skulle vilja bli intervjuad och så vidare tills man är 

klar (Trost 2010 s. 141). 

 



 14 

I denna studie används bekvämlighetsurvalet snöbollsmetoden då vi kontaktade våra kontakter genom 

jobb samt vänner och från dessa fick namn till flera som vi kunde intervjua som bor och jobbar i Åre 

och som har säsongat i Åre. Detta gjorde det lätt för oss att få vidare kontakt med människor som har 

jobbat säsong och jobbar i Åre nu, då det var lätt för intervjupersonerna att nämna namn på andra som 

de jobbat med eller känner. Väldigt fort fick vi reda på att Åre inte är så stort och har någon arbetat 

säsong flera år eller endast ett år känner dem åtminstone två personer som jobbar/jobbat säsong eller 

jobbar/jobbat lokalt i Åre. 

 

4.3 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Våra överväganden och begränsningar i denna uppsats har varit huruvida vi ska praktiskt resa till Åre by 

och intervjua lokalbefolkning på plats i Åre eller inte. Vi har av praktiska skäl valt bort att resa till Åre 

då vi fick kontakt med lokalbefolkning av våra säsongsarbetare vi intervjuat som bor i Stockholm. 

Fortsättningsvis kunde vi ta kontakt med lokalbefolkningen via Facebook och på det sättet göra 

intervjuer via Skype där vi fick lika bra kontakt med respondenterna som en ansikte-mot-ansikte 

intervju.  

 

I början av vårt sökande på val av forskningsfråga till detta examensarbete gick tankar om att skriva 

utifrån lokalbefolkningen och turisterna syn i Åre by. Denna forskningsidé diskuterade vi på första 

idésemenariumet och kom fram till att Åre’s lokalbefolkning och turister samarbetar på ett sätt som inte 

ger någon social relation eller social konflikt. Turisterna besöker Åre och därmed är lokalbefolkningen 

beroende av turisterna för att kunna bygga ut staden och därav går turisterna bort utifrån en sociologisk 

synvinkel. Då flera av våra kontakter från Turismprogrammet 14 på Södertörns Högskola har 

säsongsarbetat i Åre kom perspektivet säsongsarbetare fram. Vi kom fram till att säsongsarbetare och 

lokalbefolkning arbetar tillsammans i Åre by och därav sker en social relation såsom på arbetet som vi 

undersöker i detta examensarbete.  

 

Vi övervägde även att använda oss av Simmels teori om främlingen som står i en speciell position till en 

grupp som en främling. Men efter att vi haft alla intervjuer märkte vi att ingen kände sig som en enligt 

Simmels teori, främling i de två grupperna utan upplevde ett annat utanförskap vi belyser i resultatet i 

temat Utanförskap, och även i analysen och slutsatsen. Detta gjorde att vi fick ta bort Simmels teori om 

främlingen senare inpå arbetet då den inte blev relevant att analysera utifrån vår studie.  

 



 15 

4.4 Etiska överväganden 

I denna studie har etiska aspekter haft betydelse och tagits hänsyn till. Som forskare ska man bland 

annat förhålla sig till olika riktlinjer för att inte till exempel skada andra människor genom sitt arbete 

och sin forskning. Vetenskapsrådet har underlättat för forskaren genom att ha tagit fram forskningsetiska 

krav att utgå ifrån. Dessa är “Forskningskravet” och även “Individskyddskravet”. Forskningskravet 

innefattar att forskningen ska hålla en hög kvalitet och bestå av betydelsefullt material. 

Individskyddskravet fungerar som skydd för de människor som deltar i forskningen och så dem inte ska 

komma till fysisk eller psykisk skada (Vetenskapsrådet 2011 s.5). 

Då resultatet samlats in genom intervjuer har vi i samband med att detta genomförts informerat 

respondenterna om studiens syfte och anledningen till att vi genomför den. Respondenterna har frivilligt 

valt att ställa upp och dem har haft möjlighet att avböja eller avbryta sitt deltagande. Deras identiteter 

behandlas konfidentiellt, och konfidentialitet innebär att deltagarnas identiteter görs oigenkännligt för 

alla utom forskarna själva (Vetenskapsrådet 2011 s.67). Därav har vi uteslutit deras riktiga namn ur 

forskningen och hittat på ett annat namn vi använder under vårt arbete. 

 

4.5 Trovärdighet 

Vid kvalitativa studier är trovärdigheten ett av det största problemet och därmed vid kvalitativa 

intervjuer. Forskare måste kunna visa sina kollegor eller andra läsare att forskningsresultatet med data 

och analyser är trovärdiga. Det betyder att man ska kunna visa att data är insamlat på ett seriöst och 

relevant sett utifrån den aktuella problemställningen (Trost 2010 s.133). Det ska förekomma reflektion 

av de etiska aspekterna i anknytning till datainsamling och senare i avrapporteringen av resultat (Trost 

2010 s.134). 

 

I vår uppsats har etiska övervägande skett då vi valt att inte ange våra intervjuades namn i intervjuerna 

och därmed i vår datainsamling på grund av individskyddskravet, vilket gör våran uppsats mer 

trovärdig. Skulle vi mot förmodan använt deras namn i intervjuerna och i datainsamlingen skulle 

trovärdigheten ifrågasättas och därmed vår uppsats som helhet då den intervjuade inte har behandlats 

med respekt och skydd som individ. Vi har även varit opartiska som forskare och ställt följdfrågor till 

deras intervjusvar utan åsikter om deras svar. Detta har vi gjort för att få ut mer från den intervjuade som 

till exempel deras berättelser om konflikter som säsongsarbetare inom hotell och restaurangbranschen i 

Åre by. Vi har även visat i våra intervjuer och intervjumallar att våra forskningsfrågor finns med i 

intervjufrågorna vilket visar att vi samlat in data på ett relevant och seriöst sätt.  
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4.6 Kodning och analys 

Enligt Aspers är kodning en del av analysarbetet som delar upp materialet och möjliggör för en analys. I 

analysen tar forskaren vissa koder som innebär att det delmaterial som har kodats på ett visst sätt 

plockar fram för att mer analysera i detalj. Man kan säga att kodning innebär att materialet bryts ner i 

olika delar kallade koder (Aspers 2011 s.165). 

Bearbetning av det empiriska materialet sker i stort i fyra olika steg såsom kodning, återtagning, analys 

och presentation. En viktig förutsättning för kodning är att det finns empiriskt material och detta 

material ska vara tydligt och lätt att använda, på detta sätt är intervju-utskrifterna avgörande för en bra 

och relevant kodning och att en analys ska kunna ske (Aspers 2011 s.166). 

Vi skapade två intervjumallar med semistrukturerade frågor som hette “Intervjumall Säsongsarbetare” 

och “Intervjumall Lokalarbetare” för att intervjuerna ska få bra svar med utgångspunkt från vårt syfte 

och frågeställningar. Utifrån våra transkriberade intervjuer började vi kodningsprocessen. Vi använde 

oss av ett datorprogram för vår kodning och analys.  

En fördel med att använda ett datorprogram är att när kodningen är utförd kan forskaren snabbt återta 

materialet även i flera år efter. Vid stort material är det praktiskt och tidsbesparande att ha materialet och 

koderna datoriserade. Även när man är fler än en forskare är det praktiskt då man kan slå ihop material 

som ska eller har kodats (Aspers 2007 s.175). 

Därav använde vi Microsoft Office Word tillsammans för att koppla ihop våra transkriberade intervjuer 

till koder och teman för att spara tid och kunna koda tillsammans vårt material.  

Vi bröt ner vårt resultat i olika övergripande teman som vi sedan presenterar i resultatdelen och därefter 

analyserar med koppling till våra teorier. Vi skapade sex teman utifrån våra intervjuer; arbetsdelning, 

arbets- och fritids relationen, utanförskap, konflikter, annorlunda vanor och beteenden. Vi börjar först 

med att presentera en bakgrund av intervju respondenterna där vi börjar med presentation av de fyra 

säsongsarbetarna och sedan presentation av de tre lokal arbetarna. Därefter presenterar vi våra olika 

teman med resultatet vi fått fram från respondenterna och i sista delen av resultatet analyserar vi 

resultatet och kopplar till våra teorier med Elias (2010) och Goffman (2013).  
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5.Resultat                                                                                                                                                    

  Resultatet till denna studie har samlats in genom sammanlagt sju intervjuer med människor som arbetat 

i Åre by inom hotell- och restaurangbranschen. Fyra respondenter har säsongsarbetat minst en hel 

säsong och de tre andra bor eller har bott en längre tid på platsen och även jobbat på arbetsplatser där 

behovet av säsongsarbetare under högsäsongen är stort. 

Som tidigare nämnt har samtliga respondenter fått påhittade namn av hänsyn till konfidentialitetskravet, 

och vi kommer börja med att ge en kortare beskrivning av de deltagande säsongsarbetarna och 

lokalbefolkningen innan hela resultatet presenteras och slutligen genomförs en analys av resultatet 

utifrån de valda teorierna. 

 

5.1 Bakgrund av respondenterna 

De fyra säsongsarbetarna är Anna 26 år, Göran 21 år, Hilda 25 år och Jan 26 år. 

Anna har arbetat under flera säsonger och på flera arbetsplatser i Åre. Bland annat som servitris på ett 

hotell och på en restaurang. Göran säsongsarbetade en säsong och arbetade då på ett 

café/restaurang/värmestuga. Hilda och Jan arbetade precis som Göran också en säsong i Åre. Hildas 

huvudsakliga arbetsuppgift var receptionist på ett hotell och Jan arbetade som allt i allo på en fjällgård 

och hade hand om servering, varuhantering, skoter- och bandvagnskörning. 

Anna, Göran och Jan bodde under sin vistelse i Åre kollektivt på personalboenden med andra kollegor, 

medan Hilda hade hittat boende på annat sätt och bodde med en vän som hon känt sedan tidigare. 

Anledningen till varför dessa människor sökte sig till Åre skiljer sig, Anna hade tidigare besökt Åre 

under en klassresa och gillade miljön samt ville testa på något nytt så hon skickade en spontanansökan 

till flera arbetsgivare. Göran har ett stort intresse för skidåkning och valde att säsongsarbeta eftersom 

hans kusin kunde ordna både arbete och boende åt båda i Åre by. Anledningen till att Hilda sökte sig till 

denna plats var att hon inte hade något heltidsarbete hemma och samtidigt tyckte det verkade roligt att 

säsongsarbeta och tog chansen när hon fick den, hon tror däremot att hon inte hade valt att säsongsarbeta 

om hon hade haft en heltidstjänst i hennes område hemma. Jan höll sig sysselsatt på somrarna med 

säsongsarbete på Rhodos och gillar både sol och skidåkning, därför tyckte han att ett arbete i Åre skulle 

passa honom. 

 

De tre lokala vi har haft kontakt med är Caroline 38 år, Henrika 25 år och Katrin 35 år. 

Caroline bodde i Åre i fem år med sin familj och arbetade som projektledare för konferenser och events 

på en hotellkedja. Under sin tid i Åre har hon alltid arbetat på samma arbetsplats men med olika 

arbetsroller. Henrika är både född och uppvuxen i Åre och har hunnit arbeta på många arbetsplatser i 
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området. När det kommer till hotell- och restaurangbranschen har hon jobbat på flertalet hotell och 

restauranger. Katrin är också uppvuxen i Åre och har varit anställd på flera hotell runt om i Åre, i 

dagsläget arbetar hon som skiftledare för receptionsavdelningen på ett hotell.  

 

5.2 Tema: Arbetsdelningen  

Kring frågorna om hur många säsongsarbetare respektive lokala som arbetar på de arbetsplatser 

respondenterna varit på och vilka sysslor som utfördes fick vi reda på att på de större arbetsplatserna var 

det en stor blandning av både säsongsarbetare och lokala. Dessa var arbetsplatser som stora hotell och 

restauranger som håller öppet året om. Där fick vi reda på att under vintersäsongen tillkommer 

säsongsarbetare för att gästerna och personalbehovet ökar och under de andra säsongerna är det endast 

de som bor i närområdet kvar. 

De mindre arbetsplatserna dominerades av säsongsanställda, och dessa arbetsplatser är sådana som 

endast håller öppet under vintermånaderna. Majoriteten av dem anställa var säsongsarbetare och det som 

samtliga respondenter från dessa arbetsplatser förklarade var att det i stort sett bara var cheferna som var 

lokala från Åre. Under säsongerna då dessa platser håller stängt arbetar cheferna med att förbereda inför 

kommande säsonger med uppgifter såsom rekrytering, inköp, ekonomi, planering med mera. 

 

Den största skillnaden i arbetsuppgifter på samtliga arbetsplatser var att de tjänster som kräver mer 

ansvar, exempelvis chefstjänst, hovmästare och administration, utfördes av lokalbefolkning. 

Arbetsuppgifter som bland annat servering ses som enklare och utfördes för det mesta av 

säsongsarbetarna. Flera av respondenterna förklarade även hur många av cheferna tidigare hade börjat 

sin karriär som säsongsarbetare i Åre och efter att ha arbetat flera säsonger på platsen flyttat dit för att 

tillslut börja arbeta där året runt. 

Henrika som under större delen av sitt arbetsliv arbetat i Åre där hon är uppvuxen berättade om en av 

hennes arbetsplatser där de som säsongsarbetat under längre perioder tillslut fått mer ansvar och bättre 

positioner. 

 

”Det är så att man jobbar sig upp, så dem som jobbat längst är dem som stannar året om som 

till exempel lokalbefolkningen, de bestämmer lite mera medan de ”nya”, alltså 

säsongsarbetarna får göra lite ”skitjobb” i början men är dem långvariga säsongare har de 

högre status såklart. Det är de med mest erfarenhet som får mera ansvar och de nya får lite 

andra sysslor som betonar lägre status.”  - Henrika 
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5.3 Tema: Arbets- och fritidsrelationen 

Överlag så förklarade samtliga respondenter att säsongsarbetare umgås med säsongsarbetare och 

lokalbefolkning med lokalbefolkning. Under arbetstid berättade Anna och Henrika att alla umgicks med 

alla, att det inte spelade någon roll om man arbetar på olika avdelningar för att sammanhållningen på 

arbetet var bra. Jan och Göran som båda var på mindre arbetsplatser där det mest var säsongsarbetare 

umgicks där nästan bara med de andra säsongsarbetarna. Göran berättade att han kunde umgås med 

chefen men då hans chef inte arbetade ute på golvet såg man inte varandra särskilt mycket och hade inte 

möjlighet att umgås. 

Katrin och Caroline umgicks helst med, och nästan bara med andra lokala på sina arbeten och förklarade 

att anledningen till det var att man känt varandra längre och därav står varandra närmare. Karin nämnde 

också att eftersom säsongsarbetarna bara befinner sin i Åre under en kortare period så hinner man inte 

lära känna dem ordentligt, men att vissa återkommande säsongsarbetare kommer man närmare. 

 

Det är på fritiden säsongsarbetare umgås med varandra och likaså för lokalbefolkningen. Anna berättade 

att man som säsongsarbetare umgås med varandra dygnet runt. På arbetet, på fritiden, och när man är 

hemma på personalboendet. Detta förklarar hon som anledningen till att säsongsarbetarna blir ett starkt 

gäng. Under hennes första säsong spenderade hon sin fritid med att festa tillsammans med de andra 

säsongsarbetarna från hennes jobb varje kväll och när dem var ute på kvällarna lärde dem känna andra 

säsongsarbetare. 

Göran förklarar att man lär känna andra säsongsarbetare hela tiden, inte bara när man festar utan också 

när man är i skidbacken då många andra säsongsarbetar som exempelvis liftvakter. 

Jan bekräftar det Anna och Göran säger men tillägger att säsongsarbetarna också försöker hålla sig ifrån 

turisterna då turister och säsongsarbetare lever två olika liv. Han berättar också att enda gången man 

som säsongsarbetare umgås med lokala är på personalfester som är en gång per år. 

Caroline, Henrika och Katrin som alla tre tillhör lokalbefolkningen säger samma sak på frågan om vilka 

de umgås med på fritiden. Det är andra lokala från jobbet, familj och vänner som bor i området. 

 

5.4 Tema: Utanförskap 

Frågan som ställdes var huruvida de känt sig främmande/utanför gentemot de lokala- eller 

säsongsarbetarna som arbetar på samma arbetsplats. Både Anna och Hilda nämnde att de inte kände sig 

främmande/utanför på arbetet men att båda i början kände sig lite främmande som ny på jobbet men att 

de snabbt kom med i gänget. Anna beskriver detta på följande sätt: 

”[…]det var återkommande säsongare som visste mycket mer om vilka som kommer och äter 

och på det sättet kände jag mig annorlunda/ny liksom.” - Anna 



 20 

 

Jan och Göran som säsongsarbetare förklarade att de inte kände utanförskap men att det lätt blir 

grupperingar i Åre, även Henrika som lokalbefolkning nämnde samma känsla om gruppering. Henrika 

beskrev utanförskapen utifrån hennes perspektiv: 

” Grejen med Åre är att det blir lätt grupperat, speciellt inom hotell och restaurangbranschen 

att det bildas olika grupper som umgås bara tillsammans. Det blir så för att man jobbar intensivt 

och man bor typ på jobbet och när man är ute och super så möts dessa grupper och det kan blir 

dispyter.” -Henrika 

 

Caroline som är lokalbefolkning nämnde att hon känt sig främmande gentemot säsongsarbetarna på 

grund av att de som grupp är så nära varandra men att hon har förståelse för det då de bor och umgås 

tillsammans på fritiden. Hon förklarade även att hon bor med sin familj som de andra lokala och på det 

sättet inte umgås lika mycket med säsongsarbetarna och där skapas en utanförkänsla. Vid frågan om 

hellre långvariga arbetstagare än säsongsarbetare svarade Caroline följande: 

” Den enda nackdelen är väl att det faktiskt blir grupperat och att vissa säsongsarbetare endast 

är här för att ha kul och därmed inte riktigt bryr sig helt- och går in helt hundra i jobbet. Sånt är 

tråkigt när andra kämpar året runt på sina arbeten och vill leverera.”  – Caroline 

 

Hon beskriver att säsongsarbetarna inte ger lika mycket för jobbet som hon och resten av 

lokalbefolkningen gör. Caroline och Henrika som är lokala tyckte däremot båda överlag att det var bra 

med säsongsarbetare i Åre på grund av att orten växer och kan därmed bygga ut mer och bli större. 

Jan förklarar utanförskapen med att de som bor i Åre är i medelåldern och säsongsarbetarna yngre och 

därmed lever olika liv och bidrar till en gruppering. 

” De som bor här är ofta äldre i medelåldern, och ofta blir det så att gamla säsongare bor kvar 

och har fastnat.” – Jan 

 

Detta stämmer överens med vad Katrin säger i sin intervju med att hon kan känna sig främmande 

gentemot säsongsarbetarna på grund av åldersskillnaden och livsstilsskillnaden. Hon förklarar det som 

att de flesta lokala är äldre och bor med familj med barn och att säsongsarbetarna är yngre och har ett 

annat liv med festande och nöjen, medan hon är bortom det stadiet i livet. 

”Visst tycker jag om att åka skidor och sånt som även många säsongsarbetare också gör men 

det är nog främst åldersskillnaden som gör att vi blir lite främmande för varandra. 

Säsongsarbetarna är i en helt annan fas i livet, de är ofta unga och har inte jobbat i så många 
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år. De vill arbeta i Åre för att få en upplevelse och livserfarenhet, lära känna nya vänner, ha kul, 

festa, åka skidor.” - Katrin 

 

5.5 Tema: Konflikter 

Konflikter mellan lokalbefolkning och säsongsarbetare emellan är svårt att se utan observation men vi 

ställde frågor och följdfrågor i intervjuerna för att få fram mer information. Anna till exempel förklarade 

att ingen konflikt skedde då alla kom bra överens, det enda hon varit med om var när hon bodde på ett 

gruppboende och de som bodde där kom hem sent när de var fulla och väckte samt störde folk. Det hon 

även nämnde var att människor som arbetade intensivt tillsammans lätt kommer i konflikt med varandra 

och att det var några som säsongsarbetat länge som tyckte att de var bättre än alla andra. Hilda som till 

skillnad från Anna som säsongsarbetare, är lokal förklarade även hon på samma sätt att inga konflikter 

skedde utan snarare att de lever olika liv på olika håll. 

Anna hade hört om andra konflikter som skapats genom att en säsongsarbetare hade snattat och då fått 

sparken eller att säsongsarbetare börjat bråka med varandra över olika arbetstider. Göran förklarade att 

han uppfattade att lokalbefolkningen tyckte säsongsarbetare är stökiga och att det känns som att de ville 

ha Åre för sig själva men att han uteslöts från konflikter då han bodde i en lägenhet med sin kusin och 

inte i ett gruppboende med alla andra. Han fortsatte att förklara utifrån sitt jobb och berättade att 

bakfylla var ofta förekommande på jobbet men att inom SkiStar så har de stickprov på alkoholtest och 

därmed större kontroll på sina anställda. 

” Dem reagerade inte på bakfulla säsongsarbetare på mitt jobb, chefen kommer bara och 

klappar än på axeln och skrattar… Men inom SkiStar har dem stickprov på alkoholtest vars 

kompis kompis till mig fick sparken för att han var bakfull. ” – Göran 

 

Han förklarade att det fanns lite attityd mot dem från Stockholm och tvärtom, men att annars kom de 

flesta bra överens. Hilda berättade att hon hört rykten om att säsongsarbetarna fått göra det som kallas 

”skitgörat” på jobbet och inte fått ta något speciellt ansvar på grund av tidigare säsongsarbetare som inte 

skött sig. Hon berättade vidare att ingen konflikt mellan lokalbefolkningen och säsongsarbetarna riktigt 

existerar men att “man är som man är”, i sin grupp tillhörande säsongsarbetare eller lokalbefolkning. 

Caroline förklarade en konflikt grupperna emellan: 

”[…]vi har råkat ut för att medarbetare som säsongsarbetat inte riktigt värnat om jobbet vilket 

har resulterat i irritation då det förstör så mycket. Andra kan ha skött sig exemplariskt och 

sedan har någon inte brytt sig och det påverkar våra hotellgäster och då har det dragit ner 

deras uppfattning och omdöme på vistelsen.” – Caroline 
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Då säsongsarbetaren misskött sig förklarar hon vidare att det drar ner på säsongsarbetarnas rykte också 

när dessa historier sprider sig. Henrika som lokalbefolkning förklarade ingen konflikt alls på sin 

arbetsplats, men berättade vidare att hon hade en vän som miste jobbet på grund av att det fanns droger 

på hans efterfest. Hon berättar också som flera av respondenterna att när man jobbar tätt inpå varandra 

går man varandra lätt på nerverna. Enligt Henrika tror de lokala att de vet bättre än säsongsarbetarna, 

men hon tillägger också att det inte alltid är så. 

 

” Jo alltså, ”lilla Stockholm” kallas det där uppe, det är på grund av att det är många 

säsongsarbetare som är ifrån Stockholm i Åre under säsong. Det finns en sån syn där uppe när 

säsongsarbetare och turister kommer ifrån Stockholm. ” – Jan 

Jan berättade hur det spelade roll vart man varifrån som säsongsarbetare, att eftersom så många 

stockholmare arbetar säsong i Åre blev Åre kallat ”lilla Stockholm”. Han berättade även om en situation 

då han körde fast med snöskotern och fick ringa hovmästaren som skulle hjälpa till men istället råkade 

ta sönder skotern och skyllde allt på honom som säsongsarbetare. Det fanns enligt Jan som 

säsongsarbetare även kärlekskonflikter som uppstod mellan säsongsarbetarna. Det kunde uppstå 

spänningar mellan personer som jobbar ihop och det kunde leda till obekvämhet som tillslut gick ut över 

arbetet. Katrin förklarade hur det bildades en konflikt mellan säsongsarbetare och lokalbefolkning då 

säsongsarbetarna inte skötte jobbet och därmed fick sparken. 

” […]det har funnits ett antal som endast har varit här för att ha kul och nästan sett det som en 

semester och då har det inte funkat. Vi har haft några som inte dykt upp på jobbet när dem ska 

och väl på jobbet inte utfört sina uppgifter, dem har fått gå rätt omgående och ersatts med 

säsongare som tar sitt ansvar på jobbet och sen har kul på fritiden. ” - Katrin 

 

5.6 Tema: Annorlunda vanor och beteenden 

Respondenterna förklarar annorlunda vanor och beteende från säsongslivet i Åre gentemot livet hemma. 

Anna, Göran, Jan och Hilda som säsongsarbetare förklarar att när man säsongsarbetar i Åre festar man 

ofta varje dag. De berättar att säsongsarbetare umgås med vänner hela tiden medan de i sina ordinarie 

bostadsorter är i ”verkligheten” och tränar, träffar vänner, familj och gör alldagliga sysslor i kontrast 

med säsongslivet. Hilda förklarar livet hemma såsom lokalbefolkningen lever sitt liv i Åre som lika. 

Våra respondenter som är lokala nämnde att de också tyckte sig känna av ett annorlunda beteende från 

säsongsarbetarna såsom att de klär sig i finare kläder och blir för lockade av festlivet som kan förstöra 

arbetet. Katrin nämnde att hon trodde lockelsen av festlivet blir för mycket och att säsongsarbetarna 
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tänker att de ändå jobbar en kort tid så det spelar inte roll om de tar arbetet oseriöst. Anna förklarar att 

hon hade valt att arbeta i Åre helst för man bodde inte hemma och tog mer ansvar för sig själv och man 

hade inte lika stor koll på sociala medier utan levde i nuet i Åre medan Göran nämnde att Åre var 

roligare men han hade nämnt sitt nuvarande jobb då det ger honom mer såsom lärdom om service och 

försäljning. Hilda nämnde även att hon skulle välja sitt nuvarande arbete i Stockholm då man ville testa 

att säsonga periodvis och inte arbeta heltid med det. Hon föredrar också att känna en trygghet och ha 

vanor och rutiner hemma såsom det inte fanns i Åre. De samtliga säsongsarbetarna kände sig trygga 

med sitt nuvarande jobb hemma och skulle inte vilja jobba heltid i Åre, med undantag från Anna som 

skulle vilja arbeta där igen.  

 

5.7 Tema: Omgivningen och uppdelningen  

Vid frågor kring omgivningen och huruvida de kan urskilja en uppdelning mellan säsongsarbetare och 

lokalbefolkning förklarar Anna som säsongsarbetare att det syns vilka som är turister och vilka som 

tillhör lokalbefolkningen då de lokala är en liten grupp där många känner varandra. Samtidigt förklarar 

Göran att han tror att turister skulle kunna urskilja skillnader mellan lokala och säsongsarbetare då 

många säsongsarbetare är unga som är ute och umgås i stora grupper medan de lokala är mer lugna. 

Även Hilda som lokalbefolkning understryker detta då hon menar att säsongsarbetare befinner sig på 

nattklubbar som yngre turister också besöker, där kan de prata med varandra. Caroline svarar att på 

arbetsplatserna beter sig all personal, oavsett vilken grupp de tillhör ganska likt och tror inte att gästerna 

uppfattar någon skillnad eller uppdelning där. Henrika tror även hon att omgivningen kan uppfatta 

gruppskillnader och förklarar det såhär: 

”Ja det märks väldigt tydligt för på sommaren bor de bara 3000 personer i Åre så då vet man 

exakt vilka som bor där. Alla känner alla. Och på säsongen är det 70 000. Jo det tror jag att det 

märks på olika sätt, man kanske har olika klädstil och beter sig annorlunda. Säsongsarbetarna 

klär sig allmänt mer fint/välklädd, och dem som bor där klär sig som luffare i Åre.” – Henrika 

 

Jan som säsongsarbetare förklarar säsongsarbetare som ”semi-turister”, att de är där och bor samt jobbar 

men att man måste bott i Åre i cirka fem till sex år för att komma in i hela gemenskapen. Han uppfattade 

även att dessa två grupper har olika syn på värderingar. 

”De har en annan syn på värderingar och andra saker. För tio år sen tog man skotern till 

klubben o sen hem igen. Det gör man inte nu.” – Jan 
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5.8 Analys av resultatet utifrån teorier 

I vårt resultat fick vi reda på att säsongsarbetarna och lokalbefolkningen är uppdelade i två olika sociala 

grupper som tillkommit då säsongsarbetare ökat i och med Åres turism tillväxt. Under vintersäsongen 

tillkommer det flera besökare och därmed behövs det mer arbetskraft som säsongsarbetare bidragit med. 

Detta har gjort att säsongsarbetare som kommer från olika städer, däribland Stockholm kommer och 

arbetar tillsammans med lokalbefolkningen vilket skapar en social relation. Vi fick fram att på mindre 

arbetsplatser jobbade endast säsongsarbetare då restaurangerna/caféerna är stängda under årets andra 

säsonger vilket inte de stora arbetsplatserna är, där vi intervjuade både lokalbefolkning och 

säsongsarbetare. På större hotell och restauranger arbetar säsongsarbetare och lokalbefolkningen 

tillsammans och när säsongen är över åker säsongsarbetarna hem och lokalbefolkningen stannar kvar i 

arbetet. I och med att lokalbefolkningen tar hand om dessa arbeten året om fanns det en känsla av 

överlägsenhet och kontroll utifrån säsongsarbetarnas sida. Detta bidrog till distanseringen mellan dessa 

grupper. Denna känsla av kontroll är däremot rättfärdigad då lokalbefolkningen förbereder inför 

kommande säsong med uppgifter såsom rekrytering, inköp, ekonomi, planering med mera. 

Uppdelningen i arbetet skedde via status i arbetet, som att cheferna som arbetade där antingen blivit 

lokalbefolkning genom gammal säsongsarbetare eller bor där sen barndomen. Att säsongsarbetarna får 

lite lägre status på arbetet och på arbetssysslorna, uttrycker både lokalbefolkningen och 

säsongsarbetarna. Uppdelningen syns också utifrån förklarar både lokalbefolkningen och 

säsongsarbetarna då säsongsarbetarna klär sig mera uppklätt och ser sig själva som ”semi-turister” och 

lokalbefolkningen klär och beter sig annorlunda. 

 

De är även en skillnad i vanor och beteenden beskriver våra respondenter. Vi fick fram att 

säsongsarbetarnas vanor och beteenden skiljer sig enormt från lokalbefolkningen hur de lever sitt liv i 

Åre. Säsongsarbetarna bor tillsammans och i princip går ut efter jobbet tillsammans och därmed skapar 

egna vanor som att dricka varje dag efter jobbet och vara bakfull på jobbet är en vana medan 

lokalbefolkningen är tvärtom och dricker inte alls varje dag utan någon gång ibland och enligt båda 

grupperna beter sig mera skötsamt. Varav säsongsarbetarna beter sig som om de är på semester som om 

de vore turister i Åre men även arbetar för skojs skull medan lokalbefolkningen lever sig liv skötsamt 

som säsongsarbetarna förklarar att de gör hemma hos sig.  

I Elias teori (2010) om de etablerades position stärkte de sin egen sammanhållning med hjälp av att de 

distanserade sig från outsider-gruppen. Detta förekom för våra grupper också, att de stärker varandras 

sammanhållning genom att distansera sig ifrån varandra, lokala arbetare som säsongsarbetare. Detta 

skedde på olika sätt såsom till exempel socialt umgänge utöver arbetet då vi kom fram till att under 

arbetet var det många av de vi intervjuade som umgicks tillsammans på arbetsplatsen i frid och fröjd 
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men inte utöver arbetet. Under fritiden och efter arbetet så umgicks dessa grupper inte med varandra, 

utan säsongsarbetarna festade mycket tillsammans och umgicks hellre med andra säsongsarbetare än 

med lokalbefolkningen.  

 

Lokalbefolkningen tenderar mera att umgås med sina lokala vänner och vänner ifrån gamla skolor och 

även kollegor från arbetet. För att ta ett exempel berättade Henrika som är uppvuxen i Åre i sin intervju 

hur grupperat det är inom speciellt hotell- och restaurangbranschen för att grupperna umgås intensivt 

med varandra och att hon umgicks med sina gamla klasskompisar och vänner som bodde i Åre och 

festade med dem på kvällarna och inte festade med säsongsarbetarna då de är en egen grupp i sig.  

Även våran respondent Jan som var säsongsarbetare nämnde denna gruppering specifikt. Han nämnde 

att säsongsarbetare bodde i kollektiv tillsammans och levde sitt liv som i en bubbla, att alla grupper 

träffades bara en gång om året som på personalfesten men annars levde de olika liv. Han nämnde även 

att lokalbefolkningen ville visa lite att de bestämmer, att de tror att de kan lite bättre vilket betonar en 

förstärkning av grupp uppdelningen. Lokalbefolkningen lever mera i Åre som ”vanligt” med att jobba, 

ta en afterwork i veckan och umgås med sina barndomskompisar och familj. Säsongsarbetarna lever 

mera som på en semester och festar, dricker varje dag i veckan och umgås med säsongsarbetarna dygnet 

runt, vilket dem säger att de inte skulle göra hemma med sina kompisar eller dricka sådär varje dag efter 

jobbet. Deras liv blir väldigt annorlunda från hemma och detta krockar med lokalbefolkningens liv då 

deras levnadssätt förmodligen stämmer bättre överens med säsongsarbetarnas ”vanliga liv”. 

 

Detta kan vi också koppla till Goffmans teori (2013) med hjälp av en teaterföreställning som riktar in sig 

på en individs beteende med hjälp av begreppet framträdande att individen är en skådespelare och livet 

är en scen och individen försöker kontrollera det intryck som den får av situationen.  

De flesta säsongsarbetare nämnde livet med fest och alkohol, ingen nämnde något om träning och 

hemmakvällar eller familj. De flesta säsongsarbetare bodde i kollektiv tillsammans och har rest ifrån sin 

familj och hem. Beteendet blir väldigt olika från hur de är hemma i till exempel Stockholm. I Annas 

intervju berättar hon som säsongsarbetare, att under säsongslivet så festade hon varje dag och ville knyta 

kontakter och att de shottade i baren på jobbet innan de hade hunnit sluta arbetspasset och att de drack 

vinet som blev över från dagens slut. Detta förklarar hon att hon aldrig skulle göra på sitt nuvarande 

jobb i Stockholm. Det kan man belysa som att hon sätter på en annan slags fasad i Åre än hon har 

hemma i Stockholm. Hon förklarade även att hon inte tog hand om sin ekonomi lika bra om hon gör när 

hon bor hemma, hon spenderade mer lönen på take away och alkohol så fort den kom och levde på pasta 

resten av veckorna medan hon i Stockholm inte gör så. 
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Även Göran som säsongsarbetare förklarade samma sak att han festade varje dag vilket han inte skulle 

göra hemma i Stockholm, han förklarade att det fanns ett afterski schema för varje dag de jobbar på 

säsongen.  

I framträdandet menar Goffman (2013) ses människor utanför framträdandet som observatörer. 

Lokalbefolkningen är oftast högre uppsatta har vi fått fram, såsom chefer och ansvariga och detta kan 

turister och besökare som observatörer se. För det mesta är säsongsarbetarna servitörer och kockar, 

arbeten i en lägre position. Detta nämnde många i sina intervjuer och även att det är en liten stad Åre 

och på det sättet vet folk vilka som bor där, alltså vilka som är lokalbefolkning. Göran som är 

säsongsarbetare nämnde i sin intervju att säsongsarbetarnas attityd märktes utifrån, att de är mer ”high 

on life” som han uttryckte det, att de är mer socialt utåtriktade och att det var mycket unga människor. 

Henrika som lokalbefolkning nämnde  att det märktes utifrån, med deras klädstil att de som bor där klär 

sig mer som ”luffare” och säsongsarbetarna klär sig mer i fina kläder. Utifrån vårt resultat kunde vi se 

en stark uppdelning mellan de två nämnda grupperna dock kunde vi inte se en övergripande konflikt 

mellan dessa grupper då vi endast kunde se några enstaka personliga dispyter. 
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6. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt görs en avslutande diskussion och till att börja med presenterar vi studiens syfte, 

frågeställningar och kunskapsluckorna från den tidigare forskningen en gång till för att sedan besvara 

dessa i en summering av resultatet. Vidare förs en metoddiskussion och slutligen avslutas studien med 

slutsatser och förslag på vidare studier inom ämnet. 

 

Studiens syfte har varit att få en djupare förståelse över de sociala relationer som sker på arbetet mellan 

lokalbefolkningen och säsongsarbetarna i Åre by och att ta reda på om det existerar en uppdelning 

mellan dessa.  

Frågeställningarna som har använts som hjälp till att ta reda på detta har varit: Finns det en uppdelning 

mellan lokalt anställda och säsongsanställda i arbetet inom hotell- och restaurangbranschen i Åre, och i 

sådana fall hur ter den sig? , Hur ser den sociala relationen ut mellan dessa grupper gällande arbete och 

fritid? och Uppstår det några konflikter mellan dessa grupper? På vilket sätt? 

 

Genom kunskapsluckorna i den tidigare forskningen har vi även velat ta reda på om relationen mellan 

lokala arbetare och säsongsarbetare i Åre kan påverkas negativt och leda till uppdelning eller sociala 

konflikter genom att säsongsarbetare antingen upplever en avsaknad i att känna sig viktig, eller på grund 

av att säsongsarbetare endast ser dessa arbeten som tillfälligt och inte menat som något permanent. 

Vi har även genom den tidigare forskningen velat ha reda på om lokalbefolkningen som arbetar ihop 

med säsongsarbetare har uppfattat det som en negativ utveckling med majoritet av säsongsanställda i 

Åre. 

 

6.1 Summering av resultatet 

Våra fyra säsongsarbetare var i blandade åldrar och kön men hade alla gemensamt att de säsongsarbetat 

inom hotell- och restaurangbranschen i Åre. Våra tre lokala respondenter är av samma kön med olika 

åldrar och alla födda och uppväxta i Åre och har gemensamt med säsongsarbetarna att de arbetat inom 

hotell- och restaurangbranschen. 

 

Nedan presenteras en summering av resultatet separat för varje frågeställning och vi börjar med den 

första: 

Finns det en uppdelning mellan lokalt anställda och säsongsanställda i arbetet inom hotell- och 

restaurangbranschen i Åre, och i sådana fall hur ter den sig? 
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Kring frågorna om arbetsdelningen bland säsongsarbetare och lokalbefolkning på arbetsplatserna fick vi 

reda på att det var en stor spridning. Majoriteten arbetsplatser hade hälften säsongsarbetare och hälften 

lokala. Vi fick fram att de arbeten som har öppet året runt har en större blandning av säsongsarbetare 

och lokalbefolkning som arbetar tillsammans medan de mindre arbetsplatserna som endast är öppna 

under vintersäsongen dominerades av säsongsanställda med lokalbefolkning som ansvariga och 

chefer.  När säsongsarbetarna inte arbetade i Åre under lågsäsong förberedde lokalbefolkningen allt 

inför kommande säsong. Den största skillnaden vi fick fram var i arbetsuppgifterna på arbetsplatserna. 

De flesta säsongsarbetare hade arbeten med mindre ansvar såsom serveringspersonal vilket gav mindre 

status medan lokalbefolkningen hade arbetsuppgifter med mer ansvar som exempelvis hovmästare på en 

restaurang. Respondenterna förklarade att vissa som var lokala med högre ansvar hade en gång i tiden 

varit säsongsarbetare och jobbat sig till mer ansvar under flera säsonger och därmed flyttat till Åre.  

 

Vidare förstärktes uppdelningen mellan de lokala och säsongsanställda då dessa två grupper inte 

umgicks eller integrerade utöver arbetet eller hade en önskan om att göra det heller, vilket vi kommer in 

på när vi besvarar följande fråga: 

Hur ser den sociala relationen ut mellan dessa grupper gällande arbete och fritid? 

 

Arbets- och fritidsrelationerna mellan dessa grupper var väldigt olika. Säsongsarbetarna förklarade att 

på arbetet kom lokalbefolkningen och säsongsarbetarna bra överens, och på arbetet trivdes de med 

varandra vilket ledde till en bra sammanhållning. Likaså förklarade vår lokalbefolkning att alla kom 

överens under arbetet men med undantag att de helst umgicks med varandra under arbetet då de hade 

skapat en relation till varandra och till enstaka återkommande säsongsarbetare. 

Det är i fritids relationen dessa två grupper i stort urskiljer sig från varandra. Under fritiden umgicks 

majoriteten av säsongsarbetarna tillsammans och likadant gällande lokalbefolkningen. Detta förklarades 

genom att säsongsarbetarna lever olika liv jämfört med lokalbefolkningen, de urskiljer även sig ifrån 

turisterna i Åre som lever ett annat liv. De flesta säsongsarbetare bor i gruppboenden eller 

personalboenden tillsammans och därav umgås mycket med varandra på både fritid och jobb. De 

förklarade att de festade med säsongsarbetare från olika arbeten då säsongslivet kopplade de 

samman.  Lokalbefolkningen förklarade att de lever ett annat liv från säsongsarbetarna, och förklarade 

säsongsarbetarnas livsstil med fest och alkohol medan deras liv var mer alldagligt med familj och barn. 

På grund av dessa skillnader kunde vi då konstatera att dessa grupper inte hade något intresse av att 

interagera med varandra utanför arbetet. 
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Något vi fick fram var att respondenterna inte upplevde utanförskap av samma grad som vi förutspått. 

Säsongsarbetarna förklarade att de alla kände sig nya i början som vanligt på ett nytt jobb och på det 

sättet kände utanförskap, men att detta lättade då alla bodde och arbetade tillsammans under en lång 

period. Lokalbefolkningen betonade utanförskapen gentemot säsongsarbetarna då de tyckte 

säsongsarbetarna kändes nära varandra och därmed kände sig de lokala distanserade. De förklarade även 

att det är väldigt grupperat inom restaurangbranschen och det bildas olika grupper såsom lokala, 

säsongsarbetare, andra säsongsarbetare, säsongsarbetare efter flera år, chefer med mera. En lokal 

respondent förklarade att vissa säsongsarbetare bara är där för all fest och roligheter och därmed inte går 

in helt hundra i arbetet vilket skulle kunna skapa en negativ syn på säsongsarbetare.  

 

Som nämnt i analysen kan vi se kopplingar till Elias teori (2010) då dessa två grupper distanserar sig 

ifrån varandra och därmed stärker sin egen grupp. 

 

Nedan berörs resultatet till den tredje frågeställningen: 

Uppstår det några konflikter mellan dessa grupper? På vilket sätt? 

 

Vid undersökning av konflikter på arbetet fick vi heller inte ut samma svar som vi förutspått. 

Säsongsarbetarna förklarade ingen stark konflikt lokala och säsongsarbetare emellan, men eftersom alla 

arbetar intensivt och tätt inpå varandra så kan det lätt uppstå mindre konflikter, såsom personliga. Den 

konflikt som nämns upprepade gånger var om bakfylla, att det var acceptabelt på vissa arbetsplatser där 

säsongsarbetare utgjorde majoriteten av personalen, medan inom större arbetsplatser som exempelvis 

SkiStar som nämndes fick vi reda på att dessa hade de stickprov på nykterhetskontroll och bakfylla 

ansågs som helt oacceptabelt. Lokalbefolkningen betonade att säsongsarbetarna kunde var stökiga och 

festa mycket, de lokala respondenterna berättade till exempel om säsongsarbetare som misskött jobbet 

på grund av för mycket fest samt inte skött arbetet som överenskommet och därmed fått sin anställning 

uppsagd.  

 

När vi undersökte annorlunda vanor och beteenden fick vi fram utförliga och relevanta svar. 

Säsongsarbetarna förklarade hur deras liv skiljde sig som säsongsarbetare i Åre med fest och mycket 

socialt liv ifrån deras liv hemma där de hade mer alldagliga vanor såsom att träna, arbeta, umgås med 

vänner och familj. De jämförde sitt ordinarie liv hemma med levnadssättet lokalbefolkningen hade och 

menade att de påminde om varandra. Lokalbefolkningen betonade säsongsarbetarnas annorlunda vanor 

och beteenden som utgjordes av att de ständigt var mer uppklädda och blev lockade av festlivet som 



 30 

kunde påverka arbetet. De förklarade att de inte tror att säsongsarbetarna beter sig på samma sätt i Åre 

som de gör hemma i sin ordinarie vardag.  

 

6.2 Övergripande diskussion av resultatet i förhållande till tidigare forskning 

6.2.1 Avsaknad av framtida arbetsmöjligheter 

Denna studie belyser tillfälliga arbeten såsom säsongsarbetens möjlighet till permanenta anställningar. I 

studien fokuserar de på destinationerna Sälen och Trysil för att de har låga populationsnummer vilket 

ger ett stort behov av säsongsarbetare för att hålla turismindustrin igång vilket är liknande för Åre. 

Resultatet berörde att säsongsarbetarna kände sig utbytbara som en tillfällig arbetskraft och därav inte 

som en fortsatt möjlig arbetstagare på dessa arbetsplatser. Studien belyser säsongsarbetarnas synvinkel 

huruvida de upplever sin arbetssituation och därav kopplar vi detta till vår studie då ena sidan vi 

undersöker är säsongsarbetare i Åre.  

 

I våra intervjuer med respondenter som har arbetat säsongsbetonat har vi fått fram att de verkar vara 

väldigt medvetna om att de är tillfälliga arbetstagare och tenderar kunna bete sig nästan lite ”hur som 

helst” då chefen till exempel ger en klapp på axeln över festen igår och bakfyllan på jobbet dagen efter. 

Skillnaden i jämförelse med vår studie är att de flesta vill arbeta säsongsbetonat och sedan röra sig 

vidare för att till exempel studera på högskolan eller arbeta i annan ort som fastanställd. Sedan fanns det 

de som jobbade enbart säsongsbetonat och trivdes med det, till exempel så jobbade Jan vintersäsong i 

Åre som servitör och sedan på Rhodos över sommarsäsongen som även servitör. Våra respondenter 

kände ingen direkt avsaknad av framtida arbetsmöjligheter utan de kände snarare att de vet att de arbetar 

en säsong och lokalbefolkningen tar hand om hotellen/restaurangerna under de andra säsongerna. Vi 

fick däremot reda på att säsongsarbetare som säsongsarbetat i flera år flyttade till Åre permanent på 

grund av att de exempelvis trivdes så pass bra i Åres miljö och med lokalbefolkning att de ville bo där 

permanent. Detta säger emot Möller, Ericsson och Overvågs’s studie då säsongsarbetarna kände sig 

utbytbara, att de inte kände att de kunde arbeta permanent på sin säsongs-arbetsplats medan i Åre kände 

de att de kunde flytta till Åre och arbeta permanent om de hade en vilja om att göra det, då flera gjorde 

det genom att exempelvis knyta långvariga kontakter i Åre. 

 

6.2.2 Säsongsarbetare som flyttar permanent till Åre 

Studien som Lundmark gjort undersöker även den om tidsbegränsat arbete inom turismindustrin leder 

till permanent migration eller inte. Då hon undersökt Åre och Malung-Sälen har hon kommit fram till att 

de har en högre benägenhet än resterande Sveriges fjällkommuner att anställa säsongsarbetare inom 

turismen. Resultatet ledde fram till att få människor som sysselsatt sig med tillfälligt arbete väljer att 
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bosätta sig på de fjällorter de säsongsarbetat på. Förklaringen var att de säsongsanställda såg det som en 

livsstil och inte som något permanent. 

I vår studie har vi kommit fram till att det är mycket mer säsongsanställda som jobbar på vintersäsongen 

i Åre än under andra säsonger. Skillnaden ifrån vårt resultat är att säsongsanställda har benägenhet till 

att kunna se det som något permanent då flera som säsongsarbetat i Åre flyttat dit då de gillade livsstilen 

där. Livsstilen på detta sätt kom inte i kläm utan att livsstilen i Åre med säsongsarbetare var på ett visst 

sätt höll inte de som ville bo permanent borta. Vi fick fram att säsongsarbetare som till exempel arbetat 

flera säsonger i Åre valde att flytta dit permanent för att de trivdes där. Vår respondent Anna träffade till 

exempel sin partner under första säsongen i Åre och under andra säsongen flyttade hon dit med honom 

permanent. Då gick båda deras arbeten från tillfälliga arbeten till permanenta arbeten.  

 

6.2.3 Negativitet kring säsongsarbete 

Denna studie kan vi koppla till på grund av att den belyser hur säsongs-inflyttning och säsongsarbeten 

kraftigt ökat i Åre med åren. Lundmark förklarade utvecklingen som en negativ utveckling då 

majoriteten av anställningsformer utgjordes av säsongsanställda och därav främst unga människor. I Åre 

är majoritet av arbetstagare säsongsanställda under högsäsong och under lågsäsong är det enbart 

lokalbefolkningen som arbetar inför kommande säsonger inom hotell- och restaurangbranschen. Vi 

uppfattar att de lokalt anställda i Åre var nöjda över att de säsongsanställda hjälpte dem med arbetet 

under högsäsong då det är mer besökare i Åre under denna tid, men ändå fanns det åsikter om hur de 

sköter sitt arbete. Genom att säsongsarbetarnas liv skiljer sig från lokalbefolkningen kan det förklaras 

som en negativ betoning då säsongsarbetarna prioriterade festande mer än lokalbefolkningen.  

 

Det gjorde att en del inte klarade av att kombinera arbete och fritid. Lokalbefolkningen nämnde själva 

att en del inte kunde hantera detta fest-liv i kombination med arbete och därmed fick avsluta sin säsong, 

vilket gjorde att lokalbefolkningen blev mindre nöjda med säsongsarbetare som anställda.  

Säsongsarbetarna såg sig själva som semi-turister och med det hade de annorlunda vanor och beteenden 

under säsong i Åre än hemifrån. De uppförde sig annorlunda i Åre jämfört med hemma, vilket 

lokalbefolkningen inte alltid uppskattade.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Vi kan problematisera huruvida olika metodologiska beslut kan ha påverkat uppsatsens slutgiltiga 

resultat vilket vi kommer redogöra för nedan.  

Det kan problematiseras att uppsatsen har författats av två personer vilken kan ha gjort att saker tolkats 

på olika sätt. Vi vill även belysa att intervju-respondenternas kön och ålder kan ha spelat roll i vårt 
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resultat. Att vi har använt oss av en kvalitativ metod för denna uppsats och inte en kvantitativ metod har 

också spelat roll för det slutgiltiga resultatet om relationerna mellan lokalbefolkning och säsongsarbetare 

i Åre. 

 

Att vi skrev denna uppsats tillsammans som författare har vi kunnat tolkat och sätt olika vinklar från 

bådas perspektiv som individer. Det som gjorde det positivt att vi skrev tillsammans var att bådas åsikter 

och synsätt på saker och ting kunde komplettera varandra. Enligt oss var det bra att skriva tillsammans 

då vi fick en annans perspektiv att se på saker vilket man inte skulle fått som ensam författare av en 

uppsats. 

 

Våra intervjuer skedde med totalt fyra säsongsarbetare i olika åldrar och kön samt med tre lokala av 

samma kön men olika åldrar. Det som problematiserar oss i frågan kan vara kön, att vi inte får en mans 

perspektiv utifrån lokalbefolkningens vinkel och överlag har fler kvinnliga respondenter än män. Det 

som dock gör att detta inte spelar lika stor roll är att könet inte belyses i vår uppsats, vi tar inte upp 

något perspektiv utifrån genus, vilket gör att det inte spelar lika stor roll att vi inte hade lika många 

respondenter av samma kön.  

 

Åldern kan spela en större roll då man kanske tenderar att festa och ha mer uteliv som ung än som äldre, 

vilket lokalbefolkningen belyste, att de flesta säsongsarbetare är unga vilket gör att de vill festa mera 

under sin säsong i Åre. Lokalbefolkningen tenderar att vara äldre och vissa med småbarnsfamilj, vilket 

gör att deras liv skiljer sig åt mer. Det som vi fick fram i resultatet var dock att överlag var 

lokalbefolkningen äldre med familj och säsongsarbetarna var i yngre åldrar, vilket såklart spelar roll i 

deras livsstil.   

 

Sen att vi använde oss av kvalitativa intervjuer och inte utav en kvantitativ ansats spelade roll då man 

skulle fått en bredare syn på säsongsarbetarnas och lokalbefolkningens relationer tillsammans. Om vi 

hade använt oss av enkäter till exempel, hade vi fått en bredare syn på vilka som varit med om konflikter 

eller ej och vilka som tyckte säsongsarbetarna festade för mycket om det gick ut över arbetet eller inte. 

Det vi såg som en nackdel för detta metodsätt var att då skulle vi inte fått en individ synsätt utifrån våra 

frågeställningar. Genom att vi valde semistrukturerade intervjuer utifrån ett berättande perspektiv kunde 

vi gå in på djupet kring individernas tankar och uppfattningar.  
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6.4. Slutsats och tillämpning för vidare forskning 

För att summera vår uppsats kan vi säga att säsongsarbetarna och lokalbefolkningen i Åre är starkt 

uppdelade i två olika grupper på grund av olika vanor och beteenden och en personlig fasad som de 

sätter på som individ under säsongen. Uppdelningen syntes tydligt i arbetet med deras arbetsuppgifter 

och omgivningen kunde märka detta utifrån attityd och grad av ansvar inom arbetet, såsom servitris eller 

hovmästare.  

Utifrån vårt resultat fick vi reda på att inom hotell- och restaurangbranschen är det uppdelat i grupper i 

olika statusgrupper på grund av människor som jobbat sig upp på olika sätt eller lever och bor i Åre 

såsom lokalbefolkning och med det automatiskt får en högre rang. Denna status betonades inte rakt ut av 

lokalbefolkningen men med deras ord såsom ”stökiga säsongsarbetare” eller ”sköter dem inte jobbet…” 

kan vi koppla till att de känner sig besitta en högre status än säsongsarbetarna. Säsongsarbetarna 

förklarade det som att lokalbefolkningen hade högre status eller uttryckte det, men att de gärna ville 

komma överens utöver arbetstiden, vilket lokalbefolkningen inte var lika intresserade av.  

 

Utöver arbetet umgicks säsongsarbetarna själva och levde sin livsstil och lokalbefolkningen sin men de 

kunde till exempel mötas på stan under en utekväll vilket kunde leda till en personlig dispyt/konflikt på 

grund av olika åsikter och värderingar. Anledningen till att det ser ut på detta sätt kan vara att 

säsongsarbetarna lägger på en fasad under sitt säsongsarbete. De betonar själva att de är ”semi-turister” 

och inte har samma vanor och beteenden som hemma jämfört med säsongen i Åre. Säsongsarbetarna 

tenderar att göra saker mer accepterade under säsongen som de egentligen inte skulle acceptera hemma 

på deras vanliga arbeten och fritid, såsom till exempel bakfylla.  

Lokalbefolkningen verkar acceptera säsongsarbetarnas festande livsstil för att de behöver arbetskraft 

under högsäsongen för att driva verksamheterna när besökarantalet stiger markant. Frågan är hur detta 

ser ut några år framåt? Om säsongsarbetarna som jobbat flera år tar över alla chefspositioner och gör det 

till en norm med festande under arbetstid i Åre som säsongsarbetare eller om lokalbefolkningen börjar 

ställa högre krav på säsongsarbetarnas arbetsinsats.  

 

Genom detta resultat kan vi se en eventuell risk att denna uppdelning någon gång kan bilda en fientlig 

arbetsplats med två olika grupper som inte kan eller vill arbeta med varandra. Men med den ökande 

turistnäringen i Åre kanske fler tidigare säsongsarbetare flyttar permanent till Åre och med det blir 

lokala, vilket kan göra Åres befolkning till ett mer sammanslutet folk utan en stark grupp uppdelning 

mellan de som driver turistnäringen inom hotell- och restaurangbranschen. 
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Våra förslag på vidare forskning inom samma fält är att undersöka hur exempelvis de stora turism 

aktörerna såsom SkiStar arbetar för att gynna Åre kommun och lokalbefolkning då detta är en stor 

arbetsgivare inom skiddestinationen Åre. Då skulle man undersöka huruvida SkiStars säsongsarbetare 

integrerar med lokalbefolkningen, då det vore intressant att se om det framkommer någon skillnad i 

sociala relationer och konflikter jämfört med denna studie. Andra förslag av studier skulle kunna vara att 

undersöka andra skiddestinationer såsom till exempel Vemdalen eller Riksgränsen utifrån 

säsongsarbetare och lokala arbetare, huruvida sociala relationerna fungerar där och om det existerar 

någon konflikt eller liknande gruppindelning. Det som skulle göra denna studie större men mindre 

djupgående skulle kunna vara att använda ett kvantitativt tillvägagångssätt såsom till exempel enkäter 

för att få ett bredare omfång ifrån säsongsarbetare och lokalbefolkning, där svarsalternativen är 

begränsade men flera.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 - Intervjumall Säsongsarbetare 

 

Kön/ålder? 

 

Var bor du under säsongen i Åre? 

 

Var arbetar du? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Hur många säsonger har du arbetat just där eller i Åre överlag? 

 

Vad gör du under de andra säsongerna på året?(vår/sommar/höst) 

 

Hur kommer det sig att du väljer att säsongsarbeta?  

- Är det frivilligt eller av annan anledning? 

 

Hur många säsongsarbetare/lokalarbetare jobbar för denna arbetsgivare? 

- 50/50 eller ser uppdelningen annorlunda ut? 

 

Utför säsongsarbetare och lokalarbetare ungefär samma sysslor på ditt jobb?  

- Finns det någon skillnad på hur man jobbar tillsammans? 

 

Vilka umgås du mest med på arbetet, andra säsongsarbetare, lokalarbetare eller blandat? 

 

Vilka umgås du mest med på fritiden? 

- Säsongsarbetare från jobbet, andra säsongsarbetare, lokalarbetare från jobbet, andra lokalbor, blandat 

(med turister t.ex.) m.m.? 

 

Har du någon gång känt dig utanför/främmande gentemot de lokala som arbetar på samma plats? 

- På vilket sätt? Förändrades det senare? 

 

Finns det någon konflikt mellan dessa två grupper och hur ter sig den isåfall? 
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- Har du varit med om någon konflikt? Vad hände? Är det vanligt att denna eller liknande situationer 

uppstår? Har du hört om andra säsongsarbetare varit med om sådant?  

 

- Kan du komma ihåg att du varit med om en konflikt där det spelade roll att du var ifrån Stockholm 

eller säsongsarbetade? 

 

Om konflikt finns, hur tror du den kan lösas eller förbättras? 

 

Gör du annorlunda saker på fritiden här i Åre än där du bor, till exempel Stockholm? 

- Varför/varför inte? 

 

Vilket arbete är viktigast/roligast/intressantast om du skulle välja, det där du bor eller det i Åre? På 

vilket sätt? 

 

Vilket arbete spenderar du mest månader/tid på året runt?  

- Varför? 

 

Tror du omgivningen(besökarna) ser vilka som arbetar säsongsbetonat och vilka som är lokala arbetare? 

hur ter det sig i sånnafall?  
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8.2 Bilaga 2 - Intervjumall Lokalarbetare 

 

Kön/ålder? 

 

Var arbetar du? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du arbetat där? 

 

Arbetar du på denna plats året runt? 

 

Hur många säsongsarbetare/lokalarbetare jobbar för denna arbetsgivare? 

- 50/50 eller ser uppdelningen annorlunda ut? 

 

Utför säsongsarbetare och lokalarbetare ungefär samma sysslor på ditt jobb? 

- Finns det någon skillnad på hur man jobbar tillsammans? 

 

Vilka umgås du mest med på arbetet, andra lokalarbetare, säsongsarbetare eller blandat? 

 

Vilka umgås du mest med på fritiden? 

- Lokalarbetare från jobbet, andra lokalbor, säsongsarbetare från jobbet, andra säsongsarbetare, blandat 

(med turister t.ex.) m.m.? 

 

Har du någon gång känt dig utanför/främmande gentemot säsongsarbetarna? 

- På vilket sätt? Förändrades den känslan senare? 

 

Tycker du det är positivt eller negativt att väldigt många endast säsongsarbetar på denna ort och sedan 

åker och arbetar någon annanstans? 

- Vill du hellre se att mer långvariga arbetstagare arbetar här året runt (om det skulle vara möjligt)? 

- Varför/varför inte? 

 

Finns det någon konflikt och hur ter sig den isåfall? 

- Har du varit med om någon konflikt? Vad hände? Är det vanligt att denna eller liknande situationer 

uppstår? Har du hört om andra lokala som varit med om sådant? 
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Om konflikt finns, hur tror du den kan lösas eller förbättras? 

 

Tror du att säsongsarbetare beter sig annorlunda på arbetet där de bor, till exempel Stockholm än på 

arbetet här i Åre? 

- I sånnafall på vilket sätt?  

- Om nej, varför inte? 

 

Tror du omgivningen(besökarna) ser vilka som arbetar säsongsbetonat och vilka som är lokala arbetare? 

hur ter det sig i sånnafall?  

 

Skulle du vilja arbeta säsongsbetonat?  

- Varför/varför inte 

 

 


