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Gennem de senere år har turismen fået en stadig mere fremtrædende plads i
amternes og kommunernes udviklingsplaner.  Turismen indgår som en prio-
ritet i næsten alle EU-støttede satsninger, fx Mål 5b-programmet. Direkte og
indirekte udtrykkes der stor tillid til, at turismen kan bidrage til at skabe en
erhvervsmæssig aktivitet og deraf følgende jobs og indkomster.

Samtidig med de optimistiske forventninger udtrykkes der også forbehold.
Kan turismen leve op til den rolle som den tillægges? Heldigvis er der i man-
ge lokalområder en interesse for at granske turismens velsignelser nærmere
med henblik på at tage udgangspunkt i egne forudsætninger og præmisser.

I denne artikel sættes fokus på turismen i landdistrikternes turismebeskæfti-
gelse på en ny måde. Tre vigtige succeskriterier granskes nærmere:

• Får landdistrikterne en forholdsmæssig andel af den jobskabelse, som fin-
der sted i turismen?

• Er de regionale forskelle i lønniveau, arbejdsløshed m.v. i forbindelse med
jobs i turisme under udligning?

• Tilfalder de jobs, som skabes i turismen, også den lokale befolkning?

• Er en ansættelse i turisterhvervet vejen til mere permanent beskæftigelse?



Mål 5b-områderne

Undersøgelserne, som ligger til grund for denne artikel er udført for Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med Mål 5b-programmet 1). Programmet
tilsigter, at landdistrikterne omstilles fra en overvejende landbrugsmæssig
produktion til en mere varieret erhvervsstruktur, som sikrer alternative be-
skæftigelsesmuligheder. I alt er der for perioden 1994-1999 allokeret 150 mio
kr. i EU-støtte til turismeformål og et tilsvarende beløb i dansk medfinansie-
ring. Turismen står i Mål 5b-programmet som modtager af en tredjedel af det
samlede indikerede støttebeløb. De støtteberettigede områder omfatter 27
småøer, en række større øer (Bornholm, Samsø, Læsø, Langeland, Ærø og
Morsø) samt landdistrikter i Sønderjyllands, Nordjyllands, Viborg, Ringkø-
bing og Århus amter. Mål 5b-områderne har i alt ca. 360.000 indbyggere.

Undersøgelsen baseres på en særkørsel på IDA - Danmarks Statistiks integre-
rede arbejdsmarkedsdatabase. IDA er konstrueret med særlig henblik på en
række arbejdsmarkedspolitiske forskningsbehov, men kan også anvendes i
forbindelse med mere generelle erhvervs- og regionaløkonomiske emner. IDA
kombinerer registre i Danmarks Statistik, som rummer oplysninger om per-
soner i arbejdsstyrken, med oplysninger om virksomheder. Det særlige ved
IDA er, at man kan følge følge virksomheder og personer over årrækken
1980-1995. Herved kan man kortlægge karrieremønstre i et længere perspek-
tiv og opnå en mangefacetteret viden om bevægelserne på turismens ar-
bejdsmarked.

Undersøgelsen ser på udviklingen inden for overnatningssektoren (hotel,
camping, vandrerhjem m.v.), bespisning (restauranter og cafeer) og rejseser-
vice (rejse- og turistbureauer). Af tekniske årsager er det ikke muligt at ind-
drage attraktioner (fx museer og forlystelsesparker) og transport.

Andel i jobskabelsen?

Figur 1 viser, at såvel Mål 5b-områderne som resten af landet gennem årene
1980-1995 har oplevet en anseelig vækst i turismebeskæftigelsen. Der er næp-
pe tvivl om, at erhvervet er en betydelig jobskaber, og at dets potentialer i
forbindelse med regional udvikling kan tillægges en stor vægt.

Figuren viser dog også, at ø-kommunerne (område 1) følger med i væksten i
den første del af perioden, men at de efter 1991 taber kadence. Derimod er
fastlandskommunerne (område 2) meget ekspansive på dette område. Det
samme gælder i øvrigt område 3, som er nabokommuner til Mål 5b-
kommunerne.  Område 4 er det øvrige Danmark - herunder blandt andet ho-
vedstadsområdet og de andre stor byer.



Figur 1. Udviklingen i beskæftigelsen (antal personer, som har været be-
skæftiget i løbet af året) i turisterhvervet 1980-1994, index: 1980=100

Det er især inden for overnatningssektoren, at beskæftigelsen på øerne ikke
kan holde trit med resten af landet, hvorimod der er en betragtelig vækst in-
den for restaurantjobs. Årsagen hertil kan findes i ændrede feriepræferencer,
som specielt giver sig udtryk i en hastigt ekspanderende sommerhusudlej-
ning. Det er specielt hoteller, som vælges fra af et moderne feriepublikum.

En del af udviklingen i landdistrikterne kan henføres til enkelte, store ferie-
anlæg, fx Rønbjerg Feriecenter i Himmerland. Når det gælder den slags sær-
ligt jobskabende anlæg, må de mindre øer siges at have alvorlige beliggen-
hedsmæssige ulemper. Investorer vil være varsomme med udkantslokalise-
ringer, for feriecentre bruges ofte til kurser og konferencer i lavsæsonen. Øer-
ne er derfor i høj grad henvist til en småskalaturisme.

Regional udligning?

Det kan berettige til en særlig regionalpolitisk agtpågivenhed, hvis nogle om-
råder halter bagefter på den socio-økonomiske side. Vi har set på nogle ud-
viklingstendenser for perioden 1980-1995 for de, som er beskæftiget i turister-
hvervet.
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Tabel 1: Socioøkonomiske faktorer, beskæftigede i turisterhvervet i 1980 og
1995, fordelt på områder

Område 1
Øerne

Område 2
Mål 5b på
fastlandet

Område 3
Nabokom-
muner

Område 4
Resten af
landet

Gns. ind-
komster1)
1995:
Vækst 80-95:

113.000
+ 10 %

116.000
+ 10 %

119.000
+ 1 %

137.000
+ 2 %

Gns. ledig-
hedsgrad2)
1980:
1995:

11,0
10,0

8,2
6,2

9,4
7,1

6,2
7,2

Andel, %,
ufaglærte 3)
1980:
1995:

75
51

72
52

70
50

69
53

Andel, %,
kvinder 4)
1980:
1995:

79
65

79
72

73
65

62
59

Andel ud-
dannelsessø-
gende 3)
1980:
1995

25
38

27
40

27
41

25
43

1) Gennemsnitlig indkomst for personer, der arbejder i turisterhvervet, 1980-kroner
2) Den andel af året, som en person ansat i turisterhvervet på et eller andet tidspunkt, er ledig
3) Kun ansatte, ikke-uddannelsessøgende
4) Kun ansatte, inkl. uddannelsessøgende

Hvad angår uddannelsesniveauet i turismen er øerne og landdistrikterne ikke
specielt dårligt stillet, og udviklingen har været positiv over de 15 år, som
undersøgelsen omfatter. På nogle af de felter, hvor øerne før var klart disfavo-
riseret, er der i perioden 1980-1995 sket en tilnærmning. Det gælder indkom-
ster og ledighed. Øerne beskæftiger særlig mange kvinder, men kvindeande-
len er for nedadgående i alle dele af landet.

Udviklingen fra 1980 til 1995 har gjort, at fastlandskommunerne ikke længere
kan siges at være særskilt disfavoriseret. Faktisk har denne gruppe af kom-
muner på mange måder udviklet en turisme med mere gunstige arbejdsmar-
kedskendetegn end andre egne af landet. Eksempelvist mærker de turismebe-
skæftigede mindre til ledighed. Indkomstudviklingen har også været gunstig.



Ud over disse konklusioner bekræfter denne gennemgang af en række socio-
økonomiske faktorer for arbejdskraften i turismen nogle nok så veletablerede
sandheder om turismebeskæftigelsen. Erhvervet ansætter først og fremmest
unge, studerende, kvinder og personer med kort eller ingen uddannelse, og
arbejdet korresponderer med lav indkomst og høj sandsynlighed for ledig-
hedsperioder. Job i erhvervet lader sig i stadig mindre grad forene med fami-
lieliv og forsørgerforpligtigelser. På forskellige måder lader erhvervet således
sine behov for fleksibel arbejdskraft komme til udtryk i rekrutteringsmøn-
stret.

Beskæftigelse til de lokale?

Udpegningen af Mål 5b-områderne sker blandt andet på baggrund af tal for
ledigheden, og støtten til erhvervsmæssig udvikling ydes med det klare sigte
at skabe jobs til lokalbefolkningen. For at vurdere, om en indsats for at frem-
me turismen har denne effekt, skal der ses på sammenhængen mellem turis-
mepersonalets bopæl og arbejdssted.

I de forløbne 15 år er tilbøjeligheden til at pendle steget i alle dele af landet.
Det fremgår af tabel 2, at stadig flere overskrider kommunegrænser for at
komme på job.

Især i område 4 er der en ivrig pendling. Det skyldes blandt andet, at Hoved-
stadsområdet indgår i denne gruppe. Her er kommunerne små i udstrækning,
og der findes et tætmasket kollektivt transportsystem, som letter mobiliteten.

Tabel 2. Andel (%) af lønmodtagere, som arbejder og bor i samme kommu-
ne, 1980 og 1995, fordelt på områder

Ansatte
1980

Ansatte
1995

Område 1, øerne
Område 2, Må 5b på fastlandet
Område 3, nabokommuner
Område 4, resten af landet

75
74
79
64

69
65
70
59

Det er mere overraskende, at område 1, øerne, repræsenterer en så kraftig
indpendling. En tredjedel af de ansatte har ikke bopæl i den kommune, hvor
de arbejder. Det er dog i område 2, hvor der i perioden 1980-1995 i særlig grad
er sket en kraftig reduktion af antallet, som bor og arbejder i samme kommu-
ne. Dette kan skyldes et stigende pres på de lokale arbejdsmarkeder i forbin-
delse med en industriel vækst.



Øernes jobsituation er i særlig grad vanskelig, og det kan være specielt magt-
påliggende, at turismen bidrager med jobs til disse lokalområders egen be-
folkning, og ikke til tilrejsende “sommerfugle”. Lykkes det? Tabel 3 viser, at
også mobiliteten mellem øerne og fastlandet er steget i den pågældende peri-
ode. Fra 10 til 40% af jobbene, som skabes på øerne, kommer ikke ø-boerne
selv til gode. Særligt bemærkelsesværdig er det, at Samsø og Læsø - trods
lange transportafstande - importerer en stor andel af arbejdskraften i turis-
men. Dette skyldes blandt andet, at sommerforretninger ofte ejes af ikke-
øboer, og at disse rekrutterer en stab af bekendte, som tilbringer en kortere
periode på øen. Herved må det konstateres, at øerne går glip af jobs og ind-
komster.

Tabel 3. Andel (%) af lønmodtagere, som arbejder og bor på samme ø, 1980
og 1995

Ansatte
1980

Ansatte
1995

Bornholm
Ærø
Langeland
Samsø
Læsø
Morsø

90
81
89
74
88
90

90
72
81
59
72
81

Samtidig med at pendlingen tiltager, udhules kommunernes skatteindtægts-
grundlag fra de ekstra jobs. Det er en problemstilling, som ikke mindst opta-
ger ø-kommunerne, hvor beskatningsgrundlaget ofte er spinkelt i forvejen. I
1980 kom 97% af lønmodtagernes (ikke-uddannelsessøgendes) skattepligtige
indkomst til beskatning i kommuner på samme ø, hvor den var indtjent. I
1995 var andelen faldet til 93%. Af de uddannelsessøgendes indkomster blev
83% beskattet på øen i 1980, mens der her var et fald til 79 % 1995. Der er så-
ledes grund til at mene, at det er den løseste arbejdskraft, som pendler længst.

Det skal anføres, at nogle ø-kommuner er attraktive bosætningskommuner,
hvor befolkningen henter indkomster til øen udefra. Denne modgående effekt
indgår ikke i denne analyse.



Varige jobs, stabile medarbejdere?

I undersøgelsen har vi fulgt 1980-populationen af medarbejdere fremad i tid,
og set på den takt, hvormed de forlader turisterhvervet igen. Det illustreres i
figur 2, at der allerede efter et enkelt år kun er godt 60% af de oprindelige
medarbejdere tilbage. Efter 4 år er man nede på en tredjedel, og på ti år er der
omkring 10% tilbage af 1980-staben. Turisterhvervet kan hermed ikke på no-
gen måde siges at være et sted, hvor lange karrierer er typiske.

Det mest bemærkelsesværdige er, at mønstret stort set er det samme i alle fire
geografiske områder. Den generelle branchetendens slår således forskelsløst
igennem i alle dele af landet.

Figur 2. Andelen af de beskæftigede i turisterhvervet i 1980, som også er
beskæftiget i erhvervet i de efterfølgende år, fordelt på regioner
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Nu kunne man mene, at 1980-populationen var af særlig beskaffenhed. Eller
en optimistisk forestilling kunne lede til at tro, at situationen bedres med åre-
ne. Hvis der korrigeres for beskæftigelsesomfanget, kan det faktisk konstate-
res, at fastholdelsen øges ganske lidt, men dette sker specielt i Område 4, re-
sten af landet.



Dette afsnit viser, at turisterhvervets medarbejdere i meget høj grad er på
gennemtræk. Det er en almindelig antagelse, at et job - næsten uanset hvad -
er et bedre udgangspunkt for at skabe sig fastere tilknytning til arbejdsmar-
kedet end ledighed. Denne undersøgelse stiller spørgsmålstegn ved turister-
hvervets rolle som springbræt. Det kan påvises, at efter en årrække lander en
uforholdsmæssig stor del af de beskæftigede (ikke-uddannelsessøgende)  i
svær ledighed eller uden for arbejdsmarkedet.

På øerne er situationen særlig vanskelig. De, der startede job i 1992 i erhver-
vet, kom fra en situation med en relativt høj ledighedsgrad (dvs gennemsnit-
lig ledighed på mere end 20% af året). Deres ledighedsgrad går ikke markant
ned i forbindelse med ansættelsen og bagefter, som det måske ellers kunne
forventes. Sæsonsvingninger og mangel på alternative beskæftigelsesmulig-
heder er vigtige årsager til denne ledighedsfælde.

Afslutningsvist skal nævnes, at ansættelse i turisterhvervet heller ikke i særlig
grad virker som en motivation  forud for start af egen virksomhed i branchen.
Af de som forlod erhvervet i 1988, var under en 4% selvstændige i 1995, langt
de fleste i andre brancher end turisme. På det punkt er der ingen regionale
forskelle.

Konklusioner og perspektiver

Denne undersøgelse er på mange måder optimistisk på vegne af de danske
landdistrikter og mindre øer. Den udpeger turismen som et område for job-
vækst. Og den konstaterer, at de regionale forskelle i karakteren af turismebe-
skæftigelsen er relativt små og på mange vigtige punkter under udligning.

Derimod er der kendetegn ved turisterhvervet som sådan, som kan virke be-
kymrende. Hvis man gerne vil anvende udviklingsmidler til at promovere
gode, faste og vellønnede jobs, og hvis man vil skubbe på i retning af en bedre
kvalificeret arbejdskraft, er turismen alt andet lige et dårligt sigtepunkt. Der
er ingen tegn på, at turismen er under "normalisering" og på vej til at fungere
som andre dele af erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Der er heller intet som
tyder på, at regionalpolitiske virkemidler har haft nogen effekt på den måde,
turismens arbejdsmarked basalt set fungerer på.



Turismen er på ingen måde en ligegyldig erhvervsmæssig aktivitet. Men man
bliver langt hen ad vejen nødt til at acceptere og få det bedst mulige ud af, at
erhvervet har en høj gennemtræk af ansatte og selvstændige. Erhvervet ap-
pellerer til personer på et bestemt livsstadie, og virksomhederne drager nytte
af, at denne arbejdskraft er ultrafleksibel. Det kan heller ikke afvises, at nogle
mennesker - ansatte såvel som selvstændige - vælger turismen som livsstil,
hvor det er attraktivt at arbejde hårdt halvdelen af året og holde fri i resten af
tiden. For at kunne inddrage turisme i udviklingspolitikker, er det vigtigt at
forstå de turismebeskæftigedes motiver korrekt.

Noter:

1) Anne-Mette Hjalager og Steen Andersen, 1998, Turismebeskæftigelse i Mål 5b-
områderne: En undersøgelse af karrieremønstre og uddannelsesforudsætninger, Wor-
king Paper, Handelshøjskolen i Aarhus. Rapporten fra undersøgelsen rummer en
række andre aspekter, som ikke beskrives i denne artiklen. Rapporten kan rekvireres
hos Anne-Mette Hjalager: 89 48 66 09, eller e-mail: anne-
mette.hjalager@org.hha.dk


