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Bakgrund
Industrialisering och kolonisering under 1800- och 1900-talen samt framväxten av ett modernt
kommunikationssamhälle då resor och upplevelser blir till en del av konsumtionssamhället.
Men vilka är det som leder denna utveckling och varför blir Västerbotten och Lappland till en attraktiv
del av den Svenska turistindustrin?
Turism, resande och en förbättrad ekonomi för många människor får stor betydelse för hur
Västerbotten framställs i andra delar av världen. Det ställs krav på hur Västerbotten tar emot sina
besökare, både vad gäller logi, transporter, mat och annan service.
När vi ställer frågor om kvinnornas situation blir svaren otydliga, oftast obesvarade. Du som har en
egen historia i Västerbotten kan skapa din egen berättelse om kvinnor som startat verksamheter inom
besöksnäringen.

Uppgifter


Läs om Frida Larssons egen berättelse om att driva en hotellrörelse. Hur kom det sig att hon kunde
driva järnvägshotell i Vindeln? Se http://foretagsarkivet.se/wp-content/uploads/2017/01/ProfilFrida-Larsson-H%C3%A4lln%C3%A4s-Vindeln.pdf

Instuderingsfrågor.






Med vilken typ av arbetsinsatser fick kvinnor möjlighet att hävda sig med?
Vilka faktorer präglar Västerbotten och vilka effekter kan dessa påverka kvinnors möjligheter att
hävda sig som entreprenörer?
Hur påverkar turismens utbredning lokalsamhället?
Hur påverkas etniska grupper av turismens utbredning i Västerbotten?
Vilka faktorer har betydelse när kvinnor gör sig hörda inom turismen?

Diskutera




kritiska synpunkter kan vi resa mot det underlag som vi hittills samlat in?
mönster bland de profiler som har drivit hotell och andra verksamheter som kan kopplas till
besöksnäringen.
turismen som lämplig bransch för kvinnors företagande. Vilka tänkbara fördelar/nackdelar kan
finnas?
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