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Sammanfattning 

 

Titel: Varför kommer turisterna till Kiruna? 

Författare: Daniel Olsson, Mathias Rehn, Katarina Sjöström 

Handledare: Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm 

Kurs: SMTX06 – Service Management: Kandidatuppsats, 15 poäng 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad det är för typ av värden som perifera 

områden lyfter fram för att attrahera turister och vilka konsekvenser som uppstår i 

användningen av värdena för regionen/destinationen. 

Frågeställningar: Vilka turistiska värden förmedlar och synliggör aktörerna på en 

turistdestination? 

Uppfattar vi att de värden som förmedlas är representativa för den faktiska upplevelsen av 

destinationen? 

Vilka upplevda konsekvenser kan uppstå i turistdestinationen genom användningen av 

dessa värden?  

Metod: Kvalitativ fältstudie med öppna observationer i Kiruna med omnejd. Åtta 

semistrukturerade intervjuer har också genomförts med människor i regionen som har 

någon form av anknytning till turism som komplement till vår fältstudie. 

Slutsatser: De värden som lyfts fram i Kirunaregionens turismnäring är genomgående 

likadana. De två främsta värdena är naturen och den samiska kulturen. Det är dock inte 

värdena i sig som är de mest framstående, utan sättet de förmedlas på för turisterna som 

skapar värde. 

Vidare skapas en glorifierad och vinklad bild för turisterna, innan de anländer till regionen, 

via kraftiga marknadsföringsåtgärder. Denna vinklade bild upplever vi dock inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. Vi menar inte att bilderna som förmedlas helt saknar 

underlag, bara att de är kraftigt förstärkta och förstorade för regionen.  

Konsekvensmässigt leder användningen av värdena till att fler försörjningsmöjligheter 

uppstår i regionen inom turismnäringen. Även negativa konsekvenser kan dock skönjas 

genom användningen av värdena, exempelvis inom natur och miljö.  

Nyckelord: Naturturism, värden, kultur, äkthet, perifera områden, konsekvenser, 

ursprungsbefolkningar. 
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Abstract 

 

Title: Why do the tourists come to Kiruna? 

Authors: Daniel Olsson, Mathias Rehn, Katarina Sjöström 

Advisors: Erika Andersson Cederholm and Carina Sjöholm 

Course: SMTX06 – Service Management: Bachelor Thesis, 15 ECTS 

Purpose: To study what kind of values peripheral areas are emphasizing, to boost its 

tourism industry and see what consequences will rise in the use of these values for the 

region/destination. 

Questions at issue: Which tourism values are transmitted and made visible by the actors 

on a tourist destination? 

Do we perceive that the given values are representative for the actual experience of the 

destination? 

Which experienced consequences may rise for the tourist destination by using these 

values? 

Methodology:  A qualitative field study with open observations in Kiruna and its 

surrounding areas. Eight semi structured interviews with people in the region who had 

some kind of connection to tourism were also performed. 

Conclusions: The values which are being emphasized in the region of Kiruna are 

consistently the same. The two foremost values being held in the light are the nature and 

the Sami culture. It is however not the values itself which are the most eminent; it is rather 

the ways they are being transmitted to the tourists that create value. 

Further, a glorified and slanted image for the tourists are created in their minds before they 

arrive to the region via powerful marketing measures. We don’t think this slanted image 

always sums up with how the reality of the region is. However, we are not saying that the 

images are totally lacking basis for grand nature and exotic Sami culture. It is just that the 

image of these two issues are strongly enlarged and blown up for the region. 

Considering consequences, the use of the values lead to more work opportunities in the 

tourism industry in the region. There are however also negative consequences from the use 

of the values, e.g. concerning the nature and environment. 

Key words: Nature tourism, values, culture, authenticity, peripheral areas, consequences, 

indigenous people. 
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1 Inledning 

Det var en gång för länge sedan i den delen av Sverige som solen glömmer tre veckor om 

året och inte kan ta ögonen från under sommaren då den vägrar sjunka nedanför 

horisonten. Här, bland snötäckta vidder och höga fjälltoppar som slipats av inlandsisen 

levde ett ursprungsfolk, samerna, av det jorden kunde ge samt genom fiske och renskötsel, 

som de gjort sedan förhistorisk tid. Så kom en dag svenskarna och gjorde anspråk på den 

jord som redan var bosatt och assimilerade den samiska befolkningen, som svenskarna då 

ansåg vara primitiva vildar. Traditioner och trosuppfattningar förbjöds och detsamma 

gjorde språket och andra yttringar från det samiska folket (E-länk I; E-länk II).  

 

Nu flera hundra år senare samsas nybyggarnas ättlingar såväl som andra svenskar och den 

samiska befolkningen om samma område och resurser. Samtidigt har det moderna 

samhället gjort intrång på markerna och nya näringar har växt upp (Svonni 2009-04-23; 

Nilsson 2009-04-22). Idag minskar dock arbetsmöjligheterna i regionen, och den höga 

utflyttningen gör att turismindustrin blir en lösning att sysselsätta folk och få dem att 

stanna kvar. Turism har blivit ett sätt att öppna nya möjligheter för befolkningen i norra 

Sverige att livnära sig, både samer och för icke-samer (Svonni 2009-04-23; Nilsson 2009-

04-22). 

 

Kirunaregionen har haft en stark tillväxt i turismnäringen de senaste åren. Detta, tror vi, 

beror delvis på lokaliseringen norr om polcirkeln som ger möjligheter till magiska och 

mytomspunna naturupplevelser, som exempelvis norrsken och midnattssol. Kombinationen 

av natur och ursprungskultur skapar en unik sammansättning som bidrar till möjligheter för 

utveckling inom turismnäringen. Vilket är den aspekt som vår uppsats grundar sig på. 

 
1.1 Problemformulering 

Hall, Michael skriver i ett nyhetsbrev från ETOUR att perifera områden ofta har en 

ekonomi som är baserad på en eller två traditionella näringar, som ofta är utsatta för 

ekonomiska förändringar och bidrar till begränsad sysselsättning. Turism kan här ses som 

en utveckling av ett perifert område, en utveckling som kan frambringa förändring i 

arbetsmarknaden och ge nya arbetstillfällen samt förstärka en regions image (E-länk III). 

Hall menar vidare att perifera områden ofta har höga naturvärden, som kan ligga som 

grund i en regions turismverksamhet (E-länk III). Här styrker Sharpley och Sharpley 
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(1997) att naturen är en god resurs att bygga upp turismen på. Detta eftersom människor 

söker en kontrast mellan det moderna stadslivet, vilket ofta hittas i naturen. Där naturen i 

perifera områden attraherar genom känslan av rymd, frihet, avslappning och lugn 

(Sharpley & Sharpley 1997:61).  

 

O’Dell (1999) menar att perifera områden ofta har traditionella kulturer, som attraherar och 

lockar människor, och att detta går att se genom att etnisk turism har ökat i popularitet 

(O’Dell 1999:96). Vilket betyder att människor åker till områden där 

minoritetsbefolkningar befinner sig (Viken 2006:7). De bakomliggande orsakerna till detta 

är att människor försöker hitta mening i saker och ting genom värden som förmedlar 

unikhet och äkthet. Där materiella ting inte räcker till får fantasier, myter, drömmar och det 

en produkt eller plats ger uttryck för, det vill säga dess historia och känslan den tillför, 

skänka oss mening istället (Mossberg 2006:22).  

 

Kiruna med omnejd är ett perifert område med stark närvaro av både natur och den 

samiska kulturen. Vi undrar dock om aktörer inom regionen använder sig av dessa resurser 

för att bygga upp en turismverksamhet, eller om de använder sig av andra värden för att 

locka turister. Oavsett vad så har turismnäringen i Kirunaregionen bidragit till ökad 

sysselsättning och ekonomi för regionen och därav blivit allt betydelsefullare för dess 

utveckling (Svonni 2009-04-23; Nilsson 2009-04-22). Men för att fortsätta öka turismen 

till regionen bör de värden, som representeras i marknadsföringen, återfinnas på plats för 

att turisterna inte ska tappa intresset av regionen (jfr Walmsley 2004:54). Det intressanta är 

därför att se om de värdena representeras på plats i regionen och om regionen besitter de 

värden som marknadsföringen påstår.  

 

Vidare skapar de turismvärden som används i marknadsföringen en viss typ av turism. 

Beroende på vilka värden en region lyfter fram skapas en bild av regionen. En bild som 

generar en typ av turism i regionen som bygger på dessa värden. För att regionen ska 

kunna tillgodose turisternas förväntningar, som bland annat skapats på grund av den bild 

som regionen och aktörer inom regionen visar upp, förändras och anpassas vissa delar av 

regionen. Här finns det forskning, som undersökt konsekvenserna av etnisk turism och 

naturturism, som visar på en komplexitet då både fördelar (se t.ex. Nagel 1996; Petterson 

2006) och nackdelar (se t.ex. Viken 2006; Petterson 2006) har iakttagits. Det visar på att 
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det inte är helt okomplicerat att använda sig av turistiska värden och att turism skapar 

konsekvenser för en region. Ett problem som är av intresse är att se vilka konsekvenser 

som kan skapas i Kirunaregionen på grund av det möjliga användandet av natur- och 

kulturvärdena i turismindustrin. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är för typ av värden som perifera områden 

lyfter fram för att attrahera turister och vilka konsekvenser som uppstår i användningen av 

värdena för regionen/destinationen. Vi avser att göra detta genom att studera Kirunas 

turismnäring och omgivning. För att underlätta genomförandet har tre forskningsfrågor 

formulerats som vi anser kommer besvara syftet. 

 

- Vilka turistiska värden förmedlar och synliggör aktörerna på en turistdestination?  

- Uppfattar vi att de värden som förmedlas är representativa för den faktiska 

upplevelsen av destinationen? 

- Vilka upplevda konsekvenser kan uppstå i turistdestinationen genom användningen 

av dessa värden?  
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2 Metod 

I följande kapitel beskriver vi processen för utförandet av vår fältstudie, där det går att 

utläsa hur vi genomfört de metoder som använts för empiriinsamling. Här ges även en kort 

presentation av intervjupersonerna. Sedan redogör vi även för val av teori för att 

avslutningsvis granska undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Fältarbete 

Fältarbetet har utförts under en veckas tid i Kiruna och dess omgivningar för att kunna 

intervjua personer, observera, fotografera omgivningen och samla information om den 

lokala turismnäringen. Under fältstudien bodde vi på ett vandrarhem i centrala Kiruna, men 

hade även tillgång till bil, dels för att kunna utforska omgivningarna och dels för att kunna 

transportera oss till de personer som skulle intervjuas. Tiden har utnyttjats till att utföra 

intervjuer och observation, vilken innefattar fritt utforskande av regionen och dess 

turismnäring, även i rollen som turist. Vi kommer nedan att förklara använda metoder mer 

ingående.  

 

2.1.1 Observation och anteckningar 

För oss var det viktigt att vara på plats och utforska regionen, för att sedan kunna sätta våra 

observationer i relation till de värden, som regionen och företagen använder sig av. Vi 

valde att använda oss av observation eftersom det gav en möjlighet att integreras i det som 

studerades och skapa en egen uppfattning av omgivningen (jfr Bryman 2002:35). Vi 

använde oss av vad Öhlander (1999) kallar öppen observation, vilket innebär att vi 

observerade så många miljöer och sammanhang som möjligt. Vi hade ändå fokus på det 

som skulle kunna vara väsentligt för studien genom att ha forskningsfrågorna som 

utgångspunkt (jfr Patel & Davidson 2003:89,94; Kaijser & Öhlander 1999:78). 

 

Användningen av öppen observation gav en möjlighet att samtala med lokalbefolkningen 

och höra hur de upplevde regionen och sin omgivning (jfr Bryman 2002:35). Det har också 

gett en möjlighet att föra en vardaglig konversation med lokalbefolkningen om sådant som 

rört vårt ämne. Genom att prata med lokalbefolkningen har deras tankar och åsikter 

bidragit till vår helhetssyn på regionen och turismnäringen. 
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Förutom att samtala med lokalbefolkningen observerade vi även bebyggelsen, naturen, 

djuren, klimatet och kulturen. Detta gjorde vi genom att åka i regionens omgivningar på 

någon av de tre vägarna som leder bort från Kirunas stadskärna och genom att vi besökte 

hantverkare och företagare längs vägarna. Detta för att få en förståelse för hur regionen kan 

upplevas av turister. Vi besteg även ett fjäll och åkte på två populära turistattraktioner, ett 

besök i Kirunas gruva och en tur med hundspann. Vi hade även turen att få komma in och 

titta i Ishotellet i Jukkasjärvi, trots att säsongen var över. Detta, tillsammans med 

promenader i Kiruna stad, som ledde till besök i museum och andra byggnader, gjorde att 

vi hade ett brett observationsfält och att vi fick en helhetsbild av regionen (jfr Kaijser & 

Öhlander 1999:74). 

 

För att underlätta användandet av denna observation i analysen har vi utformat en 

gemensam observationsdagbok där det mest väsentliga från våra olika perspektiv tagits 

med. Denna empiri kommer att användas växlande med övrig empiri i analysavsnittet.  

 

Under hela vistelsen har vi utfört en observation där vi menar att vår roll som observatörer 

varit okänd (jfr Patel & Davidson 2003:94) Vi förmodar att den lokala befolkningen har 

uppfattat oss som turister då det faller sig naturligt att turister försöker insupa så mycket 

som möjligt av den lokala kulturen och atmosfären där de befinner sig. När det gäller 

graden av deltagande har detta varit skiftande under fältstudiens gång. Genom att vi varit 

tre personer har vi dessutom kunnat ha olika roller vid samma tillfälle och plats. Det vill 

säga att ibland har en person varit deltagande i observationen genom sin interaktion med 

den lokala befolkningen, medan de andra hållit sig i bakgrunden och därmed varit icke-

deltagande (jfr Patel & Davidson 2003:95–96). 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) kräver en ostrukturerad observation en hel del 

förkunskap för att kunna få ut det maximala av observationen (Patel & Davidson 2003:94).  

Det kan hävdas att med mer kunskap om regionen och hur livsförhållandena ser ut hade vi 

kunnat göra en mer djupgående observation. Utöver en forskares synvinkel har vi även 

observerat från en turists synvinkel, eftersom ingen av oss hade varit i regionen tidigare. 

Detta har lett till att empirin fått en bredare inriktning istället för en djupare. Det finns även 

kritik mot deltagandet i en observation, eftersom observatören påverkar situationen (Patel 
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& Davidson 2003:96). Denna risk minskas då observatören är okänd, vilket vi varit under 

större delen av fältstudien. 

 

2.1.2 Intervju 

För insamlandet av empiri har vi utöver observation även valt en andra metod, nämligen 

intervju, då vi ville ha möjligheten att interagera med människor på ett individuellt och 

personnära sätt. Det är ett bra sätt att få reda på hur intervjupersonen upplever, känner och 

uppfattar en viss situation eller ett visst ämne (jfr Kvale 1997:117; Patel & Davidson 

2003:78). Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju, eftersom det tillåter 

att följa intervjupersonens tankegångar och resonemang, och ställa följdfrågor därefter. 

Med denna öppenhet under intervjuförfarandet minskas risken att missa väsentlig 

information, då den intervjuade tillåts ett större utrymme att svara på (Bryman 2002:301; 

Patel & Davidson 2003:72). Intervjuerna har varit en viktig del i vår fältstudie eftersom 

våra forskningsfrågor kräver svar från de personer som är aktiva och väl insatta i näringen 

samt lever i regionen. Dessutom gav det en möjlighet att få en bild av Kirunas turismnäring 

genom olika aktörer från olika nivåer i samhället.  

 

2.1.2.1 Urval intervju 

Då vi har valt att genomföra ett fältarbete i Kirunaregionen angående deras turismnäring 

föll det sig naturligt att de intervjuade skulle vara näringsaktiva och befinna sig i regionen. 

För att ta reda på vilka aktörer i regionen som sysslar med naturturism och samisk turism 

utgick vi från Kiruna Lapplands hemsida samt Naturens Bästa-hemsidan. Båda dessa 

hemsidor innehåller listor med aktörer inom upplevelsebaserad turism, som vi sedan utgick 

från när vi sökte kontakt med företagen. Vår ambition var att få stor bredd i urvalet av 

personer och på så sätt få flera olika perspektiv som tillsammans kunde ge en så 

heltäckande bild som möjligt. Därför valde vi att kontakta både personer som var aktiva i 

turismnäringen och personer som hade insikt i näringen, men från en högre instans, som 

Sametinget.   

 

Våra intervjupersoner är som följer: Kerstin Nilsson, ägare och grundare till 

hästturismföretaget Ofelas och har samiskt ursprung; Gunnar Selberg, VD på Kiruna 

Guidetur och säljer upplevelser samt har en souvenirbutik; Kaisa Huuva, 

kulturhandläggare på Sametinget och av samisk härkomst; Ragnhild Svonni, 
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näringshandläggare på Sametinget och av samiskt ursprung; Yngve Bergkvist, grundare och 

VD för Icehotel i Jukkasjärvi; Caroline Mäkitaavola, turistbyråinformatör vid Kirunas 

turistbyrå; Karin Vasara, designar och producerar samiskinspirerade kläder och är av 

samiskt ursprung; Gudrun Hörnell, ägare av souvenirbutiken Sven Hörnell AB. 

 

2.1.2.2 Utförande 

Vi genomförde åtta kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer, med en timmes 

tidsåtgång för vardera intervjun, med undantag för en intervju, vilken endast varade 

omkring 20 minuter. Intervjuerna har genomförts i intervjupersonernas ”hemmamiljö”, 

som vid samtliga tillfällen varit i lokaler som tillhört deras respektive verksamheter. Vid 

fem intervjutillfällen har två personer från gruppen närvarat, två intervjuer har utförts av en 

ensam intervjuare medan en intervju skett med samtliga gruppmedlemmar närvarande. 

Alla intervjupersonerna har fått höra en kort presentation av vilka vi är samt endast en 

kortfattad och allmän bild om vårt syfte, eftersom vi ville minimera risken att leda deras 

tankar och svar i den efterföljande intervjun.  

 

Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide bestående av 10-15 frågor, som i viss 

mån varit individuellt anpassade. Vi försökte under utformningen av intervjuguiden samt 

vid intervjutillfället undvika att ställa ledande frågor så att de intervjuades svar inte skulle 

färgas av våra tankar.  Vi valde att spela in intervjuerna för att ha informationen tillgänglig 

för senare analys. Alla intervjupersoner fick ge sitt godkännande till inspelning av 

intervjuerna och samtliga gick med på detta. 

 

Att spela in intervjuerna är ett bra sätt att registrera dem på, och tar inte upp onödig 

uppmärksamhet för att anteckna det som sägs (Bryman 2002:210). Det finns dock en 

baksida med inspelningar och det är att intervjupersonen kan bli orolig över det faktum att 

deras svar senare finns lagrade (Bryman 2002:211). Genom att förvissa intervjupersonerna 

om möjlighet till anonymitet menar vi att intervjupersonerna inte behöver oroa sig lika 

mycket.  

 

2.1.3 Övrig empiri 

Förutom att fråga intervjupersonerna vilken bild turismaktörer i regionen sökte att sprida 

av deras verksamheter och regionen, valde vi att genomföra analyser av broschyrer och 
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hemsidor. Broschyrer och hemsidor ger en översikt över hur regionen marknadsförs där det 

är lätt att jämföra och eventuellt se mönster och likheter som generaliseras till en bild. Det 

ger en mer självständig bild av hur regionen marknadsförs än om vi bara hade frågat 

intervjupersonerna (Jfr. Bryman 2002:369). Det ger oss också möjlighet att ställa 

marknadsföringen av Kirunaregionen mot vår egen upplevelse av regionen. Bryman (2002) 

visar även på att det kan ge oss en förståelse om vad andra turister förväntar sig av 

destinationen, eftersom de bilder och ord som används i broschyrer och på hemsidor 

framhäver det eftertraktansvärda om det valda ämnet, i det här fallet Kirunaregionen (Jfr. 

Bryman 2002:197).  

 

Vi valde också att fotografera större delen av våra observationer och vistelse i regionen 

som ett komplement till vår observationsdagbok. 

 

2.2 Förförståelse 

Under förarbetet har vi använt oss av forskningsartiklar, skönlitteratur, dokumentärer, 

spelfilmer och webbsidor som berörde vårt forskningsområde. Detta gav oss en teoretisk 

förförståelse om regionen, omgivningen, kulturen och de aktiva turismaktörerna.  

 

2.3 Val av teori 

Vårt arbete har inte varit entydigt induktivt, men vi anser att det finns en antydan till 

induktiv ansats i vår uppsats. Inför själva empiriinsamlingen och fältstudien sökte vi efter 

artiklar som kunde ge oss en inblick i ämnesområdet. Artiklarna berörde bland annat 

vildmarksturism, ekoturism och etnisk turism, samt konsekvenser av dessa. Vi gjorde detta 

för att få fram den typ av information som ger förförståelse.  

 

Därefter utförde vi fältstudien och efter denna bestämde vi vilka teorier som kunde vara 

relevanta för vår uppsats. Det betyder att vi i denna studie delvis låtit empirin ligga till 

grund för de urval av teorier, som behövs för att beskriva de fynd som gjorts under 

forskningens gång/studien. Artiklar och avhandlingar har bearbetats för att hitta det mest 

användbara och vi har därefter sökt efter referenserna till det som verkat relevant för vårt 

forskningsområde. Vi har arbetat mycket med att få fram primärkällor, men det har funnits 

några som inte varit möjliga att tillgå. I dessa fall har vi valt att använda sekundärkällan 

istället.  



 13

 

Det finns en hel del vetenskapliga artiklar och antologier att tillgå inom natur- och etnisk 

turism. Efter den litteratur vi gått igenom är vår uppfattning dock att flera författare 

tenderar att referera tillbaka till samma ursprungskällor, som varit MacCannell från 1976 

och Butler och Hinch från 1996. Problemet med detta är att det är gamla teorier och det blir 

även ensidig information, vilket försvårar arbetet för oss eftersom det saknas andra 

infallsvinklar. Det finns mer uppdaterade teorier men anledningen till att vi valt de äldre 

källorna är för att de använts i artiklar, som berörde ämnen som låg nära vårt.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, det vill säga, tillförlitligheten av resultatet av denna studie anser vi vara låg. 

Anledningen till detta är att vi gjort en kvalitativ studie där resultatet baseras på vår 

subjektiva analys av observationer samt intervjupersonernas individuella och subjektiva 

omvärldsuppfattning (jfr Patel & Davidson 2003:77–78). Därför kan vi inte garantera att 

samma resultat skulle uppnås av andra forskare som intervjuat andra personer, eftersom 

uppsatsen mestadels bygger på våra observationer samt intervjupersoners tankar och 

åsikter.  

  

Vi anser att validitet är en viktig aspekt att reflektera över eftersom den kan ge indikationer 

till övriga forskare om hur pass viktig den av oss genererade kunskapen är. Bryman (2002) 

förklarar validitet genom en tredelning av begreppet, där de olika aspekterna tydliggörs 

(Bryman 2002:44). Vi tycker att tredelningarna av validitet i Bryman (2002) är relevant 

eftersom det ger en djupare insikt om i vilken mån våra resultat är av värde för den 

vetenskapliga världen. För just denna kvalitativa fältstudie skulle analysen av validiteten 

ge ett annorlunda resultat om vi inte delat upp det enligt tredelningarna i Bryman (2002).  

  

Bryman (2002) delar validitetsbegreppet i intern-, extern- och ekologisk validitet. Den 

interna validiteten i vår studie anser vi vara av medelvärde eftersom ett uteslutande kausalt 

samband mellan användningen av turismvärden och konsekvenser i regionen inte kan 

bevisas. Studien har vidare utförts i en kontext som är olik andra då vi förutom turism i ett 

perifert område även har en extra aspekt, nämligen ursprungskultur. Detta betyder att 

resultatet i viss mån är beroende på den unika situation som skapas i denna kontext. Med 

andra ord kan kunskapen användas som generaliserbar då kontexten är liknande eller 
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densamma. Sammanfattningsvis kan vi säga att den externa validiteten är av medelvärde, 

eftersom den aktuella fältstudien innehar en del begränsningar. Den ekologiska validiteten, 

som är den sistnämnda av tredelningarna i Bryman (2002), är hög i denna fältstudie. Vår 

kvalitativa inriktning syftar att få fram individers åsikter och värderingar. Detta har gjorts 

genom att möta människor i deras familjära och naturliga miljöer. Förutom de intervjuer 

som utförts på intervjupersonernas ”hemmaplan” har även samtal förts med andra individer 

i en avslappad miljö, där intervjusituationen inte varit uttalad. Det som minskar graden av 

ekologisk validitet i denna studie är att intervjupersonernas och intervjuarnas interaktion 

blivit inspelade, vilket kan ha negativ påverkan i form av återhållsamhet i svaren (jfr 

Bryman 2002:45). 
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt teoretiska ramverk som är delvis utvalt efter 

vår empiriska information. Vi tydliggör vad turistiska värden förknippas med och varför 

människor finner dem lockande, samt förhåller dessa värden till begreppet äkthet. 

Slutligen presenteras konsekvenser som kan uppstå genom användning av turistiska 

värden. 

 

3.1 Värden 

Vid besök till en destination ingår inte bara kundens möte med de olika verksamheternas 

upplevelserum utan också med hela destinationens omgivning. En viktig aspekt i detta är 

destinationens lokala natur, kultur, näringar och människor (Mossberg 2003:130). Idag 

reser människor för att få en kontrast till det vardagliga livet och för att resandet i sig ska 

vara belönande och berikande, men också äventyrligt och lärande. De vill även få en 

djupare och mer omvälvande upplevelse, som är självförverkligande och upptäckande. 

Eftersom alla dessa aspekter återfinns i naturturism upplever näringen också en ökning på 

global nivå (Gössling & Hultman 2006:91; Viken 2007:2). Utöver detta reser människor 

idag alltmer för att uppleva andra kulturer, och då framförallt hos ursprungsbefolkningar 

(Viken 2007:2). Detta beror på att deras kultur och värderingar representerar något som 

inte finns i det moderna samhället, något som har gått förlorat, men som kan återfinnas hos 

dessa ursprungsbefolkningar. Dessa kulturer finns ofta på naturnära platser och därför är 

sökande efter en kultur ofta ett sökande efter natur och vice versa (jfr Svensson 1999:108–

111; Ehn & Löfgren 2001:122-123). 

 

Det människor värderar och letar efter gällande natur- och etnisk turism är äkthet. En 

äkthet som många känner har gått förlorad i vårt moderna samhälle och som går att 

återfinna i upplevelserna av natur och kultur (Cohen 1988:373). Företag har även börjat 

paketera in natur och kultur till säljbara upplevelser, vilket har skapat större efterfrågan. 

Företag spelar på uttryck som att ”en vandring är fantastisk”, ”möta samerna är unikt” och 

”fjällmiljön är häpnadsväckande”, vilket gjort att upplevelser som har varit svårsålda 

istället blir attraktiva upplevelser (Gössling & Hultman 2006:92). Att människor reser och 

vill uppleva en kultur bidrar dessutom till dess överlevnad och skapar inkomster, som i sig 

kan bidrar till kulturens överlevnad och utveckling (Butler & Hinch 1996:5). Följande 
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stycken kommer att mer ingående beskriva vad det är med dessa turistiska värden som 

lockar besökare till perifera regioner och destinationer. Och vad tidigare forskning visar på 

för konsekvenser vid användningen av dessa värden. 

 

3.1.1 Natur  

Enligt Saarinen (2004) är en destination uppbyggd för att attrahera människor utifrån och 

för att göra det krävs att något åtråvärt erbjuds. Turisternas önskemål och värderingar blir 

därför ofta vägvisare för hur destinationer utvecklas. Denna utveckling utformar också vad 

vi ser i och vad vi tänker om naturen. Turismnäringen skapar och formar gränser för det 

som är tillåtet, åtråvärt eller oönskat med naturen (Saarinen 2004:445). Företag har börjat 

paketera in naturen och omger den med värden som får en vanlig dag i naturen att kännas 

som en helt unik, underbar ”en-gång-i-livet-upplevelse”. Här menar Gössling (2006) att 

uppleva naturen alltid varit möjligt, men att det som förr såldes som exempelvis en 

kajaktur, säljs idag som en fantastisk upplevelse som är helt unik (Gössling & Hultman 

2006:91).  

 

Svensson (1999) menar dock att naturens dragningskraft ligger i att människan har en 

längtan efter att spendera mer tid i naturen (Svensson 1999:117). Detta menar Dupuis 

(2004) beror på att naturen associeras med en känsla av frihet och därför blir en symbolisk 

plats, där det går att koppla av från det moderna stressfyllda samhället - en plats för 

rekreation, avslappning och njutning (Dupuis 2004:131–132). Naturen kontrasterar 

civilisationen och i jämförelse med det som ibland kan vara en kaotisk vardag ter sig 

naturen som oproblematisk (Svensson 1999:117; Saltzman 1999:218–219). Vidare menar 

Meyer-Arendt (2004) att människan söker sig ut till naturen i en längtan efter utforskandet 

av det okända och en nyfikenhet om det exotiska och annorlunda (Meyer-Arendt 

2004:425–431). Dock är det även en indikator på människans sökande tillbaka till sina 

rötter i naturen, eftersom vi längtar tillbaka till en tid då vi levde av naturens resurser och i 

harmoni med vår omgivning (Svensson 1999:117). En ytterligare påverkan blir då även det 

ökade miljötänkandet som idag får människor att bege sig ut i naturen som turister (Bell et 

al. 2007:9–10). 

 

Saltzman (1999) presenterar naturen som ett värdeskapande fenomen. Hon menar att 

naturen får sin mening, tolkning och sitt värde genom kulturella processer. Sålunda är 
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naturen, enligt de utgångspunkterna, en kulturell konstruktion och något som är beroende 

av samhället (Saltzman 1999:218-219). Denna konstruktion skapas bland annat som en 

mental bild av platsen i folks medvetande, oavsett om individen har varit på platsen 

tidigare eller inte. Den mentala bilden kan vara sann eller falsk, verklig eller påhittad och 

formar vår relation till platsen. Våra förväntningar gör att våra krav blir högre och att 

platsen måste leva upp till förväntningarna för att inte skapa besvikelse. Dock kan våra 

förväntningar också göra att vi ser omgivningen så som vi förväntar att den ska vara och 

inte hur den verkligen ser ut (Walmsley 2004:54; Nadeau et al. 2008:85). Svensson (1999) 

instämmer med detta och menar att ”vi tror att naturen är motsatsen till civilisationen, 

precis som vildmarken. Men vad vi möter i vildmarken är egentligen bara en reflektion av 

vår egen längtan” (Svensson 1999:117). 

 

Saarinen (2004) menar att naturturism är en av de snabbast växande marknaderna inom 

turism och detta kommer att resultera i en del förändringar i naturen. Förändringar som är 

till favör för turisterna och deras behov. Det finns en risk att den bild som turismen bygger 

upp av naturen i längden kommer att urholka det lockande med naturen. Detta betyder att 

en plats som blir fokus för alltfler resenärer förlorar sin unikhet. Dessutom ändras och 

utvecklas naturen på ett sätt så att den inte längre kan representera de värden som den först 

omgavs av. Det som händer är att den förlorar sin attraktionskraft när den förlorar sin 

ursprungsform och därmed sin unikhet och äkthet. (Saarinen 2004:444-445) Vidare 

påverkas omgivningen av turisternas rörelsemönster på grund av det ökade 

transportbehovet (Petterson 2006:174).  

 

3.1.2 Kultur 

Turister har alltid varit fascinerade av att uppleva andra kulturer, eftersom det exotiska och 

annorlunda i en kultur attraherar människor (Butler & Hinch 1996:4; Petterson 2004:18). 

Enligt Svensson (1999) grundar sig dragningskraften med kultur även på att människan 

längtar efter och letar upp kulturarv, eftersom hon saknar en tid då livet och landskapen 

hon levde i var enklare, med en närmare koppling till naturen och medmänniskan. Idag 

lever vi i en snabb och rörlig värld, med ständiga förändringar som påverkar livets alla 

aspekter. Den snabbt föränderliga världen gör att tillvaron fylls av en känsla av osäkerhet 

och avsaknad av äkthet. En kulturupplevelse belyser då ett annorlunda liv som levdes förr 

och skapar en stark konstrast till människors vardag. Ett annorlunda liv med en lokal, 
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traditionell beständig kultur som känns mer säker och därmed äkta. Det blir en upplevelse 

som tillåter människan att besöka olika historiska rum och gå över tröskeln, ifrån vardagen 

till det åtråvärda (Svensson 1999:108–111; Ehn & Löfgren 2001:122–123). Med detta som 

bakgrund efterfrågar turister en inblick i ursprungsbefolkningens dagliga liv, deras 

hantverk och konst, men turisterna har även en önskan att lära från den uppfattade närheten 

till naturen som ursprungsbefolkningar anses ha (Notzke 1999:71). 

  

Turisternas efterfrågan baseras däremot på en bild som är konstruerad av yttre krafter, 

exempelvis marknadsföring. Samtidigt som bilden påverkas av dessa yttre krafter är den 

också färgad av allmänna föreställningar och fördomar om ursprungsbefolkningen. Denna 

förutfattade och förutbestämda bild förstärker fascinationen kring ursprungskulturer 

ytterligare (Petterson 2004:18). 

  

Vi har valt att titta närmare på kulturaspekten genom att använda oss av Smith (1996) som 

delar in kulturturism i fyra punkter, 4H. Dessa punkter låter oss undersöka kulturaspekten 

på ett närmare och djupare sätt, samtidigt som det ger en tydlighet. Den första punken är 

den geografiska placeringen, eftersom platserna där ursprungskulturer finns ofta 

representerar en nära samlevnad med naturen och ger resenärer en smak av vildmark. Den 

andra aspekten är kulturarv, som genom generationer försett människor med kunskap och 

färdigheter för överlevnad. De värderingar och trosföreställningar som ger mening med 

livet och ligger till grund för vad som är rätt och fel, kommer med kulturarvet. Den tredje 

punkten är historia, som innefattar de händelser som varit av stor betydelse för 

ursprungsbefolkningen. Det kan vara upptäckten av ett verktyg eller utvidgande av makt 

och mark. Den sista aspekten är en kulturs hantverk, som representerar en kulturs 

värderingar genom fysiska ting, exempelvis knivar, smycken och instrument (Smith 

1996:288–300). 

 

Vetenskapliga studier visar på både positiva och negativa konsekvenser av turism i 

områden med ursprungsbefolkningar (se t.ex. Nagel 1996; Petterson 2006; Viken 2007). 

Bland annat kan attityderna från ursprungsbefolkningen gentemot turismnäringen delas 

upp i två läger: dels de som ser det positiva med ökad sysselsättning och inkomster, dels de 

som ser ner på de aktiva inom näringen och tycker att de säljer ut sin kultur (Pedersen & 

Viken 1996:75). När det sedan gäller konsekvenser på ursprungsbefolkningarnas kultur 
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sägs det positiva som frambringas med turism bland annat vara kulturell förnyelse. Vilket 

innebär att det uppstår en möjlighet för en kultur att skapa nya, men även återinföra, gamla 

traditioner och hantverk till kulturen. Det kan handla om att tillverka smycken som inte 

använts inom kulturen tidigare, men som nu får en plats i kulturen, eller att återinföra 

gamla levnadssätt och traditioner som fallit i glömska. Oavsett vad kan turismen skapa en 

möjlighet för kulturell förnyelse, eftersom turisterna efterfrågar, vare sig det är gamla eller 

nya, kulturella traditioner och hantverk. En efterfrågan som kan öppna gränser för vad som 

anses tillåtet och inte i en kultur, men också skapa inkomstmöjligheter (Nagel 1996:46-54). 

Enligt Petterson (2006) medför turismen även att kulturen bevaras delvis för att hantverk 

får en marknad och får fortsatt fäste i kulturen, men även att traditioner som fallit i 

glömska och genom turisterna fått nytt liv (Petterson 2006:172–173). Whisnant i Nagel 

(1996) menar däremot att bevarandet av kulturer är konservativt och inte så 

eftersträvansvärt eftersom det ligger i sakens natur att kulturer förändras (Nagel 1996:51).  

 

De negativa konsekvenserna på kulturen är starkt sammanlänkade med äkthet och kommer 

därför att beskrivas under rubriken Äkthet. 

 

3.1.3 Äkthet 

Människor söker efter äkthet, en äkthet som gått förlorad i vårt moderna samhälle och som 

går att återfinna i upplevelserna av natur och kultur (Cohen 1988:373). MacCannell i 

Cohen (1988) menar att turisten med sitt sökande efter äkthet är ett gestaltande av det som 

tidigare var religiös pilgrimsfärd, det är samma meningssökande. ”När det som finns 

tillgängligt inte kan ge värde åt individens verklighet kvarstår endast möjligheten att 

hänge sig åt sökandet efter det äkta” (Fri översättning av Berger i Cohen 1988:372). 

Eftersom det moderna samhället är fullt av det oäkta blir turisternas främsta motiv till 

resandet att söka efter något som är äkta. Turisten söker sig därför till det ursprungliga, 

primitiva och naturliga, efter allt som är orört av modernisering (Cohen 1988:373). Som 

tidigare nämnts förknippas naturområden och kultur med äkthet, medan det moderna 

länkas samman med något som inte är äkta, trots att ett sådant orsakssamband egentligen 

saknas (Hansen 1999:96–97; Saarinen 2004:440). 

 

Äkthet, som begrepp ur turisternas perspektiv, är viktigast för dem som reser med motiv 

som kan sägas vara lite djupare förankrade själsligt. Detta betyder att det inte är alla 
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turister som bekymrar sig om äkthetsbegreppet, de som endast reser för personlig 

återhämtning eller distraktion brukar inte lägga energi på funderingar kring äkthet utan kan 

uppskatta och acceptera turistattraktionen ändå (Cohen 1988:377).  

 

Det råder meningsskiljaktigheter när det rör sig om äkthet vid kulturella upplevelser, 

symboler och traditioner. Viken (2006) ställer frågan om det verkligen är möjligt för en 

utomstående att bedöma huruvida kulturen som upplevs är äkta eller inte, eftersom en 

kultur är under ständig förändring och består av syften och värden som kan vara svåra att 

förstå för utomstående (Viken 2006:3). Cohen (1988) säger att en produkt eller symbol 

anses vara äkta då den inte är framtagen för marknadens önskemål och syfte. Produkten 

ska helst också vara tillverkad av lokala resurser för ett traditionellt syfte, formen bör även 

ha ett utseende som symboliserar produktens traditionella syfte (Cohen 1988:375). 

Samtidigt, skriver Cohen, är det inte alltid hantverkets historiska användning som är 

intressant, utan istället hantverkets representation av kulturen. Det kan röra sig om material 

eller smycken, som inte har använts inom kulturen tidigare, men som av resenären ändå 

företräder kulturen, till exempel om den är gjord av någon ifrån kulturbefolkningen (Cohen 

1988:375). 

 

Turister söker äkta upplevelser, som de hoppas att hitta i platser bortom sin vardag. Det är 

det ursprungliga, primitiva och naturliga, som ännu inte blivit rört av det moderna, som 

anses vara äkta. Denna strävan efter äkthet uppmuntrar aktörer att förstärka det som 

upplevs som attraktivt och de bygger därför upp en äkthet kring sina resurser för att locka 

turister, det vill säga de iscensätter en upplevelse för turisterna (Cohen 1988:380). I 

förlängningen leder detta till kommodifiering, vilket innebär att något blir producerat eller 

uppvisat för turister och turismmarknaden. Det är framför allt i ”färgstarka” lokala kulturer 

som ritualer, traditioner, hantverk och människor blir varor för att antingen upplevas eller 

köpas (Butler & Hinch 1996:256; Notzke 1999:68; Cohen 1988:372). Kommodifiering 

förstör äktheten av en kultur och människorna i den, då den ofta på något sätt blir anpassad 

och skapar iscensatt äkthet för att tillgodose turisternas strävan efter äkthet (Butler & 

Hinch 1996:256; Notzke 1999:68; Cohen 1988:372). Detta i sig leder till flera negativa 

påverkningar på ursprungskulturen. Där äktheten saknas sprids en falsk bild av kulturen, 

det som varit unikt urholkas vid exploatering. Exempel på detta finns i Finland där både 

samiska och icke-samiska lycksökare genom kontroversiella och kritiserade satsningar 
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exploaterar den samiska kulturens namn (Saarinen 2001:442). Detta kan även leda till så 

kallad othering, vilket betyder att olikheterna mellan folk förstärks och skapar onödiga ”vi 

och dem”-grupperingar, vilket i sin tur gör att de mentala barriärerna mellan grupperna 

ökar. Mer konkret innebär begreppet att samerna ibland behandlas som ”annorlunda” och 

blir indelade i en kategori, istället för att bli benämnda som individer (Viken 2006:15). 

Iscensatt äkthet i turismverksamheter påverkar också hantverk och andra objekt som är 

knytet till ursprungsbefolkningar. Exempelvis finns fall då typiska kulturella föremål 

kommersialiseras och utnyttjas i syfte att locka turister, alternativt att idealisera 

ursprungsbefolkningen (Viken 2006:18). 

 

Timothy och Boyd i Pettersson (2004) menar dock att en äkta kultur aldrig kan finnas då 

den är i ständig utveckling och att vi aldrig kan ha fullkomlig information/kunskap om den, 

vilket innebär att kulturturism alltid är iscensatt (Petterson 2004:121; jfr Cohen 1988:373; 

jfr Petterson 2006:169). Följaktligen blir det svårt för turisterna att urskilja vad som är äkta 

och vad som är iscensatt, och sålunda påverkas deras turismupplevelse som helhet 

(Petterson 2002:360; Tuulentie 2006:25). Turisterna söker sig till etnisk turism på grund av 

den exotiska image som oftast omger ursprungsbefolkningarna och deras fokus hamnar på 

en utvald del av kulturen. Samtidigt väljer ursprungsbefolkningarna att endast visa upp en 

viss del av sin kultur. Kunskapen om ursprungsbefolkningarna är därför selektiv, vilket 

innebär att turister kan skapa och forma upplevelsen så att den blir äkta fast den är iscensatt 

(Petterson 2004:121).  
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4 Empiri och analys 

I detta kapitel ämnar vi att redogöra för den empiriska information som vi införskaffat 

under fältstudien genom intervjuer, observationer samt övrig empiri. Med hjälp av de 

utvalda och tidigare beskrivna teorierna kommer vi att analysera denna information. 

Strukturen i detta kapitel skiljer sig från teorikapitlet på så sätt att de tidigare delarna som 

berörde äkthetsvärdet samt konsekvenser blivit integrerade i natur och kultur värdena för 

denna studie.  

 

4.1 Natur 

 
4.1.1 Från allemansrätt till produkt 

Gössling och Hultman (2006) menar att det som gör naturturism till något lockande är hur 

upplevelsen presenteras och paketeras för gästerna (Gössling & Hultman 2006:91). Som 

destination ingår Kiruna kommun i Lappland och som blivande turister och besökare till 

Kiruna valde vi att se hur regionen marknadsfördes i olika medier. Innan vi begav oss till 

Kiruna letade vi upp information om vad regionen hade att erbjuda i broschyrer och på 

hemsidor. Vi insåg snabbt att antydan till naturen var stark och att medierna framhöll den 

som något åtråvärt och attraktivt för Kiruna och dess region (Colds Facts About Kiruna 

Lappland 2002; Kiruna Lappland - upplevelser, boende, mat & dryck 2009; The colours of 

Swedish Lapland). På Kiruna Lapplands, som är ekonomisk förening som marknadsför 

Kiruna och Lappland, hemsida är det första som möter en att ”Området kring Kiruna 

erbjuder ett fantastiskt skiftande landskap, allt ifrån fjäll med kristallklara små sjöar och 

björkskog till urgammalt skogslandskap med forsande älvar och bärrika myrar” (E-länk 

IV).  I en av deras broschyrer står det ”Kliv rakt in i en miljö precis som den en gång 

skapades. Majestätiska fjäll, djupa skogar, vidsträckta myrmarker och trolska sjöar. Och 

det bästa av allt – den inviterar dig” (Kiruna Lappland - upplevelser, boende, mat & dryck 

2009). Sedan skrev VisitSweden, som marknadsför Sverige utomlands, på sin hemsida: 

 

Norra Sverige är ett väldigt landskap med höga alpintoppar och oändlig utsikt av 
barrskog, polärslätar, ängar och glaciärer. Den östra kanten fransas av en rullande 
kustlinje, kryddad med öar och skär… Svenska Lappland – Europas sista vildmark (E-
länk V). 

 

Turismsaktörerna i regionen målade också upp en bild av storslagen miljö med stora 

möjligheter till upplevelser: ”100 km² Vildmark = 100 % upplevelse”. ”Här härskar 
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polarnatten som färgar våra höga berg och djupa dalar, det meterdjupa snötäcket och den 

unika stadskärnan i en lugn blå nyans”. ”Välkommen till Europas sista vildmark, och nu 

är dina möjligheter i det närmaste oändliga till upplevelser och äventyr du aldrig ska 

glömma”. ”Över frusna sjöar och genom orörda skogar /…/ har ni stora chanser att se det 

mirakulösa norrskenet” (Urval från företagsannonser i Kiruna Lappland – upplevelser, 

boende, mat & dryck. Sommar 09; Kiruna Lappland – upplevelser, boende, mat & dryck. 

Vinter 08-09). 

 

Detta, tillsammans med bilder från området och logotyper på företagen, skapar en enhetlig 

bild av en natur som erbjuder fantastiska upplevelser. Det är en kulturell konstruktion som 

är beroende av samhället och det är detta som ger naturen sitt värde och sin mening 

(Saltzman 1999:218–219). Naturen paketeras hela tiden med väldigt positivt laddade ord, 

formuleringar och bilder, som tillsammans ger resenärer en bild av en exotisk värld. Där du 

som turist kommer bli förstummad av alla de upplevelser som väntar dig. Upplevelserna 

lovar att du kommer att få uppleva ”äventyr som du aldrig ska glömma”, i vad som 

beskrivs som en unik och enastående miljö, vilket kan kopplas till Meyer-Arendts (2004) 

teori om att människan söker sig ut till naturen i en längtan efter utforskandet av det 

okända och en nyfikenhet på det exotiska och annorlunda.  

 

Vidare stärker Cohen (1988) detta genom att säga att turisten söker sig till det 

ursprungliga, primitiva och naturliga, efter allt som är orört av modernisering (Cohen 

1988:373). När Kirunas turistbyrå tryckte sommarens turistbroschyr över vad regionen har 

att erbjuda, valde de att ha en bild på framsidan som visar att naturen är storslagen men 

också tillgänglig. Broschyrens framsida visar en sjö som ligger mellan höga och gröna 

fjäll, och mitt i bilden går det också en asfalterad tom väg. Här menar Mäkitaavola, som är 

turismbyråinformatör för Kiruna Turistbyrå, att turisterna ska tänka sig att regionen är 

folktom och har spännande natur som är öde, men att de inte behöver vara oroliga för att 

inte kunna nå civilisationen (Mäkitaavola 2009-04-24). Vi anser att bilden ger en känsla av 

att regionen känns orörd och dramatisk. Vilket för oss skapar en föreställning av att det 

finns mycket att utforska och upptäcka fast det finns inslag av den moderna världen i form 

av en väg.  
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Gössling (2006) menar att företag har börjat paketera in naturen och omger den med 

värden som får en vanlig dag i naturen att kännas som en helt unik, underbar ”en-gång-i-

livet-upplevelse” (Gössling & Hultman 2006:91). Vi fann att de berättelser som cirkulerar 

om Lappland och Kiruna i broschyrer, informationsblad och Internet arbetar med värden 

som fascinerande, magisk, äkta, orörd natur och ”Europas sista vildmark”. Dessa värden 

återkommer ständigt och målas upp oavsett var man läser om Lappland. Men det finns 

dock en kritisk inställning till marknadsföringen av Kirunaregionen som Europas sista 

vildmark. Detta beror enligt Svonni på att samerna har bott och nyttjat marken där sedan 

förhistorisk tid, vilket gör att det inte kan anses vara en vildmark (Svonni 2009-04-23). Där 

många företag arbetar med vildmarksbegreppet och bygger på så sätt upp en bild för 

kunderna, som inte finns i den utsträckning som aktörerna påstår (jfr Cohen 1988:373). 

Detta styrker våra tankar om att turismaktörerna, såväl samiska som icke-samiska, bygger 

upp en upplevelse och förstärker regionens attribut för kunderna, istället för att visa de 

olika åsikterna och synerna på omgivningen.  

 

O’Dell (1999: 96) menar att människan vill spendera mer tid i naturen, eftersom naturen är 

en kontrast till civilisationen och vardagen. Vid frågan ”varför tror du turister kommer till 

regionen?” svarar Mäkitaavola, ”många tänker ju på det här med vildmarken naturligtvis, 

det är öde”. Hon menar att få uppleva Europas sista vildmark är en lockande upplevelse, 

som dragit allt fler besökare till Kirunas område (Mäkitaavola 2009-04-24). Alla våra 

intervjupersoner nämnde begrepp som midnattsol, snö, vinter, fjäll, norrsken, älvar, fiske, 

öppna landskap, jakt och skidåkning. Det är aspekter som gör regionen till en annorlunda 

och attraktiv plats, som erbjuder människor en kontrast till vardagen. 

 

4.1.2 En öde vildmark? 

Saarinen (2004) menar att turismnäringen skapar det som är åtråvärt med naturen (Saarinen 

2004:445). Vår förväntning på vad vi skulle uppleva i Kiruna var en öde och unik vildmark 

med en storslagen natur. Men våra första, faktiska och gemensamma intryck av regionen 

och Kiruna uttrycks nedan: 

 

På tåget upp skiftar miljön ifrån djupa granskogar till glesa fjällbjörkar. Ifrån 
tätbebyggelse till allt mer gles bebyggelse, det känns att man är i ett annat klimat i 
annan atmosfär, ett helt annat ställe. När vi kliver av tåget på Kiruna C känner vi 
tystnaden, luftens torrhet, kylan och ser stora högar med snö. Vyn från staden är över 
gruvan, snöbelagda fjäll och en frusen sjö (observation). 
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Kiruna stad med gruvan som tornar upp i bakgrunden. 

 

Vi menar att de första intrycken som turister möts av vid ankomsten till Kiruna inte är den 

storslagna bild som broschyrer och hemsidor söker förmedla. För det som dominerar 

intrycken är Kirunas malmgruva och dess intrång i staden gör sig ständigt påmind eftersom 

den syns från ett stort avstånd (observation). 

 

När vi sedan reste i omgivningarna kring Kiruna var det en blandning av känslor, eftersom 

omgivningen var en kontrast till vårt vardagliga liv, men dock inte så pass att känslan 

stämde överens med förväntningarna. Samtidigt som vi kände igen de härligt målande 

beskrivningarna av landskapet, som vi läste innan resan, så uppfattade vi denna bild som 

något överdriven då varje landskapsattribut förstärkts med extremt positivt laddade ord. 

Precis som Gössling och Hultman (2006) anser att det som gör naturturismen åtråvärt är 

hur den presenteras för människorna (Gössling & Hultman 2006:91), anser vi att 

Kirunaregionens natur har paketerats in på ett sätt, som är väldigt vinklat för att få regionen 

att verka lockande, men att bilden inte stämmer överens med vår upplevelse. 
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… den här känslan som alla pratar om att ha magnifika fjäll rakt inpå sig kom aldrig. 
Landskapen var platta och vidsträckande med slaskig snö runtikring. Vyn är inte så 
imponerande som alla säger den ska vara (observation). 
 
 

 

Vy på väg till Nikkaluokta. 

 

Det fanns också tillfällen då det kändes att naturen fått ge vika för människans utveckling 

och exploatering. Detta illustrerades bäst av vår upplevelse när vi åkte hundspann, vilket är 

den populäraste aktiviteten i regionen för turister. På grund av många vackra 

beskrivningar, ”… fantastisk vacker fjällmiljö...” ,”Den bästa naturupplevelsen”, ”… fram 

genom vildmarken. Så snart guiden lossar ankaret tystnar hundarna och det enda som hörs 

är den torra snön under slädens smedar. Tystnad, stillhet och action på samma gång…”, 

(Urval av företagsannonser i Kiruna Lappland – upplevelser, boende, mat & dryck. Vinter 

08-09), hade vi höga förväntningar på upplevelsen. Dock startade turen i utkanten av 

Kiruna stad, med hus liknande miljonprogrammet i bakgrunden, lyktstolpar, gångbana 

samt bilen med släp som hundarna och hundföraren kommit i, omgav oss. Men så fort 

hundarna började springa infann sig emellertid en ny omgivning när vi drogs fram över 

frusna sjöar och mellan fjällbjörkar. Vi stannade sedan mitt i vildmarken för paus i en 

lavvo (samiskt tält), där vi satt på renskinn och fikade vid en öppen eld. 
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Omgivningen vid starten på hundspannsturen. 

 

Intrycken var väldigt blandade. Det var en bra upplevelse på flera sätt, men också en 

besvikelse på många sätt, bland annat för att starten på turen kändes civiliserad och inte 

hade någon ”vildmarks-känsla” över sig. Utsikten och miljön var visserligen fin, men inte 

fantastiskt vacker och levde inte upp till våra förväntningar. Under hundspannsfärden fick 

vi också reda på att turen alltid har samma rutt, vilket gav hela arrangemanget en känsla av 

enformighet och föreställningen av unikhet, vilket Meyer-Arendt (2004) menar är en av 

naturens stora dragningskrafter (Meyer-Arendt 2004:425–431), försvann. Likaså hade en 

av företagets två lavvos ett avsågat oljefat som eldstad och renskinnen låg på europapallar. 

Svensson (1999) och Saltzman (1999) menar att det attraktiva med naturen är dess kontrast 

mot civilisationen (Svensson 1999:117; Saltzman 1999:218–219) men hundspannsturen 

innehöll många aspekter, som för oss skapade en känsla av att omgivningen var uppbyggd 

och modern. Att vi åkte med en av regionens populärare aktörer får oss att undra varför 

detta företag inte borde vara ensamt med att skapa en sådan här känsla över upplevelsen.  

 

Som motsats till detta ska nämnas att vi ofta upplevde naturens attraktionskraft. Naturen 

och omgivningen kring Kiruna gav gång på gång en känsla av unikhet med en miljö som är 

exceptionell och oskadad av människan. Dessa aspekter skapade en lekfull och kreativ 

stämning.  
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Slingrande och ödsliga vägar, frusna sjöar, vidsträckta fjäll vart man än vände blicken, 
mil efter mil med fjällbjörkar och snö, det skapar en stor kontrast till det civiliserade 
livet. Det var jag och naturen, inte jag och det moderna livet. Det var jag och naturen, 
inte jag och tusen andra. Detta skapade en känsla av att allt var mitt, att inga gränser 
fanns, och att omgivningen var min lekplats. Man kände sig liten, men ändå stor 
(observation). 

 

Dupuis (2004) menar att naturen är en plats för rekreation, avslappning och njutning 

(Dupuis 2004:131–132). Vi ansåg att naturen i regionen ofta respresenterade just det. Ett 

exempel på detta var när vi en dag parkerade bilen längs vägen och började vandra upp för 

ett fjäll. När vi sedan befann oss uppe på en av fjällets toppar, som vi hade bestigit efter 

timmar av vandring genom lårhöga snötäcken, kändes omgivningen som en stor kontrast 

till vårt vardagliga liv. Att vi passerade en övergiven gammal stuga med en stor telemast 

längs vandringen ökade kontrasten. När vi sedan på toppen fikade kändes livet 

oproblematiskt, eftersom bergen och naturen gav en stark känsla av frihet och harmoni. 

Detta menar Svensson (1999) är det som människor fängslas av eftersom det är något som 

inte går att finna i vardagen (Svensson 1999:117). Ett annat exempel på hur naturen i 

regionen skapade avslappning och erbjöd en upplevelse som skiljde sig från vår vardag var 

när vi satt på ett renskinn vid en kulle och njöt av solnedgången med en liknande utsikt 

som vid hundspannsturen. Den här gången var dock stämningen härligare och utsikten 

kändes fantastisk.   

Solnedgång i Kirunas periferi. 
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4.1.3 Längtans förväntningar 

Vår förväntning på vad vi skulle uppleva i Kiruna var en öde vildmark och under vår 

vistelse var tystnaden i vår omgivning så pass påtaglig att vi flertalet gånger förvånade 

sade ”vad tyst det är”. Flera gånger gjorde känslan av ensamhet sig påtaglig då vi rörde oss 

i periferin utanför tätbebyggelsen i Kiruna. Känslan av ödslighet och tystnad var väldigt 

annorlunda jämfört med omgivningen för oss hemma i Skåne. Dock behövde våra 

reaktioner inte bero på att vi upplevde kontrasten mellan civilisation och natur, utan kan 

likväl bero på att vi reste bort från vardagens struktur och tristess. Svensson (1999) menar 

att det människor möter i naturen är en reflektion av deras egen längtan (Svensson 

1999:117), så kanske var det inte naturen i sig som gav upphov till de starka intrycken, 

utan snarare vår längtan att uppleva något annat än vår vardag.  

 

När vi var tillbaka i Skåne och efter reflektion blev det dock tydligt att tystnaden och 

känslan av ödslighet, som vi upplevde i Norrland, inte var annorlunda än det som går att 

uppleva i Skåne. Här anser och tror vi att våra förväntningar på upplevelsen, som skapades 

av regionens marknadsföring och våra fördomar om regionen, påverkade vår faktiska 

upplevelse (jfr Saarinen 2004:445) och tillskrev den ett extra värde. Så som Gössling och 

Hultman (2006) menar anser vi att marknadsföringen gällande Kirunas region får en 

upplevelse som egentligen går att finna mer lokalt till någonting som känns och upplevs 

unikt. Naturen i regionen är praktfull, men den var mer enastående och lockande de gånger 

vi helt på egen hand tog oss ut i den, utan hjälp av någon turismaktör. Det som gjorde 

dessa tillfällen till härliga upplevelser var att de inte kändes uppbyggda, utan var en 

upplevelse som vi skapade helt för oss själva. Cohen (1988) menar att turisten söker sig 

efter en äkta omgivning som är ursprunglig, primitiv och orörd av modernisering (Cohen 

1988:373). Det menar vi är något som finns i regionen, precis som all marknadsföring 

också föreslår, men inte genom paketturer med turismaktörer utan genom det som upplevs 

på egen hand.  

 

Det kan också vara så att vår förförståelse om Kiruna och regionen tagit udden av 

upplevelsen av regionen, eftersom vi redan upptäckt delar av platserna genom filmer och 

broschyrer. Hade vi inte vetat någoting om regionen hade våra intryck förmodligen blivit 

starkare. När vi pratade med Hörnell styrkte hon detta genom att berätta om sin far. Han 

hade aldrig sett eller knappt hört talas om fjällen när han första gången kom till Kiruna. 
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Hans upplevelse av fjällen var att det var helt sagolikt, att han aldrig hade sett någon 

liknande förr, och att han ville spendera resten av sitt liv där (Hörnell 2009-04-23). Detta 

är en upplevelse, som vi inte fick, där bland annat förförståelsen som vi hade om platsen 

skapade en känsla av att vi redan upplevt platsen innan vi gjort det (jfr Walmsley 2004:54; 

Nadeau et al. 2008:85). Förväntningar kan sålunda både höja och sänka värdet av en 

upplevelse. 

 

4.1.4 Resultat av att förvandla naturen till en produkt 

Genom att använda begreppet natur skapas och utnyttjas människors längtan tillbaka till en 

tid då människan levde närmare naturen. Lockelsen med naturen är att den är vild och öde, 

men med ökad turism ökar antalet människor som åker till den öde vildmarken, vilket gör 

den mindre öde (jfr Petterson 2006). Turisternas rörelsemönster påverkar även regionens 

vildmarkskänsla. En av de mest populära turistattraktionerna i regionen är skotersafari och 

ett allt vanligare transportmedel för turister är helikopter. Detta skapar stora förändringar i 

naturen och omgivningen, vilket vi anser leder till att vildmarkskänslan avtar. Eftersom 

värden som äktheten och unikheten går förlorad i naturen, då omgivningen inte längre är 

orörd. Detta i sin tur gör att upplevelsen kanske inte blir så unik som turisterna önskade 

från början (jfr observation; Petterson 2006:174; Saarinen 2004:445). 

 

Selberg berättade att många upplevelser i regionen anordnas i grupp vilket innebär att 

turisten ibland får dela upplevelsen med, för denne, okända människor (Selberg 2009-04-

22). Saarinen menar att vad vi ser i naturen och vad vi tänker om naturen beror på hur den 

presenteras (Saarinen 2004:445). Kiruna med omnejd marknadsförs som en unik 

naturupplevelse utan att nämna någonting om att dela denna upplevelse med andra okända 

människor. När då den föreställning turisterna har av destinationen eller upplevelsen inte 

stämmer överrens med verkligheten kan äkthetskänslan försvinna eftersom turisterna 

riskerar att känna upplevelsen som iscensatt och inte som en äkta vildmarksupplevelse (jfr 

Cohen 1988:372-373, 380). 

  

Saarinen (2004) pratar om att turismindustrin i en region framkallar förändringar och 

konsekvenser i området (Saarinen 2004:445) En aspekt som påverkas av dagens turism 

med dess ökade transportbehov, är renskötseln. Detta beror på att turisternas skoterspår 

förstör det som tidigare varit ”osynliga staket” för djuren. Renarna skingras och sprids över 
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ett större område, vilket skapar problem för renskötarna (Diski 2007:220). Nilsson 

informerar oss också om att många turismföretagare inte heller tar hänsyn till djuren. Hon 

menar att turismföretagen skrämmer och stressar renarna och andra djur med skotrarna och 

med den stora mängd turister som rör sig ute i markerna (Nilsson 2009-04-22). När 

turismbranschen utvecklas kräver den större områden så att företagen kan bedriva sina 

verksamheter, vilket gör att renarnas vandringsleder måste flyttas. Det är en dyr och 

omständlig process för samebyarna som äger renarna (Samer - ett ursprungsfolk i Sverige 

2004:30). Samtidigt har vi pratat med företagare som i motsats till detta menar att 

samernas krav är alltför höga och att de måste lära sig att samsas om markerna, för att både 

turismnäringen och renskötseln ska överleva (Selberg 2009-04-22). Framförallt eftersom 

Kiruna har ont om arbetstillfällen. Företagarna anser att samerna borde förstå att turismen 

är en möjlighet för samhället att fortleva. Det blir problematiskt eftersom samerna, som 

tidigare haft marken sedan förhistorisk tid, anser att de har mer rättigheter till marken än 

icke-samerna (Svonni 2009-04-23). Precis som Saarinen (2004) menar att områden 

förändras till fördel för turisterna, verkar detta vara vad som händer i Kiruna med omnejd 

också. Samerna får ge vika för de viljor som prioriterar en ökad inkomst till regionen med 

hjälp av turismen (jfr Saarinen 2004:445). 

 
4.2 Kultur 

Många av intervjupersonerna nämner att ursprungskulturen som finns i Kiruna är eftersökt 

av turister. Smith (1996) diskuterar ursprungskulturers dragningskraft genom att dela in 

den i fyra olika aspekter som alla bidrar till att göra ursprungskulturen attraktiv som en 

turistattraktion eller turistdestination (Smith 1996:288–300).  

 

4.2.1 Samernas geografiska placering 

Samernas geografiska lokalisering på nordkalotten där naturen är formad av det arktiska 

läget, där naturen blir karg och hård, bidrar till kulturens lockelse. För i jämförelse med 

turisternas vardagliga miljö står denna region för något exotiskt (Pedersen & Viken 

1996:71). Mystiken kring miljön handlar om föreställningen om att lokaliseringen är i 

utkanten av civilisationen (Pedersen & Viken 1996:85). Miljön är karg men av någon 

anledning är den inte ovälkomnande (observation). En av våra intervjupersoner, Selberg, 

nämner också som anledning till turisternas fascination av regionen, det arktiska klimatet 

och allt som kommer med det (Selberg 2009-04-22). Vår observation av miljön förstärker 
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det vi funnit i teorin och fått veta av våra intervjupersoner. Det som möter turisterna under 

vintersäsongen är ett vinterlandskap som Selberg menar att många turister aldrig upplevt 

(Selberg 2009-04-22).  

 

Precis som Svensson (1999) och Ehn och Löfgren (2001) menar att människan söker efter 

kulturen för att hitta naturen och tvärtom, så menar vi att naturen är en viktig del i turistens 

efterfrågan på upplevelser kopplade till den samiska kulturen. De är på ett vis beroende av 

varandra, båda verkar som en lockelse för att göra valet att åka just till Kiruna. Vi tror att 

om de båda värdena skulle skiljas åt skulle lockelsen vara mer begränsad. Därför menar vi 

att kulturen på så sätt är beroende av sin omgivning, framförallt när omgivningen också 

innehåller många unika attribut (jfr Svensson 1999:108–111; Ehn & Löfgren 2001:122–

123). 

 

4.2.2 Samernas historia och kulturarv  

Historia har en roll i fascinationen kring ursprungskulturer (Pedersen & Viken 1996:71) 

och i alla kulturer spelar traditioner en stor roll i det kulturarv, som på många sätt 

förstärker det kulturella (Smith 1999:4). Därför blir vi inte förvånade över att den samiska 

kulturen representeras på det sätt som icke-samer stereotypt betraktat den. Samerna 

framställs som ett renskötande, naturnära folk och i flera informationsbroschyrer om 

Kiruna, har vi också observerat att samerna generellt framställs med kolt (samisk 

folkdräkt). Nilsson berättar att många kunder förväntar sig att samerna ska använda kolt till 

vardags. ”De utländska gästerna har ingen aning om vad som är riktigt eller var man kan 

få rätt information” (Nilsson 2009-04-22). För att uppleva denna stereotypa same måste du 

köpa en samisk upplevelse av någon av turistaktörerna. Huuva. såväl som andra 

intervjupersoner, drar som exempel fram den finska staden Rovaniemi (Huuva 2009-04-

23). Selberg från Kiruna guidetur berättar:  

 
 
Jag var i Rovaniemi första gången 1989 kom med någon stor buss, någon grupp ifrån 
kommunen körde in på en liten skogsväg så hoppade ut två stycken samer inom 
citationstecken ur buskarna så sköt de med hagelgevär så kom de in och skrek i bussen 
på finska och så jagade de ut oss från bussen och så tog de in oss i någon /.../ vi gick in i 
skogen där och så hade de någon liten rastplats så sprutade de vargtass i halsen på oss 
och sotade in näsorna på oss, satt isbitar innanför skjortkragen och sånt där, och fram 
med brännvin. Och det var ju kul men det hade ju ingenting med samisk kultur att göra, 
ingenting va (Selberg 2009-04-22).   
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Bilden kommer från en Internetannons för Nutti Sami Siida, ett samiskt 
upplevelsebaserat turistföretag. 

 

Historiskt sett har samerna även sysslat med både fiske och renskötsel, men nuförtiden är 

det endast en liten del av den samiska befolkningen som är aktiva inom renskötseln. Det är 

en viktig del av kulturarvet och samlevnaden med naturen, som också är utmärkande för 

ursprungsbefolkningar. Svonni menar att denna relation till naturen fortfarande är 

inkorporerad i samernas tankemönster, att aldrig lämna spår efter sig i naturen (Svonni 

2009-04-23). Dock finns det personer som motsätter sig ett sådant antagande, bland annat 

Oddekalv från Norges Miljövernforbund, som menar att renskötseln förvandlar tundran till 

en öken (Mathisen 2004:25). Vi anser att det intressanta med denna stereotypa 

representation är att oavsett om turismaktören, som förmedlar bilden, är same eller icke-

same, så är bilden densamma. I förlängningen menar vi att det betyder att samerna själva 

förstärker en stereotyp och missvisande bild. Vår förhoppning är dock att samerna kan ge 

denna bild ett sammanhang, genom att berätta om sin kulturhistoria. Notzke (1999) menar 

att turister vill lära sig om kulturen och ta lärdom av den förmodade visdomen inom 

kulturen (Notzke 1999:71). Vi tror därför att det kan vara viktigt att om turismaktörerna 

ska anspela på samerna i turismsammanhang så är det viktigt att informera turisterna om 

samernas kultur och historia.   

 
Kolten är också en del av kulturarvet och är enligt Vasara en ortsbunden symbol, det vill 

säga att kolten ser lite olika ut beroende på vilken ort du är ifrån, och är därför inte lämplig 

för icke-samer att bära (Vasara 2009-04-24). Kolten används trots detta ändå i 
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turistsammanhang då exempelvis dockor med denna klädsel säljs i alla souvenirbutiker. 

Under vår vistelse i Kiruna observerar vi dock inte en enda människa med kolt. Vi fick 

även reda på av samtliga samer vi intervjuade att samerna näst intill aldrig bär den 

traditionsenliga kolten till vardags. Nilsson menar dock att många av de turister som hon 

får förväntar sig att en äkta same ska bära kolt och jojka. Hon bär dock aldrig kolten till 

vardags utan bara vid högtider, precis som de flesta samer idag, och hon jojkar inte för 

turisterna. Nilsson upplever att detta skapar ett missnöje bland turisterna då de känner att 

de inte fått sett en traditionsenlig same (Nilsson 2009-04-22). Samtidigt som den 

stereotypa representationen av den samiska kulturen och det samiska folket skapar en 

missvisande bild, tror vi att det är detta som representerar det exotiska och unika i kulturen 

och därför har en stor del i intresset för kulturen (jfr Petterson 2004:18).  

 
 

Utöver detta har vi även observerat att den 

gamla samiska mytologin har hittat in i flera 

olika hörn i Kirunaregionen. Tydliga exempel 

kan ses där den andlige ledaren, Noaidis, 

trolltrumma nu symboliserar den samiska 

kulturen i ett antal skilda sammanhang. 

Exempelvis är handtagen på dörrarna i 

Folkets Hus och stadshuset formade efter en 

trolltrumma och har samisk utsmyckning. 

Dessutom är hela ingången till biografen i 

Folkets Hus, ”Upplevelsernas rum”, en stor 

trolltrumma med de mytologiska gudarna i 

trä och vackert graverade renhorn, och 

bakgrunden är renskinn precis som en riktig 

trumma (Se bild till vänster). Det är möjligt 

att det kan finnas olika anledningar till att 

även kommunen använder sig av samiska symboler. Antingen kan det vara så att de 

försöker uppmärksamma ursprungskulturen för att på något sätt ursäkta det som skett 

historiskt sett. Eller kan det vara så att kommunen också förstår den betydelse som den 

samiska kulturen har för samhället och därför vill inkorporera detta även i turism för att 

visa på en gemenskap mellan samer och icke-samer.  
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4.2.3 Samiskt hantverk 

Runt omkring i Kiruna såg vi många hantverks- och souveniraffärer, där de flesta 

produkter hade samisk koppling eller anspelade på det samiska. Under våra observationer i 

dessa butiker såg vi också ofta att den samiska symbolen återfanns på smycken och 

hantverk som inte tillhört den samiska kulturen. Det gav oss en känsla av att vissa 

produkter endast fanns där i ett kommersiellt syfte, gjort enbart för marknadens behov 

(observation). Nagel (1996) menar att kulturell förnyelse både kan vara traditionsenligt 

hantverk, men även sådant som är skapat i modern tid. Nagel 1996:46–54). Vi såg flera 

exempel på att samiskt hantverk utvecklats i en mer modern tappning och vi menar att det 

är svårt att urskilja vad som är skapat endast för att möta turisternas behov och vad som är 

traditionellt samiskt hantverk. Detta eftersom kulturell förnyelse i det här fallet suddar ut 

gränserna mellan det nya och det gamla. 

 

Vi har observerat att hantverk och kreativitet är en stor del i den samiska kulturen. På Carl 

Wennbergs, som är en souvenirbutik, säljs allt möjligt. Vaser och skålar som har samiska 

symboler eller anspelar på samisk tradition. Även föremål som inte har de riktiga samiska 

symbolerna lyckas genom liknande symboler göra en tydlig anspelning på 

ursprungskulturen.  

Urval av varor som anspelar på samisk kultur. 
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Här finns hantverk av samer som traditionellt sett använts av samerna blandat med ny 

konst och hantverk även detta av samer. Flera av de aktiva samiska hantverkarna kommer 

till butiken självmant och ber dem sälja deras föremål. Exempelvis finns Vasara som syr 

samiskinspirerade kläder. Personligen har Vasara inget emot att turister köper och 

använder samiskinspirerad design, om de vill det. Hon förstår att folk vill ha något minne 

med sig precis som hon köper souvenirer när hon är utomlands. Men hon gillar inte att icke 

samer använder samiska symboler eller använder sig av kulturen för att locka till sig folk 

till sina företag eller tjäna mer pengar (Vasara 2009-04-24). Svonni och Huuva från 

Sametinget, som även de är samer, är eniga med Vasara i frågan om saluförandet av de 

samiska symbolerna (Svonni 2009-04-23; Huuva 2009-04-23). Huuva menar att 

symbolernas användning hänger ihop med att samerna fortfarande upplever ett hot mot den 

samiska kulturen. Enligt henne skulle andra symboler kunna uppkomma eller lyftas fram 

om inte samerna känt sig tvungna att hålla fast vid de befintliga symbolerna, för kulturens 

överlevnads skull (Huuva 2009-04-23).  

 

Kultur lockar med ett annorlunda liv med en lokal, traditionell beständig kultur som känns 

mer säker och därmed äkta. Kulturen blir därmed en upplevelse som tillåter människan att 

besöka olika historiska rum och gå över tröskeln, ifrån vardagen till det åtråvärda 

(Svensson 1999:108–111; Ehn & Löfgren 2001:122–123). I Kirunaregionen har det dock 

vuxit fram en marknad, en efterfrågan från turisterna efter samiska souvenirer som tillåter 

att icke-samer också kan träda in och sälja den samiska kulturen. När personer, som inte 

har samiskt ursprung, tillverkar och säljer hantverk som är samiska, anser vi att det blir 

svårt att urskilja vad som har traditionsenlig bakgrund och inte. Framförallt eftersom 

kulturen ständigt förändras och utvecklas i olika riktningar med inspiration från flera olika 

håll. Vi anser det vara svårt att veta var gränsen går för det genuint och ”äkta” samiska.  

Det samiska är ju inte endast det traditionellt eller stereotypt samiska, utan kultur 

förmedlas även i andra former nuförtiden. Så även om turister varit mer kunniga om den 

samiska kulturen är det en svår bedömning när det handlar om att avgöra om en produkt 

eller tjänst har ett samiskt värde eller ursprung bakom sig, och därför avgöra vad som är 

äkta eller inte (Bergkvist 2009-04-23; Svonni 2009-04-23; Nilsson 2009-04-22; jfr Cohen 

1988:373).  
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Kvinnor i ursprungsbefolkningar brukar stärka sin position i samhället när de får en 

möjlighet till egen inkomst, genom exempelvis handarbete (Viken 2007, Petterson 2006). 

Vi fick ett exempel på detta vid ett besök på det samiska hantverkscentret Mâttârâhkka, 

som är ett av de populärare turistresemålen. Det är ett hantverkscenter för samiska 

kvinnliga hantverkare, men även för kvinnor som är icke-samer. Vi fick till exempelvis 

reda på att en kvinna från Tyskland, vid namn Erika Juhl, säljer samisk konst, fast hon inte 

har något samiskt påbrå. Hennes konst säljs även som vykort på Turistbyrån. Vid 

Mâttârâhkka fanns också ponchos, som inte är något samiskt plagg, till försäljning, sydda 

av samiska kvinnor, bland annat fanns det en poncho i de traditionella samiska färgerna 

men både tyget och hantverket var av väldigt dålig kvalitet (observation). 

 

4.2.4 Turismens påverkan på den samiska kulturen 

Det finns tydliga tecken på kulturellt återställande i Kirunaregionen, där traditioner i den 

samiska kulturen, som inte utövas längre, återigen uppkommit därför att det blivit en 

säljbar upplevelse (jfr Nagel 1996:197). Vi har exempelvis sett i ett antal broschyrer att 

företag säljer renslädsturer, vilket innebär att en släde kopplas på en ren som drar en mot 

ens destination. Detta är något som användes av samerna förr och hade försvunnit, men 

tack vare turismen används rensläde allt mer. Men om det är något som kommer att börja 

användas av samerna privat och inte bara i turismsammanhang kan bara framtiden visa.  

 

Vår fältstudie har också lett till att vi fått se att turismen ger den samiska kulturen ökad 

exponering och att det samiska hantverket får ökad spridning.  Under vår vistelse i Kiruna 

besökte vi flera olika hantverksaffärer med samiska och samiskt inspirerande hantverk.  

 

Svonni menar att turismen ger mycket till den samiska kulturen, den utvecklas och sprids 

via nya kanaler (Svonni 2009-04-23). Det finns exempel att hitta här på kulturell förnyelse, 

då smycken och hantverk, som inte har använts tidigare historiskt sett i den samiska 

kulturen, får bära de samiska symbolerna och anspelar på kulturen (jfr Nagel 1996:46-49). 

Det finns dock en baksida med detta, menar Viken (2006),  nämligen  att den traditionella 

symboliken kan gå förlorad, framförallt om de som tillverkar hantverken inte själv har en 

anknytning till kulturen. Vi har sett att smycken som tillverkats med samiska symboler från 

mytologin även haft en beskrivning till vad symbolen inneburit en gång i tiden. Problemet  
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Samiskt hantverk med bland annat traditionella knivar och Noaidis trolltrumma. 

 

som kan uppstå om symbolerna används alltför lättvindigt, är att kulturens symboler och de 

värden som mytologin förmedlat, urholkas. Samtidigt bidrar försäljning av samiskt 

hantverk till ökade inkomster och möjligheter för den samiska befolkningen.  

 

Lars Axelsson, VD för Idre fjäll, menar att samekulturen är exklusiv och att den ökar 

områdets attraktionskraft, men anser samtidigt att samerna inte får bli ”turistlappar” 

(Samer - ett ursprungsfolk i Sverige 2004:30). Detta är en bra beskrivning på en nackdel 

som kan uppstå när kulturvärden används i turistnäringssyfte. Genom en stereotyp bild av 

ursprungskulturen bildas mentala indelningar till det som Viken (2006) kallar för othering. 

Det förstärker tanken om att vi är olika och stärker den utdaterade bilden, som traditionellt 

funnits om samer, att de är primitiva och enkla (Viken 2006:15), vilket är missvisande 

eftersom samerna inte skiljer sig ifrån icke-samer, vare sig det gäller primitivitet eller 

enkelhet (observation). 

 

Som följd av turismen kan kommodifiering uppstå, dels av den samiska kulturen (Butler & 

Hinch 1996:256; Notzke 1999:68; Cohen 1988:372), dels av naturen eftersom dessa värden 

görs till en vara som säljs i kommersiellt syfte. Denna kommodifiering medverkar till att 
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sprida en iscensatt äkthet av samisk kultur, vilket vi anser kan leda till negativa 

uppfattningar om den samiska ursprungskulturen, eftersom risken är att en missvisande 

stereotyp bild om detta folk fortsätter spridas (jfr Cohen 1988). Genom kommodifieringen 

riskerar den samiska kulturens historia sålunda att urholkas, när besökare idag får en 

felaktig bild av samerna och deras historia. Det finns konkreta exempel på detta, vissa 

inom turistnäringen säljer upplevelser genom att marknadsföra hundspann och att rida på 

renar som samisk tradition trots att de inte är det (Svonni 2009-04-23). 

 

Under våra intervjuer har vi uppfattat en underliggande bitterhet från de samiska 

personerna när vissa ämnen diskuterats. Det har varit tydligt att det finns outtalade 

spänningar från den samiska befolkningen gentemot den icke-samiska befolkningen. En 

intervjuperson menade att vi icke-samer inte visste någonting om samerna och att det var 

fruktansvärt med hänsyn till historien och samtiden (observation). En del samer ifrågasätter 

icke-samernas rättighet att sälja och tjäna pengar på samernas kulturarv. Det finns 

moraliska aspekter att reflektera över när det gäller utnyttjandet av kulturella symboler för 

ekonomiska ändamål, och Pedersen & Viken (1996) menar att det kan vara komplicerat 

eftersom det inom ursprungskulturen finns de som anser turistarbetet vara förräderi 

(Pedersen & Viken 1996:75).  

 

”... den samiska kulturen som är helt unik, det är faktiskt bara här i Kiruna man kan 

uppleva den någorlunda genuint...” (Selberg 2009-04-22). Viken (2006) ställer dock 

frågan om en utomstående kan bedöma huruvida kulturen som upplevs är äkta eller inte 

(Viken 2006:3). Vi menar då slutligen att när en kultur är under utveckling, vilket den 

ständigt är, så är det svårt att hitta den kultur som finns i turisters förväntningar. Om 

turister finner den kultur de förväntar sig så är det iscensatt, eftersom den kultur som 

efterfrågas inte finns i samma tappning längre. Omgivningen blir då istället anpassad till 

turisterna, vilket gör att det blir svårt att hitta en miljö som är äkta. Det är en iscensatt bild, 

en konstruerad halvsanning. Visst härstammar många av de bilder och förväntningar på en 

historisk anknytning, hur det en gång i tiden varit. Men dagens samer och den moderna 

samiska kulturen innefattar så mycket mer än koltar, jojk och renar. Trots detta insisterar 

företagen på att marknadsföra denna bild. Vilket kan jämföras med teorierna om hur 

kommodifiering av en kultur bygger upp en iscensatt äkthet (jfr Butler & Hinch 1996:256; 

Notzke 1999:68; Cohen 1988:372).  Kanske hade det varit svårt att sälja etnisk turism om 
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turismaktörerna inte visade upp den stereotypa bilden. Vi tror att det är få turister som 

önskar se en same i modern klädsel som sköter renar med skoter och helikopter, trots att 

denne skulle kunna ge minst lika mycket av en upplevelse samtidigt som det ges en 

rättvisande bild. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad det är för typ av värden som perifera 

områden lyfter fram för att attrahera turister och vilka konsekvenser som uppstår i 

användningen av värdena för regionen/destinationen. Vi avsedde att göra detta genom att 

studera Kirunas turismnäring och omgivning. Vi kommer nu att ta våra viktigaste slutsatser 

gällande varje fråga i frågeställningen 

 

Vilka värden och budskap förmedlar aktörerna?  

Det är i princip genomgående samma värden och budskap som dyker upp inom 

Kirunaregionens turismnäring. De främsta värdena är naturen och den samiska kulturen. 

Det är dock inte värdena i sig som är de mest framstående, utan det sätt som de används  

och framställs på. Det är aktörerna inom turismnäringen som förstärker värdena genom att 

sända ut budskap om det äkta, unika och ursprungliga. Dynamiken mellan värdena och de 

positivt laddade budskapen får en nästintill magisk dragningskraft. Det som förmedlas är 

den exotiska ursprungliga samiska kulturen och den vilda, öde naturen. Vilka båda 

representerar en längtan efter någonting som turisterna känner saknas i deras vardagliga 

liv.  

 

Uppfattar vi att de värden som förmedlas är representativa för den faktiska upplevelsen 

av destinationen? 

Det som förmedlas av turismaktörerna skapar främst en förutfattad bild hos turisterna om 

vad som komma skall. Det är framför allt före resan som dessa värden förmedlas, och den 

bild som skapas är vinklad för att locka. Var du än läser är det samma bild som målas upp 

till dig som turist, som skapar ett helhetsintryck. Däremot är denna bild inte representativ 

för helheten eftersom bilden består av utvalda delar som gjorts mer betydelsefulla genom 

aktörernas marknadsföring. Därför stämmer den inte alltid överens med den verkliga 

bilden som turisterna får väl på plats, vare sig gällande naturen eller den samiska kulturen. 

Vi menar dock inte att de värden som förmedlas i Kirunaregionens turismnäring saknar 

underlag. De är i högsta grad närvarande och både naturen och den samiska kulturen är 

unika, men deras karaktär förstärks och förstoras kraftigt i marknadsföringen om regionen. 

 

Vilka upplevda konsekvenser kan uppstå i turistdestinationen genom användningen av 

dessa värden?  
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Genom att använda värdena och budskapen i kombination lockas turister till området och 

nya möjligheter till försörjning uppstår. Detta är positivt eftersom Kiruna lider av 

utflyttningar och har hög arbetslöshet på grund av dåliga försörjningsmöjligheter.  

 

Men det finns negativa konsekvenser att ta med i beräkningen när det gäller utökningen av 

turismnäringen i regionen. Naturen förändras i takt med att näringen växer och turisternas 

önskemål förändras, vilket leder till negativa påverkningar på miljön. Påverkan är störst 

från de upplevelser som kräver motordrivna fordon, exempelvis skotersafari, genom 

erosion, utsläpp och oväsen. Det har även en påverkan på ett mer oväntat sätt, att det 

inverkar på renskötarnas arbete, då den motordrivna turismen både skrämmer och förvirrar 

djuren. Regionen och dess aktörer marknadsför en öde vildmark i syfte att öka turismen. 

Men i takt med att turismen ökar, ökar även tillströmningen av människor vilket i sig gör 

vildmarken mindre öde. Detta leder till att naturen i regionen inte längre kan leva upp till 

de attribut som aktörerna ger den. 

 

Turismen i Kiruna använder sig även av kultur som värde. Det är dessutom en 

marginaliserad ursprungskultur, vilket gör att flera konsekvenser uppstår och i längden kan 

utgöra ett hot mot kulturen. Trots att turismen ger en ökad exponering av kulturen, vilket 

påverkar allmänhetens medvetenhet, så är det största problemet den iscensatta bild av 

äkthet som förmedlas. Allmänheten kanske blir mer medveten, men bilden de får är inte 

representativ för dagens same. Denna stereotypa bild som förmedlas, förstärks av såväl 

icke-samiska aktörer som samiska. Konsekvensen kan bli othering, där distansen mellan 

folken och deras kulturer blir stärkta istället för att minska barriärerna. När kulturen sedan 

används i sammanhang som saknar koppling till kulturen eller om det överexploateras 

riskerar kulturen att urholkas. Det framtida bekymret är då vem som kan skilja på det som 

var äkta då, är äkta nu och det som är en konstruktion för att göra ekonomisk vinning. I 

detta ligger även kommodifiering, som är ytterligare en negativ konsekvens, där kulturen 

görs till en vara för högstbjudande och på så sätt tappar all koppling till kulturens 

traditioner, mytologi och symbolik. Samtidigt har vi sett bevis för det som kallas kulturell 

förnyelse, genom att samerna sträcker sig förbi de stereotypa traditionella kulturgränserna 

och låter historien agera som inspirationskälla, vilket ger en speciell inriktning, exempelvis 

Karin Vasara. Kulturellt återställande visar sig också i form av att traditioner väcks till liv, 

eftersom turisterna efterfrågar kulturupplevelser utöver det vanliga.  
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Det är sammanfattningsvis tydligt att de negativa konsekvenserna överstiger de positiva. 

Turismen är dock inte uteslutande dålig och därför uppstår en friktion mellan det positiva 

och det negativa som kommer med turismen i detta område  

 

En titt in i framtiden 

Det har funnits fyra problemområden under uppsatsen arbetsgång, som vi tycker är 

intressanta för noggrannare undersökningar. Eftersom problemområdena avviker från 

syftet i denna uppsats väljer vi att redovisa dem här som framtida forskningsområden. 

 

Den samiska kulturen är under ständig utveckling, men den kultur som marknadsförs till 

turisterna ger en gammal och förlegad bild av kulturen. Samerna av idag går inte klädda i 

kolt och de flesta är inte renskötare, men ändå framställs samerna som just det. Det är både 

samerna och icke-samerna som framställer denna förlegade bild i syfte att attrahera 

turister. Det finns samer som visar en mer representativ bild av ”den moderna samen” och 

anser att andra säljer ut kulturen genom att visa en stereotyp bild. Det intressanta här är 

vilken av den samiska kulturen är mest värd i syfte att attrahera kunder och turister, den 

gamla eller den nya? Är det verkligen så att turister hellre ser en iscensatt kultur framför en 

modern, bara för att den iscensatta kulturen skiljer sig mer ifrån turisternas vardag? Eller är 

det så att den samiska kulturen fortfarande kan locka lika mycket om än inte mer turister 

ifall den moderna samen lyftes fram i marknadsföringen?  

 

Samiskt hantverk är en efterfrågad produkt bland turisterna, vare sig det gäller kläder, 

knivar, smycken eller något annat. Det gör att en marknad för samiskt hantverk har ökat 

och med det produktutbudet. Eftersom den samiska kulturen är under utveckling påverkas 

även hantverket, vilket leder till kulturell förnyelse. Istället för att hålla sig till traditionerna 

syr till exempel hantverkarna samiskt inspirerande kläder och den samiska kniven blir 

också extra utsmyckad. Samtidigt producerar och säljer hantverkare, som inte är samer, 

samiskinspirerande produkter. Det vi frågar oss här är var gränsen går för vad som är 

kommodifiering av en kultur och vad som är kulturens förnyelse och förändring? 

 

Den ökade turismen i regionen kring Kiruna kräver allt mer mark för att kunna ta emot 

turisterna. Mark som i århundraden använts av samerna och som fortfarande använder den. 
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Mark som samerna är tvungna att dela med sig av för att göra turismaktörerna och övriga 

intressenter belåtna. Något som vi observerade ibland ledde till en viss bitterhet mellan 

samer och icke-samer, där den ena sida [samerna] anser att de redan delat med sig av sin 

mark tillräckligt mycket. Medan den andra sidan [icke-samerna] anser att turismen är en 

god möjlighet för tillväxt i regionen och en försörjningsmöjlighet som erbjuder många 

arbetstillfällen. Här skulle det vara intressant att studeras samernas åsikter och värderingar 

om turismens framfart på och behovet av ”samisk mark”.   

 

Naturen omkring Kiruna framställs nästan alltid med starka positiva ord så som 

häpnadsväckande, unik, magisk och magnifik. Vi menar att ibland stämde beskrivningarna, 

men ibland kändes de överdrivna och till och med löjliga. Bara för att naturen på vissa 

delar skiljer sig ifrån vad människor är vana att se innebär det inte att hela regionen är 

häpnadsväckande och unik. Det skulle vara intressant att undersöka vad de resenärer som 

kommer till regionen anser om naturen. Tycker de verkligen att marknadsföring är naturen 

rättvis eller tycker de att marknadsföringen överdriver regionens natur? Och vilka aspekter 

av naturen anser turister vara mer/mindre lockande än andra och varför det? 
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