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Abstract 

Within this research project I aim to get a better understanding of how a tourist experience is 

constructed in an arena like Svalbard where there is a lot of different interests from different 

actors. By analysing travel forum discussions about Svalbard as a destination and complement 

them with my diary notes from the field trip to Svalbard, I come to the conclusion that the 

mindscape of tourists of Svalbard is focused on wilderness, polar bears and the climate 

change in chapter 2. Those characteristics of a perfect Svalbard experience also turn the 

tourist into a adventurer more then a simple visitor. In chapter 3 I give examples from my 

own experiences in Svalbard and how my mindscape was contradicted several times because 

of other interests. We understand how both Sysselmannen (Norway) and the Russian 

Embassy have interests in claiming Svalbard by showing activity and this is why so different 

interests have to work side by side. This explains how the contradictions I saw were a failure 

in finding dialogue between two actors on Svalbard having too different interests. In chapter 4 

I try to give a bigger understanding of how Sysselmannens handle those conflicts in interests 

and how they try to meet up with the tourists expectations at the same time as the try to 

protect and legitimize the cultural heritages, the coal mining and the wilderness. By giving the 

tourist education on how to respect Svalbard and give restrictions on how to behave, 

Sysselmannen try to direct the tourist in a way to work parallel with other actors. These 

attempts are made to make everyone satisfied and make the tourist upgrade to become more 

of a co- protector of Svalbard.  
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1. Inledning 

 
Under vår sista dag på Svalbard vandrade vi upp till kolgruva 2:s öppning på en sluttning 

precis ovanför Longyearbyen. Resterna av det som fanns kvar av byggnaden och den aktivitet 

som en gång fanns där är nu kulturminnesmärkta av Sysselmannen. Inga obehörig får tillträda 

platsen, då det finns en säkerhetszon på 100 meter runt alla kulturminnen. Vid första 

anblicken undrade jag vad det var. Det gav ett intryck av förfall och långt ifrån den 

eftersträvade bilden av Svalbard som orörd vildmark som jag själv föreställt mig. Då vi var på 

expedition klättrade vi upp till gruvan och studerade den närmre. Det var brant och svårt att ta 

sig fram. Längs med vägen upp fanns det rostiga delar av järnvägsspår som brukade gå upp 

till gruvan. Jag fick en känsla av att kolarbetarna en dag bara lämnat sin arbetsplats för att gå 

hem och sedan inte kommit tillbaka. Efter att vi hade gått över rangliga plankor för att komma 

in i det tillhörande huset hade jag inte förväntat mig att det på en gammal planka inne i huset 

skulle stå: ”Been there done that” tillsammans med en hel del annat klotter från turister. Trots 

att platsen är kulturminnesskyddad, hade folk tagit sig dit. Längre in fanns det rostiga tunnor 

och verktyg. På en av tunnorna stod det ”Livsfarligt avfall” (Hansson, privat dagbok 

2012.07.17). Jag var förvånad över det jag såg. Och det var inte första gången jag var det. 

Mitt fältarbete på Svalbard kantades av ständiga kontraster mellan mina förväntningar och det 

jag verkligen upplevde. Dessa krockar skulle komma att väcka mitt intresse för att studera hur 

en turistupplevelse görs för att undvika och förebygga de eventuella besvikelser som kan 

uppstå och som jag själv fick erfarenhet av.  

 

Samtidigt som ö-gruppen genom historien fascinerat många upptäcktsresanden, tillskrivits 

mystik och fortfarande genom sin otillgänglighet förväntas representera Arktis orörda 

vildmark, möts besökaren ganska snart av påfallande spår av mänsklig aktivitet och en 

kolindustri som funnits där sedan mer än ett sekel. När Arktis och dess fauna snabbare än 

någon annan plats håller på att förändras till följd av de globala klimatförändringarna försöker 

de båda länderna med starkast intresse för Svalbard – Norge och Ryssland att öka sin närvaro 

i området. Detta genom att utveckla nya verksamheter vid sidan om kolindustrin- däribland 

turismen. Turismen måste därmed fungera tillsammans med andra intressen på Svalbard och 

kontrasterna mellan olika agendor kompromissas.  
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1.1 Bakgrund 

Min studie baseras på ett fältarbete som jag gjorde under sommaren 2012. Då visste jag 

ingenting om ö- gruppen Svalbard som är geografiskt placerad i Norra Ishavet. Eftersom 

Arktis är en av de delar av jorden som senast befolkats och en plats som länge varit 

distanserad från forskning kan vi förstå de många myter som uppkommit genom tiderna kring 

platsen (Sörlin 2002:73f). Under 1500- talet försökte främst England och Holland finna nya 

handelsvägar norrut för att lättare nå Orienten (Arlov 1989:9). Vem som först kom till 

Svalbard råder det dock delade meningar om, men det mest vedertagna är att holländaren 

Willem Barentsz var den som upptäckte Svalbard år 1596 (Holland 19941f). Under 1600- 

talet följde en kapplöpning om vem som först skulle nå Nordpolen. Många enskilda 

äventyrares våghalsiga projekt understöddes ekonomiskt av respektive länder. De som vågade 

hyllades som nationella hjältar (Arlov 1989:47f). Vi denna tid fann äventyrare att det runt 

Svalbards kust fanns mycket valross och val, vilket blev inledningen till stora internationella 

satsningar på jakt för at utvinna späck som kunde användas till oljelampor och tvål (Arlov 

1989:29ff). Under 1700- talet dominerades valjakten av ryska Pomer- folket för att under 

1800- talet tas över av Norge. Efter fler år av stora förtjänster på Svalbards valfångster 

började tillgången på val minska så kraftigt att det inte längre var lönsamt. Under 1700-1800- 

talet började forskningens blickar riktas mot Arktis och i slutet av 1800- talet hittades kol på 

Svalbard (Arlov 1989:50ff). Med kolbrytningen inledde främst Norge och Ryssland sina 

bosättningar på Svalbard som därmed också kom att bli ett viktigt medel för respektive land 

att upprätthålla sin strategiska och säkerhetspolitiska position i Norra Ishavet. Eftersom 

områdets nationella tillhörighet då ännu var oklara vållade kapplöpningen mellan dessa båda 

länder en del konflikter (Agrild 2010: 225ff ). Kolbrytningen visade sig dock ganska snart 

vara olönsam. Idag finns bara två kolföretag – Store Norske och Rysslands Trust Arktikugol 

kring vilka de båda städerna Longyearbyen på norska sidan och Barentsburg på ryska 

utvecklats med en del forskning och turistverksamhet som andra näringsgrenar (Arlov 

1989:50ff). För att skydda sina intressen och få stopp på de tidigare nämnda konflikterna ville 

Norge år 1920 få ett beslut om ensamrätt till Svalbard. Då Norge vid detta tillfälle hade mest 

aktivitet och Svalbards kommission inte hade något förtroende för dåtidens Sovjetunionen 

beslutades det vid ett fredsmöte i Paris 1920 att Norge skulle få suveränitet över Svalbard i 

The Svalbard Treaty. Detta betydde att Norges stat började få ansvar och beslutanderätt på 

Svalbard samtidigt som andra länder har rätt till att hålla aktivitet på ö- gruppen (Agrild 2010: 

225ff). Sovjetunionen bjöds aldrig in till mötet. Idag anser Norge ha rätten till Svalbard även 
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om andra menar att beslutet som togs 1920 handlade om vem som hade mest aktivitet, vilket 

kan komma att utmanas av Ryssland (Grydehøj, Grydehøj & Ackrén 2012:99).  

 

Med ett ökat fokus på Svalbards miljö- och naturvärden och med flera inträffade olyckor i 

kolgruvorna fick Sysselmannen, Norges representant på Svalbard, under 1960- talet mer 

resurser från Norska staten för att under 1970- talet inrätta miljöskydd. Både Norge och 

Ryssland har dock fortsatt att tillskjuta pengar för att de båda kolföretagen ska kunna fortsätta 

sin verksamhet, samtidigt som nya arbetstillfällen ökat inom såväl turismen som i en utökad 

forskning på Svalbard (Arlov 1989:60ff). Svalbard är en plats som för en besökare 

förhållandevis är otillgänglig. Detta främst för dess geografiska läge som därmed erbjuder 

begränsade resalternativ dit, men också för att Svalbard står utanför Schengenavtalet. Naturen 

som står i fokus för den marknadsföring som görs om platsen är dessutom svårtillgänglig då 

denna inte går att uppleva utan guidad grupp, båt eller vapenlicens. Hemsidor och broschyrer 

om Svalbard marknadsförs platsen med ”sista chansen” men har också nämnts vara en av de 

mest välbevarade naturer som vi människor har kvar i Europa (www.lonelyplanet.com) 

(Sysselmannen 2006).  

 
Bakgrunden till att jag intresserade mig för att studera turisten på Svalbard har kommit från 

när jag hade fältarbete på Svalbard. Ständigt påmindes jag om de påfallande kontrasterna men 

också mer eller mindre oförenlig intressekonflikterna som finns mellan olika aktörer och 

deras agendor vad gäller Svalbards framtid. Studien blir extra aktuell i en tid där 

skärningspunkten mellan å ena sidan turistens önskan att alltmer söka sig till ovanliga resmål 

kontrasterar mot Norge och Rysslands intresse av att markera sin närvaro, samtidigt som 

världssamfundet står inför den verkligt stora utmaningen att vidta åtgärder för att förhindra ett 

snabbt smältande Arktis. Turisten blir extra intressant att studera, då det är turistindustrin som 

är hoppet i att visa verksamhet från norsk och rysk sida när kolet på Svalbard sakta tar slut.  

1.2. Syfte  

Med min studie vill jag undersöka vilka föreställningar och värden som tillskrivs i Svalbard 

som destination, samt hur dessa förhåller sig till och kommunicerar med andra aktörers 

aktiviteter och intressen på samma plats. Genom studien vill jag visa hur konstruerandet av 

turistens upplevelse på Svalbard görs i mötet mellan turistens förväntningar och andra 

aktörers intressen. De frågor som jag ämnar undersöka är följande: 
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- Vilka föreställningar och värden tillskrivs Svalbard? Vilka förväntningar finns det 

kring Svalbard som destination och upplevelse?  

- Finns det kontrasterande intressen på Svalbard? I så fall, hur blir dessa märkbara? 

- Hur formas besökaren och dess upplevelse av andra aktörers intressen på Svalbard? 

Hur kompromissas det mellan turisternas förväntningar och de agendor som annars 

finns på Svalbard?  

- Vilka förväntningar ställs det från Sysselmannens sida på en turist och hur tar dessa 

förväntningar sig i uttryck?  
 

Genom min studie har jag valt att fokusera på turistens förväntningar på Svalbard och inte 

deras förhållningssätt, samt turister som vill utforska Svalbard på egen hand och inte i grupp. 

När jag valt att studera turisternas förväntningar i relation till andra aktörers intressen, har jag 

avgränsat mig till naturskydd, kol och kulturminnen. Jag har också valt att fokusera på 

Sysselmannens roll på Svalbard och inte i samma utsträckning undersökt Rysslands intressen.  

1.3. Metod och material 

Bakgrunden till att jag började att intresserade mig för olika aktörer på Svalbard, kom med att 

jag under sommaren 2012 genomförde ett fältarbete på Svalbard inom ramen för en kurs 

kallad ”Miljö- och samhällsutveckling i ett föränderligt Arktis” vid Kungliga tekniska 

högskolan i Stockholm. Bland kursdeltagarna fanns det teknologer och medicinstudenter, 

medan det var endast jag, etnologistudent från Lunds universitet och en annan deltagare som 

hade läst antropologi som hade vana att kalla vårt insamlande av kvalitativt material för 

etnografi. Även om våra medstudenter inte kallade metoderna vi använde på kursen för 

etnografiska var det i hög grad det. En metod som blivit allt mer vanligare inom flera 

institutioner och områden (Ehn & Löfgren 2012:8).  

1.3.1. Fältarbete 

De klassiska etnografiska metoderna är kvalitativa och har bestått framförallt av observationer 

och intervjuer, där forskaren ägnar mycket tid åt att göra noggranna anteckningar för att förstå 

hur en utvald grupp ser på verkligheten (Ehn & Löfgren:2012:7f). Under senare år har det 

blivit allt mer vanligt att som etnolog använda sig av autoetnografi, det vill säga egna 

iakttagelser och upplevelser (Ehn & Löfgren:2012:7f). I mitt arbete har jag använt mig av 

varierande material i en bricolage- metod, som etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren 

likställer med at ta vad som finns till hands och sammanföra det till ett material (Ehn & 
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Löfgren 2012:9). Detta har passat mig bra då mitt första material kommer från mitt fältarbete 

sommaren 2012 där jag vistades på Svalbard i 8 dagar. I materialet som insamlades då gjorde 

jag intervjuer och observationer som jag dokumenterade i form av fältanteckningar, 

fotografier och privat dagbok. Fältarbete i sig betyder att undersökningen görs på den plats 

där den aktivitet som forskaren intresserar sig för också äger rum (Kaijser 2011:37).  

 

Genom mitt fältarbete var vi 30 studenter som leddes av tre lärare som planerat in intervjuer, 

hajker, besök på museum m.m. Detta betydde att jag hela tiden hade en grupp att förhålla mig 

till, vilket innebar att det bara var under luckor i mitt schema som jag tillsammans med min 

arbetsgrupp själv kunde styra det vi ville studera. Arbetsgruppen bestod av mig, Dariuz 

Hareza och Alex Wright, båda studenter från Chicago. Då det grupparbete vi skulle skriva 

inte var definierat i förväg skedde vårt insamlande av material med en teoretisk öppenhet och 

en pragmatisk metod. Intervjuerna gjordes med en representant från universitetet, 

Sysselmannen, Pomer Museet, Researchcentrat i Barentsburg, Store Norske och 

vildmarksturismen där alla var planerade i förväg av våra lärare. Mötet bestod minst lika 

mycket av en föreläsning som av att vi ställde frågor. Intervjuerna var strukturerade så att en 

student fick ställa en fråga till representanten som sedan fick svara på bäst den ville. 

Följdfrågor förekom sällan. Däremot var många av frågorna spontana och kopplade till vad 

informanterna redan hade pratat om. Då alla i gruppen ställde frågor har jag i de flesta fall inte 

styrt intervjun. Vid en intervju är det viktigt att som forskare vara medveten om vem 

informanten representerar. Samma person kan tillexempel tycka något privat, men uttrycker 

något annat när den intervjuas som tjänsteperson (Fägerborg 2011:94). Informanterna på 

Svalbard representerade i de flesta fall inte sig själva, utan en aktör på Svalbard med en 

bestämd agenda som genomlyste presentationerna. Då vi inte spelade in intervjuerna 

antecknade jag kontinuerligt stödmeningar i min fältdagbok. För att förstå samspel och hur 

människor beter sig är det bra att komplettera intervjuer med observationer (Kaijser & 

Öhlander 2011:85). Människor observerar och iakttar hela tiden och som forskare behöver du 

lägga an en extra medvetenhet kring vad det är du söker svar på i ditt iakttagande (Kaijser & 

Öhlander 2011:114). Genom hela mitt fältarbete observerade och dokumenterade jag mina 

upplevelser genom anteckningar och fotografier, samtidigt som det fanns stunder då jag letade 

efter mönster vilka kunde vara intressanta för min grupps studie. I efterhand har det visat sig 

att en del av det som aldrig dokumenterades var värdefullt för studien. Genom all 

dokumentation som ändå gjordes har jag fått chans i efterhand att arbeta autoetnografiskt. 

Genom renskrivning, genomgång av allt material och sammanställning av anteckningar har 
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jag också återupplivat minnen. Detta har jag kompletterat med broschyrer från Svalbard och 

texter från Museum of Svalbard. På samtliga museum som jag besökte fanns det inte tid att se 

allt, vilket resulterade i att jag fotograferade texterna. I och med mitt omfattande material av 

fotografier har jag under mitt analysarbete kunnat ta del av flera museitexter, precis så som de 

var när jag var där. Öppenheten i att kunna fotografera mycket, gör också att saker som annars 

kanske inte ansågs viktiga, plötsligt fortfarande finns dokumenterat (Kaijser & Öhlander 

2011:178). 

1.3.2. Nätetnografi 

Nu fyra år efter mitt fältarbete har jag fått en distans till det material som samlades in under 

mitt fältarbete. Då jag saknat möjlighet att senare åka tillbaka till Svalbard för att uppdatera, 

addera och komplettera mitt gamla material har jag använt mig av nätetnografi. I Martin 

Bergs bok Netetnografi- att forska om och med internet förklarar han hur insamlandet av 

material på internet riskerar att bli väldigt stort och att det därför är viktigt att hålla sig till 

avgränsningar (Berg 2015:64). Jag har i min studie valt att begränsa mitt material till att 

innefatta ett reseforum, Svalbard Travel Forum på Tripadvisors hemsida, en turisthemsida 

kallad Visit Svalbard, vilken är den som först kommer upp vid en google- sökning. Jag har 

också valt att göra google- bildsökningar på ”Svalbard” och ”Spitsbergen” där de första i 

flödet varit relaterade till marknadsföring av Svalbard som resmål. Det har varit viktigt att 

sätta mig in i hur de olika plattformarna fungerar för att också bilda mig en uppfattning om 

vad som ligger bakom material som presenteras. Speciellt viktigt har det varit att veta vilka 

aktörer som stått bakom de olika hemsidorna för att då också förstå agendan bakom det som 

förmedlas. 

1.4. Reflexivitet  

Reflexivitet handlar om att jag som forskare tar ett steg tillbaka och reflekterar över vilken 

påverkan jag som person och forskare haft på studiens utformning och tolkningar (Ehn & 

Klein 1994: 11ff). Med hjälp av att redovisa en del av min autoetnografi, det vill säga mina 

anteckningar från min dagbok och fältanteckningar ger jag läsaren en chans till att själv bilda 

sig en egen uppfattning om vem jag som person och forskare är, samt vilken inverkan jag 

personligen haft på studien (Öhlander 2011:18). Genom autoetnografi använder jag mig själv 

som en källa till hur en människa kan känna inför ett besök på Svalbard. Detta kan ha lett till 

att min egen bild har blivit än mer dominerande i studien än om jag inte använt mig av mitt 

autoetnografiska material. Då jag aldrig hade varit på Svalbard förut hade jag en öppenhet, 
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samtidigt som jag med kursens förberedelse fått ta del av mycket information om platsen, 

vilket sannolikt inte andra turister skulle fått i samma utsträckning. Då turisten står i fokus för 

min studie är det viktigt att poängtera att jag själv aldrig varit turist på Svalbard, då jag under 

mitt fältarbete främst var forskarstudent och gjorde saker som turister vanligtvis inte gör. Jag 

var där för att studera platsen och därmed har jag haft en annan blick än vad jag skulle haft 

om jag varit turist. Ändå vill jag hävda att anledningen till att jag ville resa till Svalbard 

påminner om det som de flesta turister vill med en resa till Svalbard.  

 

De intervjuer och observationer som jag gjorde på Svalbard är inte endast mina, då jag hela 

tiden ställde frågor tillsammans med min grupp av studenter. Mina två gruppmedlemmar kan 

därmed sägas ha haft en del inverkan på hur jag sett på materialet som samlades in på 

Svalbard. Hareza var vid detta tillfälle läkarstudent, samtidigt som Wright läste inom 

naturresurser och miljövetenskap. I vårt grupparbete hade vi olika fokus, där Hareza 

fokuserade på arkitekturens utformning på Svalbard, medan Wright var ansvarig för den 

miljöpåverkan som klimatförändringar har på natur och djur. Jag själv var ansvarig för att 

skriva om narrativ kring Svalbard. Alla dessa inriktningar skulle sedan leda till ett paper, där 

vårt arbete behandlade geopolitik på Svalbard och olika aktörers kontrasterande intressen. 

Med detta kan vi konstatera att jag redan under fältarbetet och grupparbetet vid Kungliga 

tekniska högskolan lade grund till min fortsatta studie, även om syftet inte var det samma som 

denna studies. Under vårt fältarbete var det en stor tillgång att jag kunde norska, samt att två 

av mina medstudenter kunde ryska. Tack vare dessa förkunskaper, fanns det utrymme för 

förståelse för saker som annars sannolikt kunnat missförstås eller undgått mig. 

1.5. Etiska överväganden 

 I och med att fältarbetet på Svalbard från början endast skulle leda till ett paper redovisat för 

klassen, fanns det ingen utvecklad etisk diskussion runt mitt fältarbete på Svalbard. I min 

etiska reflektion kring min nya studie har jag därför valt förhålla mig till individskyddskravet. 

Det handlar om att skydda informanter från otillbörlig insyn och kränkningar (Pripp 

2011:80f). Jag har i min studie därför valt att inte ange några namn på personer som 

intervjuades. Jag har dessutom inte bedömt namnet på enskilda personer haft en avgörande 

betydelse för min analys och slutsatser. Samtidigt har jag valt att vara tydlig med vilka företag 

eller institutioner vi besökte då detta ger relevans åt materialet. För att följa god 

individskyddskravet är det också viktigt med information till informanterna (Kaijser & 

Öhlander 2011:81). Samtliga av våra planerade intervjuer var gjorda i samförstånd mellan 
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våra lärare och personerna som blev intervjuade. Jag har dock inte detaljerad kunskap kring 

hur våra lärare beskrev vårt intresse innan vi genomförde intervjuer, mer än att samtliga varit 

väl förberedda. Under min observation av Svalbard Travel Forum på Tripadvisors hemsida 

(www.tripadvisor.com) har jag försökt att informera användare om min närvaro och till och 

med deltagit i ett utbyte av råd och frågor vid två tillfällen. Detta för att få en bättre förståelse 

för forumet, men också för att ta reda på vad turister visste om kulturminnen på Svalbard. 

Första gången hade jag skrivit en presentation av min studie, vilken togs bort direkt. För att få 

svar på mina frågor valde jag andra gången att vara privat användare. Efter att jag fått några 

svar angående kulturminnen framgick det att jag genomförde en studie. Då avbröt jag mitt 

fortsatta deltagande för att jag inte ville riskera att min länk med de svar jag fått skulle 

försvinna. Exakta citat kan refereras med hjälp av personerna som postats profilnamn. Inom 

nätetnografin förutsätts det att om en profil på internet kan jämställas med en individ i den 

materiella världen ska dennes identitet skyddas (Berg 2015:127). Tidigt i processen 

övervägde jag att endast referera till Svalbard Travel Forum, för att säkra informanternas 

identitet. Berg förde då i sin bok fram hur viktigt det är att ställa forskarens intresse mot 

respekten för informanten, men också för om ämnet kan anses vara känsligt eller inte (Berg 

2015:131). Min slutgiltiga bedömning blev därför att delge profilnamnen på forumdeltagarna 

för att på sätt vara mer transparens i min studie. Ämnet bedömer jag inte vara så utlämnande 

att det på något sätt kan skada informanten. 

1.6. Källvärdering 

Det material som använts till studien har inte från första början samlats in för denna studie, 

vilket kan sägas vara en nackdel. Antagligen hade jag under ett nytt besök på Svalbard fått 

möjlighet att göra min studie snävare och mer specialiserad i sitt slag. Att jag samlade in 

materialet fyra år före jag slutför denna studie, kan också ses som att jag vid ett senare besök 

kunnat få mer aktuella svar, angående situationen där idag. Samtidigt kan tiden som gått ha 

gett mig en distans till materialet som också gjort att jag kunnat se på det med mer klara ögon. 

Åren mellan mitt fältarbete och arbetet med denna studie har jag dessutom tillskansat mig mer 

kunskap i området, vilket gör att samma studie hade varit omöjlig omedelbart efter fältarbetet. 

Då materialet från Svalbard kompletterats med mer uppdaterad information genom nät- 

etnografi har jag även aktualiserat min bild av hur Svalbard ter sig idag. Eftersom 

utgångspunkten inte var denna studie vid tidpunkten för fältarbetet är inte heller mina metoder 

utformade som jag föredragit. Till exempel hade jag velat spela in intervjuerna. Inom 

forskning anses inspelade intervjuer mer värda, då de också visar på väsentliga variationer i 
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tonfall och andra ljud (Fägerborg 2011:106). Men då det inte kom på tal, kan det varit så att 

det fanns en överenskommelse mellan lärare och informanterna att intervjuerna inte skulle 

spelas in. Istället har jag fått gå tillbaka till mina fältanteckningar där jag antecknade ner det 

som jag fann intressant då. Då en del av det insamlade materialet är på engelska eller norska, 

vill jag också lämna reservation för eventuell misstolkning. Detta har jag dock mött upp med 

att behålla citaten på originalspråk.  

1.7. Teoretiskt perspektiv 

Genom mitt arbete kommer jag att använda mig av olika teoretiska perspektiv för att på så sätt 

kunna tolka mitt material. Det första begreppet är etnologen Orvar Löfgrens mindscape som 

han utformat i samband med sin bok om turistens historiska utveckling och där han också tar 

upp vilka olika mindscapes som gör att vi värdesätter olika saker (Löfgren 2002:10ff). 

Mindscape kan nämligen förstås som ett konstruerat perspektiv som tillkommit via en 

kulturell läroprocess. Mindscapet är på detta sätt en referens som vi delar med andra. Med 

begreppet kan vi förstå förväntningar och därmed också förhållningssätt som en grupp 

människor delar (Staiff www.hsc.csu.edu.au). Mindscape blir därmed ett nyttigt begrepp i 

förståelsen av turistens förväntningar på en resa till Svalbard. Löfgrens mindscape 

kompletterar jag med sociologen John Urrys begrepp the tourist gaze som kommer ifrån 

boken med samma namn. Dessa begrepp kommer att användas med liknande utgångspunkt, 

samtidigt som jag tycker att de tillsammans bidrar till en större förståelse av hur vi kan 

använda båda begreppen. Om mindscape är en referens, en förväntad bild är turistblicken 

blicken som letar efter denna förutsatta bild. Om vi reser till en plats har vi en förväntan kring 

vad det är vi kommer att uppleva, dessa förväntningar är mindscape, medans det fokus som 

turisten får i att finna det som stämmer överens med en förutfattade bilden kan sägas vara 

turistblicken. Turistblicken kan sägas vara den riktning blicken och kroppen får av de 

förväntningar som vi sedan tidigare har. Resultatet blir att upplevelsens kvalité bedöms efter 

huruvida vårt mindscape blir bekräftat eller inte (Urry 1990:1ff). Om det sker eller vi ser 

något som kontrasterar mot det vi förväntat oss kan vi bli besvikna. I andra fall ser vi det inte 

alls då vi är så fullt riktade åt det som matchar vårt mindscape att vår lins sorterar ut det som 

inte hör till vad vi förväntat oss. Likt Löfgren menar Urry att vårt seende är något som är 

inlärt och att turistplatser är iscensatta platser för att uppfylla det mindscape som 

förprogrammerats (Urry 1990:9). De som har intresse av att turismen växer, bryr sig också om 

hur turistens föreställningar kan införlivas, samt hur en destination kan iscensättas till att bli 

det turisterna vill ha. Urry poängterar att det finns flera olika turistblickar, olika fokus. Om vi 
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söker efter en speciell upplevelse kan det också säga något om hur vi vanligen lever. Därför är 

det också viktigt att veta att den form av turism som en väljer också säger något om ens 

vardag, bakgrund och tillhörighet (Urry 1990:1ff). Detta är något som jag valt att inte 

fokusera på, men som hela tiden bör finnas i åtanke.  

 

För att komplettera förståelsen av dessa redan presenterade perspektiv kommer jag använda 

mig av filosofen Sara Ahmed som i sin bok Queer Phenomenology- orientations, objects, 

others beskriver hur vi genom att vi har en viss bakgrund också är och blir riktade åt olika 

objekt. Hon menar att hur vi är orienterade, vilken bakgrund eller erfarenhet vi har påverkar 

hur vi tar plats i olika miljöer, i förhållande till andra ting och situationer (Ahmed 2006:29ff). 

Om vi här ser turisten som redan är riktad av det mindscape som länge byggts upp, så finns 

det redan en tydlig riktning som gör att det är det som besökaren också kommer att leta efter 

med sin blick. Själva bakgrunden kan förstås som det uppbyggda mindscape som vi förväntar 

oss och där den riktning som Ahmed talar om kan kallas turistblick, en sil som letar efter det 

som förväntats. När den riktning som varit utstakad förändras av något som kontrasterar med 

mindscapet kan en känsla av desorientering infinna sig, vilket gör oss mer medvetna om den 

riktning som förut var självklar (Ahmed 2006). Med hjälp av Ahmed blir krocken mellan 

turisten och andra aktörer, så som tillexempel miljön och vardagen på en turistplats förståelig. 

I min studie har jag också valt att använda sociologen Bruno Latours Actor Networking 

Theory (ANT) för att förstå hur olika aktörer kommunicerar och påverkar turistens 

upplevelse, vilka regleringar som finns men allra främst hur det byggs strategi för att alla 

olika intressen ska kunna uppfyllas parallellt med varandra, samtidigt som desorientering ska 

undvikas hos turisten. Aktörer som kulturminnen, kol och turism har kontrasterande intressen 

som påverkas av varandra. Som vi kan se är det inte bara turistens mindscape som ensamt 

bestämmer vad som blir turistens upplevelse, i så fall skulle alla vara nöjda eller kanske 

uttråkade av allt blev som de föreställt sig.  Andra aktörer medverkar till att konstruera en 

turists upplevelse. Det centrala i förhållningssättet ANT är att allting är ett resultat av 

nätverkande aktörer, men också att dessa inte endast är mänskliga (Latour 2005:153). Till 

exempel är naturen en medaktör i görandet av turistupplevelsen (Jóhannesson, van der Ruim 

& Ren 20127ff). Även om turisten förväntar sig något av naturen på Svalbard, är det i många 

fall på naturens villkor som en aktivitet görs. Latour menar att vi inom forskningen måste 

fokusera på dessa kopplingar och eftersöka förståelse för relationer.  (Latour 2005: 5). I detta 

exempel där naturen inte för en social konversation med turismen, måste vi finna förståelse 

för relationen i de spår som samexisterandet lämnar efter sig.  (Latour 2005:8ff). För att förstå 
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hur aktörer förhåller sig till varandra, är det bäst att gå till aktörerna själva då de ständigt 

arbetar med att definiera sin position (Latour 2005:23ff). Latour bekräftar att det i många 

nätverk uppstår konflikter samtidigt som det finns de som är beroende av varandra (Latour 

2005:18). Tillexempel är turismen beroende av isbjörnar, då många kommer dit för just det, 

samtidigt som det finns ett annat intresse av att skydda djuren. För att förstå hur dessa 

intressen försöker fungera parallellt söker jag svar i de konsekvenser (tillexempel regleringar 

och turistinformation) som blivit av en dialog dessa i mellan, var jag finner det relevant att 

använda mig av ANT.  

1.8. Forskningsfält  

När jag i min studie fokuserat på att studera turism på Svalbard, har jag också kommit fram 

till att turism är något naturligt för en etnolog att studera. Turism handlar om att iscensätta en 

annan verklighet än den vardagliga, värden och kulturella processer med semestertrender som 

speglar vårt samhälle (Urry 1990) (Löfgren 2002) Alla dessa komponenter finns med i studiet 

av en turistupplevelse.  En etnolog som fokuserat på att studera turism, är bland annat Orvar 

Löfgren som i sin bok On holiday- a history of vacationing studerar vad för värden som lagts 

in i olika sorters resande samtidigt som han visar på stora förändringar över tid i seendet på 

semester och resa. Han är även den som utvecklat det tidigare i uppsatsen nämnda begreppet 

mindscape (Löfgren 2002). Löfgren baserar mycket av sin syn på turismen med hjälp av 

sociologen John Urry då han ser turismen som en del av en kulturell läroprocess och 

konstruktion. Någon som vidareutvecklat Löfgrens och Urrys resonemang om turistens 

mindscape och turistblick är etnologen Owe Ronström i sina studier kring Gotlands resa från 

småstad till att bli ett World Heritage. Med sin forskning reflekterar han kring hur människor 

kollektiva syner och värdering förändrar och gör platser. Bland annat fokuserar han på hur 

platser förändras med kulturarvspolitik där det hela tiden sker selektiva val kring vad som är 

värt att spara inför framtiden. Kulturarvet och utformningen av en plats sker i högsta grad 

utifrån politiska intressen (Ronström 2008). På samma sätt kommer jag i denna studie att 

fokusera på hur Svalbardupplevelsen konstrueras utifrån både turistens föreställningar och 

Norge och Rysslands politiska intressen.  

 

Då jag är intresserad av att studera mindscapes kring Svalbard och olika agendors inverkan på 

turistens upplevelse har jag sökt forskare som rört sig närmre den region jag valt att studera. 

Karen Oslund, professor i världshistoria ger i sin bok Iceland imagined- nature, culture and 

storytelling in the North Atlantic oss exempel på hur berättandet kring den nordeuropeiska 
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naturen gått ifrån att ses som vild, otämjd och farlig till att värderas som skön och välreglerad. 

Dessa förändringar av föreställningar sätter hon sedan in en europeisk kontext där hon 

diskuterar huruvida européer upplever dessa nordeuropeiska platser som exotiska och 

främmande eller som en del av det europeiska (Oslund 2011). 

 

En person som studerat turism på Svalbard är geologiforskaren Ricardo Roura som i sin 

artikel The Polarcultural heritage as a tourismattraction undersöker berättelsers roll i hur 

kulturminnen på Svalbard transformeras och konstrueras om till turistattraktioner. Här tar han 

exempel från The Airship Mooring Mast vid Ny- Ålesund, Svalbard som kommit att bli en 

symbol för de äventyrare som sökt sig till Nordpolen. Med sin studie menar han att berättelser 

kring kulturminnesmärkningarna blir viktiga för upplevelsen. Hans syn på kulturminnena är 

att de med narrativ kompletterar paletten av aktiviteter på Svalbard och där kulturminnena 

inte är lika föränderliga som naturen och kan därför skapa en slags stabilitet åt den guidade 

turen (Roura 2009 http://teoros.revues.org/402 2015.12.19). Med historiens äventyrare som en 

del av de saker som fortfarande aktualiseras i föreställningarna kring Svalbard kan även 

arkivarien Clive Holland´s etnografiska arbete kring upptäckarna som försökte nå Nordpolen 

under 1500 till 1900- talen sägas komplettera vår förförståelse för turistens mindscape kring 

Svalbard. Genom att samla olika journaler och dokument från farare som sökte sig till 

Nordpolen har Holland överlämnat en bank av känslor och föreställningar kring Svalbard. En 

plats som överförde heroism, mystik, tragedi och seger kring de som reste dit (Holland 1994). 

 

I detta nu arbetar institutionen Historia för vetenskap, teknologi och miljö vid Kungliga 

tekniska högskolan i Stockholm med ett projekt som heter Sustainable Communities and the 

Legacies of Mining in the Nordic Arctic. Detta projekt ämnar undersöka hur olika aktörer 

förhåller sig till kolindustriefterlämningar på olika platser där Svalbard fungerar som ett 

exempel. Studien förväntas leda till svar på hur olika efterlämningar fungerar som verktyg för 

att hävda sin rätt till Svalbard, men också hur det kan fungera som kulturminnen att hänga 

upp sina respektive identiteter på (www.kth.se 2015.10.19). Forskningen som utfördes under 

mitt fältarbete på Svalbard 2012, i regi av Kungliga tekniska högskolan handlade om miljö 

och samhällsutveckling i ett föränderligt Arktis. I min arbetsgrupp där Dariuz Hareza och 

Alex Wright ingick skrev vi ett paper om det geopolitiska klimatet mellan Norge och 

Ryssland på Svalbard. Med studien kom vi fram till att vikten av att hålla aktivitet på 

Svalbard var större än de rådande kontrasterna mellan olika verksamheter (Hansson, Hareza 

& Wright 2012).  
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När jag sökt efter etnologiska studier som behandlat Svalbard som plats har jag inte lyckats 

hitta några. Om vi går till UNIS, Longyearbyens universitets hemsida speglar detta tydligt 

vilken form av forskning som främst håller till på Svalbard. Nämligen forskning inom 

geologi, biologi, teknik och geofysik (www.unis.no 2016.01.01). Ett annat exempel på detta 

kan visas från webbsidan Research in Svalbard som är en plattform för samlad forskning 

kring Svalbard (www.researchinsvalbard.no/) där jag efter att i sökfönstret skrivit både 

”ethnology” och ”anthropolgy”, inte fått några resultat. Detta behöver inte betyda att det inte 

finns några etnologiska studier gjorda på Svalbard alls men talar för att det antingen finns för 

lite, att de är svåråtkomliga eller att det drunknar i all annan forskning. Min studie får därmed 

bli ett bidrag till att utöka etnologiska studier i Arktis.  
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2. Turistens förväntan och blick 

2.1 Pionjärerna  

När jag först fick höra att jag skulle utföra fältarbete på Svalbard visste jag ingenting om 

platsen. Jag hade förstått att det var ett ställe i Arktis och då såg jag framför mig hur jag skulle 

åka fram på en mindre båt mellan stora isflak, studera glaciärerna, se isbjörnar och se berg 

som ingen någonsin bestigit. En vecka innan avfärd läste jag om Andrées 

luftballongsexpedition mot Nordpolen år 1897 i boken The Ice Ballon (Wilkinson:2012) 

samtidigt som jag skrev i min dagbok: 

 
Romantiska bilder är vad jag ser. Det okända. Med en vecka kvar och med berättelserna om livsöden- 
riktiga journaler känner jag mig ganska liten. Inte alls så stor och modig som jag kände när jag först 
fick veta att jag skulle dit (…) Med en vecka kvar blir böckernas historia verkligare och verkligare och 
samtidigt overkligare. Det är som att jag kan se människorna, hur kände de en vecka innan? Och 
samtidigt. De brann verkligen för det, de hade förberett sig, kämpat för att få upptäcka, med risken att 
aldrig komma tillbaka. Och vad gör jag? Hoppar på en kurs som tar mig dit, bara för att det är en 
häftig sak att göra. Och även om det låter som helt olika världar, så har vi samma syfte med att åka dit. 
Med den dagens mått mätt var det Svalbard det onåbara, med våra mått mätt är det bland det mest 
onåbara- vi som tror att vi vet allt (Hansson, Privat dagbok 2012.06.30).  

 
Eftersom jag inte visste något om Svalbard före avresan och vi läste om Andrées 

luftballongsfärd försökte jag inför mina fältstudier relatera till vad de tänkt när de skulle ge 

sig av på sin expedition. Med boken förstärktes den känsla jag redan hade om hur det skulle 

vara att utforska något okänt. När jag berättade att jag skulle till Svalbard var det flera av 

mina vänner som inte visste vart det låg och när de förstod att det handlade om Arktis, tyckte 

de att det var häftigt och önskade att de också fått åka dit. Men vad är det då för 

föreställningar och värden vi har kring platsen som lockar oss att vilja resa till Svalbard? Vad 

vill vi få ut av att besöka platsen och vad tillskriver en resa dit oss som besökare?  

 

Somliga föreställningar är vanligare och beror på saker som vi fått lära oss genom en kulturell 

läroprocess. Dessa referensramar kallar etnologen Orvar Löfgren för mindscapes. Mindscape 

kan förklaras som en förprogrammering av vilka förväntningar vi har men också vårt 

förhållningssätt till något/någon. Det är ett konstruerat och etablerat perspektiv som gör att vi 

ser saker genom ett filter där vår blick är inställd på att se det som vi förväntar oss se (Löfgren 

2002:10ff).  
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Om vi tänker att mindscape är byggt av berättelser vi hört, bilder vi sett eller saker vi varit 

med om kan vi också förstå inlärningen som finns i ett mindscape. Förundran som finns kring 

Svalbard som plats kan tillexempel härstamma från de folksagor om resandet till Arktis som 

skrevs under 1800- talet och om de fasansfulla resor och dödsfall som skedde i samband med 

expeditioner till Polarregionen. De resande beskrev och uppfattades många gånger som hjältar 

oavsett om de kom tillbaka eller inte. Känslan av att bli heroisk och bli en del av att utveckla 

världskartan lockade många män att ge sig norrut (Wråkberg 2002:156). Etnologen Owe 

Ronström menar att produktion av minnen och visioner handlar om nuet och framtiden, då det 

är i nuet det konstrueras, samtidigt som det har ett mål med konstruktionen inför framtiden 

(Ronström 2006:5). De äldre bilderna av Svalbard som mystiskt och onåbart har helt enkelt 

fortfarande ett värde för oss idag i och med att bilderna reproduceras. Att bilderna används i 

marknadsföringen för turism på Svalbard är tydligt. När jag besökte Lonely Planets hemsida 

skrev de så här om Svalbard:  

 
Svalbard is the Arctic North as you always dreamed it existed. This wondrous archipelago is a land of 
dramatic snow-drowned peaks and glaciers, of vast icefields and forbidding icebergs, an elemental 
place where the seemingly endless Arctic night and the perpetual sunlight of summer carry a deeper 
kind of magic. One of Europe's last great wildernesses, this is also the domain of more polar bears than 
people, a terrain rich in epic legends of polar exploration. Svalbard's main settlement and entry point, 
Longyearbyen, is merely a taste of what lies beyond and the possibilities for exploring further are many: 
boat trips, glacier hikes, and expeditions by snowmobile or led by a team of huskies. Whichever you 
choose, coming here is like crossing some remote frontier of the mind: Svalbard is as close as most 
mortals can get to the North Pole and still capture its spirit (www.lonelyplanet.com 2015.01.02). 

 

Här får vi genast en hel beskrivning av vad vi förväntas uppleva när vi kommer som besökare 

till Svalbard. Naturen och klimatet är unikt och magiskt. Dessutom nämns det vara en av 

Europas sista bäst bevarade vildmarker. Legenderna om polarexpeditionerna nämns men 

också att detta är så nära en vanlig ”dödlig” kan komma Nordpolen. Med dessa ord aktiveras, 

rekonstrueras och produceras de föreställningar som våra historieböcker berättar om. Med 

denna beskrivning av platsen förstår vi att marknadsföringen också lockar med att besökaren 

själv med ett besök på Svalbard ska tillskrivas de egenskaper som en gång tillskrevs 

nationalhjältarna.  

 

När jag under mitt fältarbete intervjuade representanten för universitetet på Svalbard sa hon: 

”There is no reason to live here” med en ironisk ton (Hansson, fältdagbok 1:17 2012.07.09). 

Genom detta citat kan vi förstå att Svalbard är en plats med speciella förhållanden. En 

”bortaplats” där väldigt få skulle vilja stanna. Sociologen John Urry menar att vi med turism 

också söker upplevelser som kontrasterar mot vår vardag (Urry 1990). Representanten för 
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universitet i Longyearbyens uttalande kan vara ett tecken på att en plats kan passa som 

turistmål, då det är en plats annorlunda från de platser människor vanligtvis valt att bosätta sig 

på. I och med att Svalbard och Arktis är platser som en väldigt liten del av jordens befolkning 

besökt eller ens kommit i närheten av, kan vi också anta att det råder mindre delade 

föreställningar kring platsen.  

2.2.  Den vilda naturen, faran och upptäckaren 

 Genom att studera ett reseforum på internet, där personer som är intresserade i Svalbard eller 

tidigare varit på Svalbard delar frågor, historier och råd kring platsen kan vi förstå vad turister 

förutsätter sig uppleva med en resa till Svalbard. När jag först kommer in på webbsidan som 

är inriktad på Svalbard finns det en lista med olika diskussionstrådar där folk kortfattat 

försöker beskriva med en titel vad det är de vill samtala om. En av besökarna på hemsidan 

undrar vad som finns att göra på ö-gruppen och förklarar att han är intresserad av historia, 

men vill fokusera på naturen: ”Hope to get some natural wild life out there” (Savedwater S, 

Tripadvisor). Likt detta citat är de flesta forumanvändare intresserade av den vilda naturen. I 

följande inlägg berättar en besökare på Svalbard om sin resa: ”…of course we did see 

wildlife. We saw about a dozen polar bears, some up very close from the ship or zodiac and a 

few that were more binocular bears. We saw bears feeding, bears with cubs, bears on shore 

and bears on ice. So we felt very very satisfied” (Camini33, Tripadvisor). Besökaren skriver 

”of course we did see wildlife” och vi får klart för oss hur en resa till Svalbard där en inte sett 

vild natur därmed heller inte uppfyllt resenärens syfte med resan. Genom att här ta hjälp av 

Urrys turistblick kan vi förklara hur turisten har ett inlärt sätt att se när den är på semester. För 

en resa till Svalbard är denna föreställning kring naturen det centrala som styr vart turisten 

riktar sin blick (Urry 1990:9). På flera ställen i reseforumet blir det synligt hur besökare både 

visar att de varit nöjda och andra besvikna över att deras huvudmål med resan uppfyllts eller 

inte. Samma person som uppger sig själv vara nöjd menar att det fanns de som under resan 

också uttryckte en besvikelse, då de ville se isbjörnar under fler timmar (Araminta07).   
 
… there is not guaranteed wildlife sightings, generally speaking, and from what I saw it is more about 
quality rather than quantity of sightings. for example, you are not constantly sailing past polar bears 
and walrus - although that may happen on some trips, I think every trip is different. I believe there was 
one trip where no bears at all were seen despite looking in the usual places. No ones fault of course but 
could be disappointing I imagine (Araminta07, Tripadvisor). 

 
Denna kommentar är ett resultat av en annan forumanvändares frustration över att det är 

naturen som får bestämma upplevelsen. För en annan kan det göra resan ännu mera exklusiv, 

då du inte vet om du kommer att ha tur att uppleva det du förutsatt. Vi kan härmed se att 
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bilden av hur en turist ska bete sig på Svalbard delar sig Vad de verkar ha gemensamt är dock 

att naturen och djuren är det som deras förväntningar på Svalbard cirkulerar kring. 

 

Med hjälp av Orvar Löfgrens bok On holiday förstår vi att turismen från början handlade om 

att lokalisera landskap med annorlunda eller speciella egenskaper. Från turismens början har 

det vilda varit menat att undersökas och att människan skulle pröva sin egen styrka mot 

naturens krafter och faror. Med hjälp av utforskandet av det vilda skulle människan också 

komma nära naturens själ. Detta i en period då överklassen bodde i stan och var distanserad 

från fysiskt arbete. Det vilda handlade inte bara om landskapet och naturen, utan också om 

utmaningar på egen hand. Löfgren skriver: ”Bergen erbjöd chansen till att kämpa mot både 

intern och extern natur” (Löfgren 2002:53). I forumet är det en person som vill veta hur det 

fungerar med att röra sig utanför samhällen på egen hand, ett tecken på att turisten vill testa 

sin egen förmåga mot Svalbards vildmark: ”… after much internet searching I am finding it 

very difficult to get information and I understand viewing Polar bears is not encouraged. Self 

travel is not possible” (Shaun R, Tripadvisor). Efter lite läsning har han kommit fram till att 

det verkar omöjligt att ta sig runt ensam. På Svalbard får ingen röra sig utanför städerna på 

egen hand om de inte har vapenlicens och ett fungerande vapen, då isbjörnar kan attackera 

människor. Löfgren menar att en genom att utsätta sig för vildmark på egen hand också är ute 

efter äventyr och nya perspektiv på livet. År 1818 skriver advokaten Estwick Ewans att han 

under sin vintervandring i bergen ska söka efter vad han menar är: ”njutningen i lidandet och 

nyheten med det farliga” (Löfgren 2002:55). Att få kämpa för själva upplevelsen gör också 

upplevelsen mera värd (Löfgren 1997:183 Vad rymmer en upplevelse?). På samma sätt kan vi 

tänka oss att det än idag finns en njutning i att anstränga sig och att faran lockar hos många 

besökare av Svalbard. Turisten vill inte vara turist, utan snarare äventyrare. Nämnas bör också 

Löfgrens hänvisning till att berg och vildmark genom historien förknippats med maskulina 

prov, vilket gör dessa miljöer genuskodade (Löfgren 2002:55).  

 

Roderick Nash skriver i sin bok Wilderness and the American Mind att vi måste förstå att 

”wilderness” inte är territorier, utan snarare ett sätt att se (Nash 1982:5). Om vi här använder 

oss av det tidigare begreppet mindscape kan vi förstå att vad vi ser som vilt och inte, beror på 

den läroprocess vi gått igenom och hur vi fått lära oss att se på ett landskap. En intressant 

konsekvens är att turismen och exploateringen av det ”vilda” ökat restriktionerna för vad som 

passar in i en nationalpark (Löfgren 2002:66). Med detta sagt kan vi förstå att besökarnas sätt 

att se på Svalbard har fått en naturlins. Deras mindscape kring Svalbard har inprogrammerats 
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till att handla om den vilda naturen. Wilderness- blicken blir då ett sätt att se och sortera ut 

vad som är viktigt och inte när de besöker Svalbard.  

 

För att komplettera och försöka nyansera bilden av Svalbard har jag också valt att besöka 

sökmotorn ”google” (www.google.com 2015.12.26)  för att där leta upp de bilder som först 

kommer upp när jag skriver ”Svalbard” och ”Spitsbergen” i sökmotorn. Resultatet blir snarare 

en bekräftelse på att det är naturen, isbjörnar och norrsken som står i fokus för en som är 

intresserad av Svalbard. De första bilderna visar Longyearbyen inbäddat i snö, lite längre in 

en bild på en kvinna iförd sportkläder på en sluttning. Vidare visas bilder på turister som tagit 

bild på sig själva med skylten ”Varning för isbjörn”. När jag söker på Spitsbergen tenderar 

bilderna att handla mer om glaciärer, zodiaks, smältande isar och isbjörnar i olika akter. På 

denna sida finns det fler historiska bilder som talar om kol och valjakt. På någon enstaka bild 

syns bilderna av den svarta röken från kolindustrin.  

2.3.  Sista chansen  

När vi under fältarbetet intervjuade en representant för turismutvecklingen på Svalbard sa han 

att de viktigaste delarna på Svalbard som lockar turister är: Wilderness, polarbears, 

polarhistory, geology and ”the last chance” (Hansson1:37 2012.07.17). Vad menas då med 

sista chansen? Arktis har under de senaste decennierna blivit det globala ansiktet för 

klimatförändringarna. Vi har tidigare konstaterat att besökarna vill åka till Svalbard just för 

dess unika natur. Med en allt mer påverkande klimatförändring hotas det som är Svalbard, till 

att om bara några år inte vara det samma. Isbjörnarnas utdöd och smältandet av isarna, kan ha 

en lika stor del i lockelsen av det vilda, än isbjörnarna och isen i sig. Klimathotet skapar ett 

bäst- före – datum där det gäller att hinna se det autentiska Svalbard innan det försvinner. 

Men detta skapar också en känsla av att besökare måste ta ett större ansvar. På forumet 

uttrycker en del som varit på Svalbard tacksamhet över att de fått se naturen, när den annars 

syns i klimatkampanjer och där isbjörnarnas död blivit symbol för klimathotet (Wahlgren 

2008) Ett exempel på detta är Greenpeaces film som gjorts för att få Lego att sluta sitt 

samarbete med oljeföretaget Shell. Den kallas Lego: Everything is NOT awesome där hela 

filmen börjar med att det står två isbjörnar uppe på ett berg, vidare några spannhundar, granar 

och människor som spelar ishockey. I mitten av filmen ändras allt när Shell börjar ta upp olja 

från havet och oljan hälls ut över den arktiska världen byggd av legoklossar 

(www.youtube.com 2016.01.04). Denna film kan visas som ett exempel på att när vi tänker 

Arktis tänker vi också klimatförändringar och därmed också ansvar. 
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2.4. Påläst och ansvarstagande 

Samtidigt som det är den vilda naturen, äventyret och utmaningen i det hårda klimatet som 

verkar locka turister uttrycks en förvåning över Svalbards svårigheter på reseforumet. En 

forumanvändare skriver att de vill se både isbjörnar och norrsken under samma visit. Detta 

svarar en annan forumanvändare på följande:  

 
You can't do all of those things at the same time of year, you'll have to decide which is most interesting 
to you. Svalbard is a fascinating place but not a place to go on a whim. I do suggest you read up on it 
and then decide if you want to go. It's expensive to get there and while you are there. You can't tour 
around on your own, there are virtually no roads and outside Longyearbyen you need to be armed 
against Polar Bear attack. You need to go with a guide or on an expedition cruise or a day trip by sea if 
you want to see anything outside the township. Enjoy reading up (smudge99, Tripadvisor).  

 
 
Här ser vi att forumanvändare som anser sig ha mer kunskap om Svalbard uttrycker hur en 

besökare bör handla. Som vi kan se här ovan, ber smudge99 den andre forumanvändaren att 

förbereda sig med att läsa på bättre, samtidigt som den påpekar att Svalbard inte är en plats 

som du åker till spontant. En annan talar om ansvar, när den replikerar på en annan 

forumanvändares inlägg om besvikelse över att de upplevt Svalbard som en plats för ”tick- 

job” (anspelar på att se en plats, ta ett fotografi och sen åka vidare) (adam h, Tripadvisor).  

Efter en klagan på att de inte fick se isbjörnar under en längre tid, svarar en annan 

forumanvändare: 

 
I would hate it to become like African safaris where all the ships turn up where the Polar bears are all 
at the same time. Thats not responsible tourism (…) This is a fragile ecosystem and Polar Bears are 
having a though time as the climate changes and their natural prey. Svalbard has so much more to offer 
(…) Sorry but I think you should research before you go on this sort of trip. Its not a safaripark for 
enjoyment. If we dont respect it we wont have ant Polar Bears left (smudge99, Tripadvisor).   

 
 

Här kan vi se att det finns en konflikt i mellan å ena sidan turisters förväntningar att få se 

isbjörnar och å andra sidan förväntningen att besökare ska känna ansvar och verka för en 

turism som tar hänsyn till naturen och djuren. I båda exemplen blir det en disharmoni mellan 

naturen och det mindscape som måste uppnås för att turister ska ha upplevt det som de tycker 

sig ha rest dit för. Sara Ahmed talar om orientering, där hon menar att alla har en bakgrund 

som riktar dem till att orientera sig på ett speciellt sätt i en situation eller miljö (Ahmed 2006).  

Det mindscape som många turister som aldrig varit på Svalbard delar, har vi konstaterat 

består av att uppleva vild och orörd natur som kan komma att försvinna under de närmsta 

åren. Isbjörnen och fara är också en del av de föreställningar som turisterna bär på. 

Turisternas mindscape fungerar som den bakgrund Ahmed menar skapar riktning, samtidigt 
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som själva riktningen kan ses vara både kroppslig (Ahmed 2006) men också bestå av den 

tidigare nämnda turistblicken. Med turisternas mindscape om vild natur, är det också det 

turisterna riktar sitt fokus till. Om platsen speglar turisternas mindscape, kan turisterna lätt 

orientera sig och blir nöjda, samtidigt som kontraster leder till turisters desorientering och 

besvikelse.  

 

I detta kapitel har vi fått en bättre förståelse för hur vi förhåller oss till Svalbard och vilka 

förväntningar och värden som läggs in i att komma dit men också tagit upp vad som 

uttryckligen verkar vara ett selektivt seende av vad för förväntningar vi ska ha på en plats som 

Svalbard. Som jag tidigare nämnt sker styrningen av seendet också en del av det som faller 

utanför turistens mindscape. Tillexempel finns det inte många kommentarer om kulturminnen 

eller kolindustrin som finns på Svalbard. Det är inte heller något som nämns på 

LonelyPlanets, eller på Visit Svalbards hemsidor (www.lonelyplanet.com 2016.01.02, 

www.visitsvalbard.com 2015.11.10). När de på reseforumen ber flera turister att läsa på om 

Svalbard innan de reser, kan vi fråga oss om detta är en indikation på att våra föreställningar 

om Svalbard borde omarbetas? Detta ska vi ta reda på, men först ska vi gå på hajk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kontrasternas Svalbard  

3.1. Kulturminnen i form av skräp 
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Under min andra dag på Svalbard gav jag och min grupp oss av från vårt hostell klockan 

09.00. Vädret var soligt och temperaturen 6°C. Vi var en grupp på 30 personer, varav våra två 

lärare som bar stora gevär på sina axlar, en av dem gick först och den andra sist i ledet. Under 

vägen upp för berget som kallas Sarkofagen fick vi hjälpas åt över vattnet som silades ner 

med den smältande isen från toppen. Vi blev ganska varma av ansträngningen. När vi skulle 

över platån var vi tvungna att vara beredda på att det kunde finnas isbjörn. Vi hade lärt oss 

sedan tidigare instruktioner att vi alltid ska gå på led i osäkra terränger. På vägen såg vi 

resterna av en rens ben liggandes på marken. Isbjörn? Vi fortsatte upp och jag kunde inte 

hjälpa annat än att hisna av känslan av att vi kunde vara i fara. När vi kom över bergsnocken 

kontrollerade vår mest erfarna lärare området, så att det skulle vara fritt från isbjörnar och 

gjorde klartecken att vi kunde fortsätta. Där uppe kunde vi se fjorden och de omkringliggande 

bergen med sina glänsande glaciärer. Vid det här laget var vi alla hungriga och snart började 

vi bre ut oss på marken och plocka fram våra matsäckar. Då utbrast en student att han hittat 

något och kallade till sig lärarna, vilket ledde till att alla i gruppen blev nyfikna. Mitt ibland 

oss stack en rostig vajer upp ur marken! Vår lärare förklarade med van ton att det var en rest 

från den tid då människor letade efter kol inne i berget. När vi börjar se oss omkring kunde vi 

hitta spår efter kolgruvearbetarna som en gång höll lunch där. Det fanns gamla konservburkar 

kvar och en hel del rostiga skruvar. Läraren förklarade då att dessa tillhör kulturminnen och 

att de inte får röras. Själv var jag ganska förvånad.  

 

Alla rester av aktivitet från före 1946 så som tågräls, gruvor, byggnader och konservburkar är 

kulturminnesskyddade på Svalbard (Text på Musuem of Svalbard 2012.07.15). Runt alla 

kulturminnen finns det dessutom en 100- meters skyddsradie och inga skyltar. Efter att min 

första reaktion varit att vajern förstörde min känsla av att vara en riktig upptäckare började jag 

att fascineras av föremålets historia. Den där känslan av upptäckt blev delad. Å ena sidan 

hade vi sprungit på något som lämnats där för många år sedan vilket skapade en känsla av 

genuinitet, samtidigt som det inte passade in i min bild av Svalbard som orört. Även om jag 

läst om kulturminnena innan vi kom till Svalbard, blev det så uppenbart att det inte stämde 

överens med en mer inbyggd föreställning hos mig, mitt mindscape kring Svalbard.  Vår 

lärare fortsatte att berätta om hur de letade kol där och liksom jag kände, sa han att dessa 

kulturminnen som ser ut som skräp motsätter den bild vi har av Svalbard som vilt och orört. I 

min fältdagbok tecknade jag ner vad han sa och vad jag själv tänkte: ”Problem with tourism 

industry because they want to give the tourists what they expect- wilderness” (Hansson1:23 

2012.07.10). Men varför fortsätter då Sysselmannen att skydda kulturminnena när de 
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kontrasterar mot turistens förutfattade bild? Och varför om det utgör en fara mot djur som kan 

fastna och dö i resterna? Vi satte oss nästan på kulturminnen då vi inte visste att de fanns där. 

  

Genom denna observation och direkta reaktion kan vi se hur jag som ny besökare finner min 

upplevelse kontrasterande mot de förväntningar som jag haft. Jag letar efter förståelse hos min 

ledare då det inte heller finns några skyltar om dessa kulturminnen. Kulturminnen som liknar 

mer skräp och som inte passar in i bilden av vildmark, glaciärer och isbjörnsland. När jag 

varit inne på reseforumet och sökt bilder på (www.google.com) har sådana kulturminnen varit 

ytterst ovanliga. Den tidigare egna erfarenheten och den medialt producerade bild jag hade av 

Svalbard stämde inte med de gamla konservburkarna. Vi kan med Ahmeds teori kring 

orientering (Ahmed 2006) förstå att mina förutfattade bilder av att en hajk på Svalbard skulle 

bestå av orörd natur bekräftades fram tills att jag fick se en vajer sticka upp ur marken. Min 

orientering på Svalbard hade rubbats då den inte stämt överens med mitt mindscape kring 

Svalbard, vilket ledde till desorientering och besvikelse. Min riktning och mitt fokus var 

medvetandegjort och jag blev förvirrad.  

 

Löfgren beskriver kulturminnesvården huvudsakligauppgift är utväljandet och glömskan 

(Löfgren 1997:6 Kulturarvets renässans). Det som bestäms vara ett kulturminne har också 

fått en värdering som något som ska sparas in i framtiden (Löfgren 1997: Vad rymmer en 

upplevelse?). I den engelska information jag kan hitta kring Svalbards kulturminnen, översätts 

ordet med cultural heritage, vilket Ronström menar är ett vidare begrepp som även inkluderar 

kulturarv (Ronström 2004:6f). Effekter av produktionen av cultural heritage kan ges genom 

(1) historisering, där det finns ett mål med kulturarvet att visa något för framtiden, (2) 

kulturalisering som är när människor med hjälp av kulturarvet försöker att omformulera sin 

egen identitet och (3) estetisering som i sig själv många gånger är ett mål, men som också kan 

uppfylla andra agendor. ”Genom estetiken kan viktiga problem förflyttas från den politiska 

sfären till en kontext där frågor om stil och smak sätts av professionella estetiska experter. ” 

(Ronström 2004:10) Vi kan härmed förstå att kulturminnen på Svalbard använder 

kulturminnena i dessa syften, både för att visa på historisk aktivitet på Svalbard, vilket kan ge 

legitimitet för fortsatt suveränitet på Svalbard, samtidigt som andra länders historiska 

efterlämningar också skyddas. Att kulturminnena på Svalbard skulle handla om 

kulturalisering sker genom att Longyearbyens befolkning identifierar sig med kolindustrin, 

där tillexempel en gruvarbetare står staty i mitten av samhället. Även här aktiverar 

kulturminnena en identitet av staden som byggd av kolindustriarbetare. Detta är dock inget 
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jag valt att fokusera på. Estetiseringen kan däremot antyda till att i och med att det inte finns 

några skyltar försöker Sysselmannen att inte bryta den bild av orörd natur som turister vill 

uppleva. Med en kulturminnesmärkning kommer också politiska motiv till varför just det ska 

sparas (Beckman 1999:14) Kulturminnen på Svalbard får inte fortsätta finnas för att 

historierna ska berättas, utan kan istället ett sätt att markera position på Svalbard. På Svalbard 

finns det en lång tradition av att visa position genom att ha aktivitet, men också iscensätta 

aktivitet. Detta var mycket vanligt innan Norges suveränitet infördes och många länder ville 

markera politiskt intresse på Svalbard. Markering kunde ske med hjälp av pinnar, byggda 

scenografier och mindre hus. Idag kan Norge kulturminnesmärkning bevisa och skydda 

Norges historia på Svalbard, och därmed legitimera sin fortsatta önskan om suveränitet 

(Avango, Hacquebord & Aalders 2009:2f).  

3.2. Turistupplevelsen i andra hand? 

Vid vårt möte med representanten för universitetet i Longyearbyen framkom det att 

universitetets närvaro på Svalbard har ett politiskt 

syfte eller som hon uttryckte det; ”Everything on 

Svalbard is politics” (Hansson Fältdagbok 1:13 

2012.07.09). Denna mening skulle följa med mig 

under mitt fältarbete och genom fältarbetes gång 

skulle det bli mer och mer tydligt vad hon menade. All 

aktivitet som görs på Svalbard görs främst i syfte att 

markera position på Svalbard från både Norge och Rysslands sida. Bestämmelserna om 

Norges suveränitet som gjordes under 1920 i Paris, byggde nämligen på att Norge var den 

nation som hade mest aktivitet på Svalbard då (Agrild 2010:225ff). När jag besöker 

Sysselmannens hemsida och tittar på det som kallas Sysselmannens grundprinciper blir saken 

ännu mer tydlig (se föregående bild). Sysselmannens första uppdrag från norska staten är att 

upprätthålla Norges suveränitet på Svalbard. Detta görs som sagts genom att få alla de olika 

verksamheterna på Svalbard att kunna samexistera med varandra, även då många av dem har 

kontrasterande intressen. Sysselmannen, samt Rysslands ambassad på Svalbard, har båda 

intresse av att turism, forskning och kolindustri ska fungera på Svalbard. Sociologen Bruno 

Latour skriver i samband med sin Actor network- theory att ”En aktör är någon som agerar 

genom många andra”, där han fullföljer rubriken med ett resonemang om att allting kan ses 

som ett skådespel och där en skådespelare hela tiden måste förhålla sig till allt annat på 

scenen som tillexempel scenografi eller en motspelare (Latour 2005:45). Det handlar om att 

1) Svalbard- en del av Norge  
2)Ikke diskriminering  
3)Beskatning 
4) Militaere begrensningar  
5) Miljøvern  
 
(www.sysselmannen.no 
2015.10.31)  
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finna kompromisser där turistupplevelser på Svalbard måste fungera med andra motstridande 

aktiviteter. Latour påpekar för oss att för att förstå hur dessa kompromisser ser ut måste vi gå 

till aktörerna själva och därmed också gå till de konsekvenser som blivit av hur olika aktörer 

förhåller sig till varandra (Latour 2005:47). Turismen måste förhålla sig till att det finns 

naturskydd, kolindustri och kulturminnen på Svalbard samtidigt som turisternas mindscape 

också fungerar som aktör då förväntningarna skapar lockelse och driv till att först resa dit och 

sedan se saker som stämmer överens med förväntningarna.  

 

Äktheten i det vi gör och hur vi blir nöjda eller inte med vår resa, beror till stor del på hur 

upplevelsen svarade upp emot det mindscape som vi bär på. För att gästerna ska bli nöjda blir 

det därför viktigt att de andra aktörerna är medvetna om deras föreställningar för att på bästa 

sätt leva upp till dem (Ronström 2006:5). Dialogen som sker hos Sysselmannen för att 

kompromissa mellan olika verksamheter kan för en turist tes sig osynlig då den fungerar. När 

vi däremot upplever något som vi inte förutsatt och som inte stämmer överens med vårt 

mindscape blir vi medvetna om nätverkandet. Det vill säga, vi märker av de olika 

kontrasterande intressena och kompromissandet som inte fungerat, först när vi möts av att 

något bryter mot vår förutfattade bild. Brytpunkter brukar ge oss ett annat perspektiv på något 

som annars tas för givet (Ehn & Löfgren 2012:30). 

3.2. Det svara kolet  

När vi kom till Svalbard visste vi att det fanns kolindustri, då vi läst om det i kursen. Men när 

jag hade sökt på ”Svalbard” och ”Spitsbergen” på google eller på VisitSvalbard var varken 

kol eller kulturminnen något som funnits med i marknadsföringen av platsen 

(www.google.com 2015.12.26). Istället figurerar kolet på Svalbard i miljöaktivist- reportage 

från bland annat Green Peace, som låg och markerade ställning i Longyearbyens hamn när vi 

var där. När vi så kom till Longyearbyen var inte kolen synlig, mer än i de gamla gruvorna 

som nu blivit kulturminnen och lite rök från en skorsten en bra bit utanför samhället. Någon 

dag senare skulle vi resa till den ryska staden Barentsburg, vilka följande bilder är tagna:  
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(Fotograf: Elin Hansson 2012.07.11 Barentsburg) 

På fotografiet kan vi se bergen och glaciärerna som det perfekta sceneriet som avspeglar 

turismens mindscape om orörd natur. Kolröken framför blir kontrasterande symbol för 

klimathotets fysiska närvaro, samtidigt som det bryter av mot den föreställning jag haft om 

Svalbard som orört land. I Barentsburg är kolindustrin påfallande närvarande där röken 

kommer ut ur skorstenar i ena sidan av staden, för att i andra ändan och längs kusten fyllas 

med stora högar av kolrester.  

 

Kolet som på bilden nedanför ligger framför bergen i bakgrunden påminner mig om att 

Svalbard är i förändring. Jag får ont i magen och dåligt samvete. Alla mina föreställningar 

möts av motsättningar, utom ett. Hotet om att Svalbard aldrig mer kommer att bli sig likt finns 

där och det pågår rakt framför mina ögon (Hansson 1:25 2012.07.11). När vi lite senare går 

till Pomer- museet i Barentsburg frågar vi guiden om hur han ser på Barentsburgs utsikter för 

framtiden. Han menar att Barentsburg måste bedriva kolindustri, det har de alltid gjort, 

samtidigt som han tror att turismen kommer att öka mycket de närmaste åren. Men den måste 

mena han, bedrivas i kolföretagets regi (Hansson 1:31 2012.07.12). Här kan vi se en antydan 

till förhoppning om att turismen ska fungera tillsammans och till och med formas efter 

kolindustrin.  
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(Fotograf: Elin Hansson 2012.07.12 Barentsburg) 

När vi dagen efter besöker kolföretaget Store Norske i Longyearbyen inleder representanten 

med en presentation där han menar Longyearbyen inte vore något utan kolindustrin. Det var 

det som fick folk att flytta dit med sina familjer, bygga sjukhus och skola. Store Norske är till 

99,9 % ägt av norska staten idag och vid presentationen får vi veta hur Store Norske har som 

uppdrag från Norge att upprätthålla sin verksamhet, trots att utsikterna för att utvinna kol från 

Svalbard börjar bli dåliga och kolföretaget inte längre går med ekonomisk vinst. Han menar 

att Longyearbyen skulle kollapsa som stad om inte Store Norske skulle finnas. ”UNIS 

(universitet) - they can just pack and leave! Stayable tourism (100 000) from april to august- 

rest of year nothing!” skriver jag i mina fältanteckningar (Hansson 2:16 2012.07.13 9.30). 

Han menar också att hade Store Norske inte fått finansiellt stöd från Norska staten, hade det 

blivit ryssarna som tagit över hela Svalbard (Hansson 2:16 2012.07.13). Store Norske är 

därför ett politiskt instrument på Svalbard för att upprätthålla Norges närvaro på Svalbard. All 

aktivitet på Svalbard kan därför ses som politiska positionsmarkörer både för Norge och 

Ryssland och där kolindustrin även om den kontrasterar mot naturskyddet utgör en viktig del i 

den geopolitiska balansakten.  

 

Turister ute efter det autentiska och ingen vill kalla sig turister (Höjer 2006). Men vad är då 

det autentiska undrar jag när jag väl kommer till Svalbard och ser kulturminnen och kol 

förstöra det som för mig och mina studiekamrater är sinnebilden för det ”autentiska 

Svalbard”?  Enligt etnologen Lotten Gustafsson är den förutfattade vi bild vi har av en plats 
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det som vi refererar till vid bedömningen av om något är autentiskt eller inte (Gustafsson 

2002:65f). Hur den verkliga upplevelsen står emot det mindscape som turisterna har, avgör 

huruvida upplevelsen ses som iscensatt eller autentisk, bra eller dålig. Kol och kulturminnen 

är saker som kan motverka bilden av en orörd och vild natur. Men kulturminnen kan också 

väcka mer intresse, men detta intresse förhindras av att turisten inte har rätt att gå mer än 100- 

meter nära ett kulturminne. Å ena sidan, skulle det kunna leda till än mer frustation, 

nyfikenheten skulle stoppas av regler. Å andra sidan skulle det kunna leda till mer 

kulturminnesförstörelse om turisten skulle bryta reglerna.  

 

Under tiden som jag observerade Svalbard Travel Forum valde jag att delta med frågor om 

kulturminnen. Var det någon som kunde berätta om sin upplevelse och som också känt av 

kontrasterna mellan deras förväntningar och det de upplevt? Till svar fick jag av flera 

”experter” på reseforumet att det inte finns några kulturminnen på Svalbard. I längre 

beskrivningar gjorda av turister som varit där framkommer det att de sett gamla stugor som 

deras guide berättat om (Camini33, Tripadvisor). Berättelserna tycks ha gått förbi med mindre 

intresse hos turisterna.  

 

Jag har tidigare talat om mindscapet som en sil, där turistblicken inriktas åt att se det som 

stämmer överens med våra föreställningar (Löfgren 2002) (Urry 1990). Förklaringen till att 

det inte är många som skriver eller reflekterar kring sina upplevelser av kulturminnen på 

reseforumet kan bero på att turistföretagen valt att inte visa dem, besökarna har inte kommit 

till platser där det funnits kulturminnen, för att filtreringen utifrån turisternas mindscape varit 

så stark att de inte getts någon betydelse eller att turisterna helt enkelt valt att vända bort 

blicken när de kommit förbi lämningar av kolgruvor och förfallna hus. Med Ahmeds tidigare 

nämnda resonemang om en orientering i en miljö utifrån ens bakgrund (Ahmed 2006), kan vi 

förstå att turisterna i många fall kan vara så riktade åt att fokusera på naturen, att deras blick 

sorterat bort kulturminnen och kol från själva upplevelsen.  

 

Vi har nu förstått att det råder kontrasterande intressen på Svalbard, vilka Sysselmannen vill 

ska fungera parallellt. Samtidigt som kulturminnen och natur ska skyddas och kolindustrin 

fortsätta fungera, måste Sysselmannen ha en strategi för att försöka att göra turisterna nöjda. 

Hur detta görs och formar turistens upplevelse ska jag ta reda på i nästa kapitel.  
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4. Välkommen, så länge det inte märks att du varit här 

När jag reagerade på kulturminnena som jag såg mer som skräp, kan jag inte ha varit den 

första till att vara med om att märka av kontraster på Svalbard. Komplexiteten i att hantera de 

till synes disparata intressekonflikterna och kontrasterna som jag beskrivit i denna studie 

gestaltas på ett slående sätt med den entréinformation som mötte mig när jag besöker Museum 

of Svalbard; ”It is not possible to be an invisible tourist- but we appreciate your trying” (Text 

från Museum of Svalbard 2012.07.15). Texten är signerad Sysselmannen och är ett utdrag 

från en text om hur du som turist tar hänsyn till natur och kulturminnen ute i Svalbards 

terräng. Men vad menas egentligen med att turisten ska vara osynlig? Vi kan tänka oss att 

turismen själv är en motsättning mot de värden vi lägger in i Svalbard som plats. För många 

och för mycket synliga turister skulle riskera både exploatera naturvärden och kulturminnen 

men också förändra bilden av Svalbard som mänsklighetens utpost till den riktiga vildmarken 

och Arktis. 

4.1. En ansvarsfull och omärkbar turist  

I en broschyr som jag fick vid mitt besök hos Sysselmannen- Svalbard- Opplev Svalbard på 

naturens premisser går det att på första uppslaget läsa en uppmaning till turister: 
 

Ta vare på Svalbard.” Svalbard har en sterk tiltrekningskraft på mennsker fra hele verden. Den enorme 
villmarken lokker med store naturopplevelser, og de mange kulturminnene forteller om barske liv naer 
yttergrensen for de mennskelig mulige.Sysselmannen ønsker at Svalbard skal vaere tillgjengelig for dem 
som søker den urørte naturen. Samtidigt er det et mål å ta vare på miljøet. Av grunn er ferdselen 
regulert, og en rekke verneområden er opprettet. Sysselmannen ønskar også at Svalbard skal oppleves 
på naturens premisser, og i det åpne landskapet kan tillretteleggning for besøkende virke forstyrrende. 
Du finner derfor ikke merkede stier og skilt, og få informasjonstavler er plassert i terrenget. Dette stiller 
höye krav till alle som ferdes på Svalbard, men vi tror det gir deg en rikere opplevelse av naturen 
(Sysselmannen 2006:1).  

 

Genom denna text förstår vi hur Sysselmannen är medveten om att det är den vildmarken på 

Svalbard som i första hand lockar turister till platsen, men också hur Svalbard är en plats som 

är tuff för sin besökare. Samtidigt förklaras det tydligt hur Sysselmannen vill att allt det vilda 

som lockar ska vara så tillgängligt som möjligt, samtidigt som naturen och kulturminnena 

också måste skyddas. Regleringar är ett faktum. Tillrättavisningar i form av skyltar skulle 

kunna förstöra upplevelsen, samtidigt som informationen måste komma fram. Som vi ser 

försöker Sysselmannen bemöta dessa saker som är svåra att få samma, i att ge turisten tydlig 

information innan de ger sig av på egen hand. Genom Latours Actor Network Theory (ANT) 

kan vi uppmärksamma hur det finns olika aktörer (Latour 2005) där Sysselmannen vill att alla 

ska fungera tillsammans i ett nätverk av dialog. Natur – och kulturminnesskydd och turisters 
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önskan men också säkerhet måste förhålla sig till varandra då de hela tiden har inverkan och 

påverkas av de andra. Turistens mindscape är också en aktör i detta nät, där de andra 

aktörerna måste förhålla sig till det turister förväntar sig. Med den ständigt återkommande 

avvägningen mellan de olika kontrasterande intressena kan följaktligen inte heller turistens 

behov och önskemål helt tillgodoses. Inom ANT menar Latour att vi för att begripa 

konsekvenserna av den dialog som förs mellan olika aktörer i ett nätverk, måste gå till 

aktörerna själva (Latour 2005:47). Här har jag valt att se konsekvenserna av dialogen i den 

information som Sysselmannen och Visit Svalbard ger turister. Den information som 

Sysselmannen väljer att ge turisterna speglar den dialog som funnits kring hur de olika 

aktörerna ska kunna samexistera på Svalbard. På Museum of Svalbard blir det tydligt att 

Sysselmannen också förhållit sig till turisternas mindscape kring Svalbard.  

 
You will also see many objects lying around, and each of them tell their own part of the story. An old 
kettle, a broken cup, a piece of broken glass and a spent cartridge or two. There items may seem like 
foreign intrusions, sometimes even rubbish in a pristine nature. But they are also part of the history of 
man in Svalbard and they are as important as the larger cultural monuments (Text från Museum of 
Svalbards 2012.07.15 ). 

 
Här ser vi hur Sysselmannen försöker att beakta turistens förväntade bild av kulturminnen 

som skräp i en orörd natur samtidigt som existensen av kulturminnena ska motiveras på ett 

trovärdigt sätt. Texten avslutas med att Sysselmannen vill klargöra att alla som besöker 

Svalbard både tar en risk och har ett ansvar med att besöka Svalbard, någonting kan förstöras 

(Text från Museum of Svalbard 2012.07.15). Med detta återkommer jag till mina upplevelser 

ute på hajken några dagar tidigare då vi satte oss mitt i ett kulturminne. Om det inte finns 

några skyltar och jag går som besökare ut på egen hand, hur ska jag då kunna hålla en 100- 

meters distans om det inte finns några som helst skyltar eller markeringar som informerar om 

detta?  

 

Med hjälp av Ronströms resonemang kring skyltars betydelse kan vi förstå att skyltar 

anlägger en ton som upprättar styrda perspektiv. Skylten i sig brukar inte ses som det viktiga, 

utan den i relation till det objekt som den berättar om som minnesvärt och speciellt (Ronström 

2008:19). Genom detta förstår vi att det inte skulle vara så viktigt vad skylten har att säga, 

utan själva existensen av skyltar riskerar att förminska upplevelsen av naturen. Skyltar skriker 

ut: ”Se mig, jag är viktig!” (Ronström 2008:19). En uppmaning på en skylt är svår att ignorera 

även om turistblicken skulle vara starkt inställd på att koncentrera sig på det vilda. Ytterligare 

ett perspektiv talar för att detta medvetna val, gjorts på grund av att skyltar istället skulle kalla 



	   33	  

till sig turister till platser som skulle rubba deras bild av Svalbard som orört eller att 

kulturminnena skulle kunna riskera att förstöras. Du skulle som turist sannolikt inte vilja 

komma till en skylt, läsa om ett intressant kulturminne och sedan endast skymta det 100 meter 

bort i enlighet med tidigare nämnda skyddsradien. Antalet turister som skulle bryta mot 

kulturminneslagen skulle sannolikt öka. Kulturarv förknippas med folkets historia och kan 

därför också produceras för att på sätt locka till sig turister. Av entréns text på Museum of 

Svalbard förstår vi att kulturminnen och kulturarv på Svalbard inte självklart vare sig är eller 

ska vara en turistlockelse. Kulturminnena är inte menade att bli besökta eller deras historier 

berättade för de som ger sig ut utan guide, dels för att de riskerar att förstöra bilden av det 

orörda och vilda Svalbard, men också för att genom sina kulturminnen belägga och 

upprätthålla Norges suveränitet på Svalbard inför framtiden. Berättandet kring kulturminnena 

ses som mindre viktigt än att kulturminnena fortsätter att existera.   

 

I samma broschyr menar Sysselmannen att Svalbards natur ställer höga krav på en besökare 

och att du som turist själv ansvarar för att inte begå miljöbrott. I samband med detta visas 

bilder på hur turister tagit bild på sig själv för nära en valross eller hur några öppnat en grav. 

Båda dessa turistgrupper blev sedan eftersökta och med varnande ton, uppges de ha fått betala 

40.000 norska kronor för sitt beteende. Genom att ge varningar och informera besökare redan 

vid ankomst, sätta höga priser på guidade turer och krav på vapenlicens för de som vill ge sig 

ut på egen hand försöker Sysselmannen minimera de risker som finns med oerfarna besökare 

på Svalbard. På Visit Svalbards hemsida finns det även lista med riktlinjer för hur du ska bete 

dig som en god turist besökande ö- gruppen: 

Guidelines 

1. Don't be an arctic litterbug! Leave no lasting signs of your visit. 

2.  Birds and other animals are not to be disturbed. Remember you are the guest. 

3. Help take care of the biodiversity. Do not pick flowers. 

4. Leave old cultural remains alone. Law protects all traces of human before 1946. 

5. It is prohibited to lure, pursue or otherwise seek out polarbears in such a way as to disturb them or      
expose either bears or humans to danger. 

6. Do not leave the settlements without a suitable gun, and experience in using it. 

7. Be considerate to others. 

8. Contact the Goveror´s office (Sysselmannen) if planning a longer field excursion. A mandatory 
registration applies for travel to large parts of Svalbard. 

9. Aquaint yourself with the rules and regulations pertaining to travel and other tourist activites on 
Svalbard. 

10. For the sake of both the environment and yourself, we recommend organized tour arrangements. 

(http://www.visitsvalbard.com/en/Svalbardrules 2015.11.16). 
Svalbard Tourism Board in cooperation with the Governor of Svalbard  
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Genom att se denna lista av riktlinjer förstår vi hur Sysselmannen försöker formulera en profil 

men också bilda och informera besökaren om hur du som turist visar respekt för natur, djur 

och kulturminnen. Med Ahmeds teori om orientering kan vi förstå hur vi då verkligheten 

överraskar oss i förhållande till vad vi förväntat, drabbas av en desorientering (Ahmed 

2006:4).  För att desorienteringen inte ska uppstå eller för att den ska bli liten och inte skapa 

förvirring eller besvikelse, försöker Sysselmannen att rikta om besökarna med hjälp av att 

rekonstruera deras mindscape innan de möts av kontraster. I första punkten i listan för 

riktlinjer uppmanas turisten att inte lämna efter sig något skräp. Detta är en allmän 

grundprincip som idag gäller för de flesta naturreservat. Skräpet utgör ett hot mot den 

ömtåliga naturen som Sysselmannen har i uppdrag att skydda, samtidigt som vi kan förstå att 

turister själva med en tanke om en orörd och vild plats skulle möta skräp med stor besvikelse. 

Att turisten uppmanas att inte lämna några spår av sin visit tillmötesgår även turistens bild av 

Svalbard som en ”sista- chansen”- destination, då varje turist ska få känslan av att den varit en 

av de sista att se Svalbard i sitt originalskick.  

 

I den andra och tredje punkten av riktlinjer som handlar om att du inte får plocka blommor 

eller störa det vilda, försöker Sysselmannen att kompromissa mellan att uppmuntra turisternas 

önskan om att se natur och djur, samtidigt som de uppmanas se sig själva som gäster i naturen 

och beskyddare av den biologiska mångfalden (Guidelines www.visitsvalbard.com). 

Sysselmannen lägger här ett ansvar på turisten som den förväntas följa. Om turisterna ser sig 

själva som upptäckare och utforskare på expedition, kan vi tänka oss att detta väcker en större 

känsla av respekt och vördnad för naturen. Med detta riktar Sysselmannen om turistens 

minscape till att inte enbart handla om natur och djur, utan ett ansvar och delaktighet i att 

Svalbards unika natur och vildmark bevaras för framtiden. Turisten blir därför inte enbart 

sedd på som en turist, utan också som en väktare av miljön så länge den påverkas så lite som 

möjligt av besöket. När jag läser i Sysselmannens broschyr uppmanas dessutom läsaren att 

meddela Sysselmannen om det finns något djur som beter sig konstigt (Sysselmannen 

2006:16). Här anslår Sysselmannen ett exklusivt ansvar och förtroende gentemot besökaren 

som i ett annat sammanhang skulle kunna uppfattas som ett misstroende eller idiotförklaring. 

Dessa sätt att styra om turistens fokus och samtidigt upprätthålla och till och med förstärka 

besökarens äventyrsideal som ingår i mindscapet om Svalbard samtidigt som detta genom ett 

visat förtroende får kompromissa med de olika bevarandeintressena. För att turismen på 

Svalbard ska fungera och kunna samexistera med kolindustri, kulturminnen och naturskydd, 
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måste profilen på den typiske besökaren på Svalbard vara; en väl förberedd, påläst, 

ansvarsfull och öppensinnad upptäckare.  

 

I fjärde punkten i riktlinjerlistan får vi förklarat hur du som turist förväntas veta vad som är ett 

kulturminne och hålla dig borta från det. Kulturminnena har inte som funktion att locka 

turister, då det inte heller finns några tankar om att uppmärksamma och genom skyltar ange 

var kulturminnesmärkena finns. En annan tanke som verkar ligga bakom detta medvetna val 

är att det skulle störa bilden av det vilda och känslan av det egna utforskandet som turisten 

eftersträvar, samtidigt som det skulle kunna förstöra det egna utforskandet. Att finna något 

gammalt från en mänsklig närvaro kan både väcka en utforskares nyfikenhet och besvikelse.  

 

Vi har också förstått att den bästa garantin för att få en nöjd besökare på Svalbard är mötet 

med en isbjörn. Det uppfyller sannolikt de kriterier som en besökare på Svalbard eftersträvar; 

äventyret, faran, Arktis vildmark och något unikt i vår fauna som håller på att försvinna. För 

turisterna kan uppmaningen om att det är förbjudet att söka upp en isbjörn uppfattas som att 

snuva dem på det som ÄR Svalbardupplevelsen. Här kan vi se hur Sysselmannen förhåller sig 

och är medveten om dessa förväntningar från turistens sida, samtidigt som naturskydd och 

turisternas säkerhet ställs mot det. Med Ahmeds teori kan vi förstå det som att Sysselmannen 

försöker omdirigera besökarnas blick och samtidigt bemöta deras föreställningar om 

Svalbard.  

 

För att utbilda turisterna i vilka regler på Svalbard som de måste respektera har Visit Svalbard 

(turismstyrelsen på Svalbard) och Svalbard Environmental Protection Fund tillsammans 

finansierat en kortfilmsserie där två troll kallade Sval och Bard i varje avsnitt bryter mot 

reglerna i den tidigare visade riktlinjelistan, men också vilka konsekvenser som kommer av 

deras beteende. På Sval and Bard- hemsidan motiveras projektet med att Svalbard med en 

ökad turism måste finna sätt att både skapa säkerhet för besökarna men också för den natur 

som de rör sig i (www.svalandbard.com 2015.11.16). Genom att göra en komisk filmserie där 

besökarna figurerar som lerfigurer utan vetskap om reglerna, avdramatiseras den omstyrning 

av turisternas syn på upplevelsen av det vilda, samtidigt som de som bryter reglerna 

förlöjligas. Att vara påläst och väl förberedd är något som uppmuntrats på reseforumet 

Svalbard Travel Forum tidigare nämnt i studien, där kommentarer som ”read up” är 

återkommande. Genom den information som Sysselmannen ger turisterna ska turisterna 

omdirigeras till att bli bundsförvanter och beskyddare av Svalbard. Information kring faror 
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och den svårtillgängliga naturen blir en lockelse i sig då det stämmer överens med bilden av 

Svalbard som en hård och utmanande plats.  Detta i sin tur går hand i hand med den bild som 

flera turister har om att vara äventyrare, inte vanliga turister. Regleringarna för att röra sig i 

vildmarken fungerar dessutom med förförståelsen av Svalbard som en ömtålig plats hotad av 

klimatförändring. Flera av de regleringarna kan genom stöd av en del förutfattade bilder, 

motiveras och turisten kan förstå dessa.  

 

I broschyren Opplev Svalbard på naturens premisser nämns väldigt lite om kolindustrin. På 

ett uppslag beskrivs olika aktiviteter från olika historiska epoker som valjakt och kolbrytning 

men där kolföretagens roll tonas ned med att de flesta kolföretag på grund av dålig lönsamhet 

lagts ned. I texten beskrivs det hur övergivna byggnader och verktyg från nedlagd kolindustri 

nu tas över av naturen. Detta skapar en känsla av att kolindustrin inte längre är alls aktiv. När 

jag var på fältarbete på Svalbard, berättades det mycket om kolindustrin, men detta var 

förpassat till museet. Med hjälp av Ronströms tidigare resonemang kan vi förstå att kolet inte 

tillhör den bild som reproduceras för framtiden (Ronström 2006:5) och inget som 

Sysselmannen vill att personer som besökt Svalbard ska förknippa med Svalbard som plats. I 

och med bristen på information kan Sysselmannen styra turisten till att uppfatta det som att 

kolindustrin är historia på Svalbard och att kolindustrin därmed kan fortsätta vid sidan om 

turistens fokus.  

 

I detta kapitel har vi kommit fram till att Sysselmannen försöker att föra en dialog mellan 

turistens förväntningar och andra intressen på Svalbard och skapa kompromisser för att göra 

alla nöjda. Men attityden, restriktionerna och reglerna intalar oss också att Sysselmannen 

försöker rikta om turistens fokus till att i första hand värna om Svalbards intressen. Samtidigt 

har vi välgrundade skäl att ifrågasätta om vi som turister ens ska vara där – om 

instruktionerna för bevarandet av Svalbards natur och miljö mår bäst av att göra oss 

omärkbara. 
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5. Slutdiskussion 

Med min studie har jag undersökt vilka föreställningar och värden som inskrivs i Svalbard 

som destination, samt hur dessa föreställningar förhåller sig till och kommunicerar med andra 

aktörer på samma plats och slutligen vad det tillskriver turisten för egenskaper.  

 

I kapitel 2 svarar jag på frågan kring vilka föreställningar och värden som tillskrivs Svalbard 

och har därigenom också fått en djupare förståelse för vilka förväntningar det finns kring 

upplevelser på Svalbard. Genom att studera reseforum, google- bilder och turistföretags 

hemsidor kan vi förstå att det vilda, naturen, isbjörnar är de delar som en turist både förväntas 

och bör uppleva på Svalbard. Det är detta som lägger grund till vad turistblicken söker efter 

och vilka referenser vårt mindscape består av. Matchar vår upplevelse de föreställningar som 

vi haft blir vi också nöjda med upplevelsen.  Genom att gå tillbaka i tiden kommer jag fram 

till att naturen och det vilda, från början handlat om att söka det genuina, det säregna. Det 

finns till exempel en samlad bild kring om hur turisten på Svalbard ska vara mera av en 

äventyrare och utforskare. Detta knyter an till en historisk mystik kring Svalbard och att 

forskare som tog sig till Arktis under främst 1800-talet också skrevs in i våra historieböcker 

som nationella hjältar. Något som fortfarande lockar då reseforumbesökare förvånas över alla 

restriktioner på Svalbard, som försvårar utforskandet på egen hand. En annan sak som lockar 

med Svalbard är klimatförändringar och smältande isar. Människor ser det som en ”sista- 

chans” att se Svalbard innan det smälter bort. Fascinationen för Svalbard var från början 

mystiken över att inte veta vad som fanns så långt ut, till att idag istället handla om en mystik 

kring ett land som om bara några årtionden aldrig mer kommer att se sig likt ut.  

Föreställningarna som att se både isbjörn och norrsken samtidigt, samt att hika på egen hand, 

bryts när andra personer på reseforumet uppmanar intresserade att förbereda sig för en 

Svalbardsvisit genom att ”läsa på”.  

 

I kapitel 3 beskriver jag de kontraster som jag själv upplevde när jag var på fältarbete på 

Svalbard. Kapitlet inleds med att jag beskriver hur jag är ute och hajkar precis utanför 

Longyearbyen. Jag var förundrad av naturen och den hisnande faran om att det kunde finnas 

isbjörnar i området, tills känslan och magin bryts av att någon i gruppen hittat ett spår från 

tidigare kolindustri precis där vi ska slå oss ner och äta. Runt platsen finns inga skyltar eller 

någon information om vad det är vi har hittat. Senare i kapitlet ska även kolindustrin göra mig 

påmind om att Svalbard inte är den plats jag föreställt mig. Den svarta röken från 
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Barentsburgs kolindustri skapar en ogripbar kontrast mellan mitt mindscape om en orörd 

natur, samtidigt som det aktiverar klimathotet som sätter högra värde på naturen, samtidigt 

som vi gärna ser det mer som ett yttre hot, än något som pågår på plats. Genom kapitlet 

försöker jag genom Latours Actor Network Theory förstå hur turistens mindscape är en del av 

ett helt nätverk av aktörers olika intressen (Latour 2005) men där det också är tydligt att 

Sysselmannen och även Rysslands ambassad på Svalbard ser all aktivitet som viktiga för sin 

geopolitiska position på Svalbard. Vi förstår att det är genom de tidigare beskrivna 

kontrasterna som det blir tydligt att det finns ett nätverk av kommunikation mellan de olika 

aktörerna där Sysselmannen är den aktör som står över alla och försöker få övriga aktörer att 

fungera sida vid sida på Svalbard. Dialogen mellan de olika aktörerna blir vi först medvetna 

om när den inte fungerar, eller som i det fallet när turismens föreställningar måste ges upp och 

där det kan uppstå en besvikelse. Genom detta får vi en större förståelse för hur turistens 

upplevelse formas av påverkan från intressen kring kol, kulturminnen, naturskydd men också 

politik.  

 

I kapitel 4 blir dialogen som förs mellan olika aktörer på Svalbard lika tydlig som att 

Sysselmannen är den aktör som håller i alla trådar och som måste få alla intressen att gå 

samman. Genom broschyrer, riktlinjer, regler och kortfilmer försöker Sysselmannen att möta 

upp turistens föreställningar kring att utforska naturen, se isbjörnar och äventyra, samtidigt 

som Sysselmannen måste försäkra sig om att kulturminnen inte förstörs eller flyttas, att 

naturen skyddas från förstörelse och nedskräpning och att turistens säkerhet säkras. Detta 

samtidigt som Sysselmannen ska hålla turisten borta från kolindustrin som ger Norge dåligt 

rykte. Genom Ahmeds teori kring orientering kan vi förstå det som att Sysselmannen jobbar 

för att det inte ska ske några plötsliga kontraster mellan det turisten föreställt sig och det som 

verkligen sker. Detta görs genom att informera och utbilda turister och på så sätt styra om 

deras mindscape. Turistblicken tillåts att fortsätta vara riktad åt naturen, då detta fokus kan 

leda turisten runt det som annars kan väcka desorientering och besvikelse. Genom alla dessa 

sätt att instruera turister till att förstå argumenten bakom begränsningarna försöker 

Sysselmannen att dämpa kontrasterna och de i många stycken oförenliga konflikterna mellan 

olika mål. Detta är en ständig och svår balansakt mellan å ena sidan det senaste intresset – 

turismen som förväntas få en ökad ekonomisk betydelse för Svalbard – samtidigt som 

bevarandeintressena för att skydda natur, miljö, kulturminnen och fauna mår bäst att fredas 

från turismen. Besökarna ges rådet att helst göra sig omärkbara. Frågan vi kanske borde ställa 

oss är om turismen ens är menad att ta plats på Svalbard.  
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