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Bakgrund
Turismen utgör för samerna inte enbart en potentiell inkomstkälla och en möjlighet att
bo kvar i området, utan den erbjuder även tillfällen att sprida information om samer, samisk kultur och Sameland. Denna utvecklingsmöjlighet uppmärksammades av ETOUR
i projektet Ökad kunskap genom turism. Projektet ingick i regeringens informationssatsning och finns beskrivet i slutrapport U2002:9. För att följa upp och utveckla projektet
beviljades ETOUR ytterligare medel inom ramen för Jordbruksdepartementets projekt
”Konkreta informationsvägar om samer och samisk kultur”. ETOURs uppdrag omfattar det insatsområde som syftar till att skapa intressanta fysiska mötesplatser mellan
samer och allmänhet.
Mål och syften
Projektet ska med utgångspunkt från två stora turistiska mötesplatser - Åre och Jokkmokk - lägga en grund för utveckling av självständiga och långsiktiga aktiviteter som
i sin tur kan bidra till ökad kunskap om samer och samisk kultur. Erfarenheterna från
projektet ska kunna användas av andra som i olika sammanhang vill informera om
samisk kultur utanför Sameland, till exempel i andra delar av Sverige.
Slutsatser
I många avseenden konstateras i projektet att Jokkmokk och Åre är bra platser för lärande möten mellan samer och allmänhet? Det kommer många besökare och icke-samer
till området och är där tillgängliga för direkt informationsöverföring rörande samer
och samisk kultur. Utan de mötesplatser som de båda destinationerna tillhandahåller
skulle de flesta av dessa besökare ha hänvisats till sekundär information via media och
marknadsföring. De seminarier som hållits i Jokkmokk respektive Åre hade en stor
och bred uppslutning av såväl samer som icke-samer. Det framkom med stor tydlighet
under diskussionerna att denna breda förankring är en förutsättning för att lyckas med
en bred informationssatsning.
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1. Inledning
Det finns många belägg för att svenska folket har bristfälliga kunskaper om samerna
som Sveriges urbefolkning. År 2004 redovisade till exempel Jordbruksdepartementet
en undersökning som bekräftar bilden av de ytliga kunskaperna.
Det var bland annat mot bakgrund av dessa brister som ILO-utredningen 1999 aktualiserade behovet av en ”nationell informationskampanj om samerna som ursprungsfolk
och om den samiska kulturen” (SOU 1999:25, sid. 258). Utredningen bedömde att
informationskampanjen var nödvändig för att Sverige ska kunna ansluta sig till ILO:
s konvention nr 169.
Den informationssatsning som regeringen sedan inledde år 2001 hade som syfte att
öka kunskapen om och förståelse för samerna och samisk kultur. Regeringen betonade
också vikten av att få ett ökat och långsiktigt förtroende mellan samer och icke-samer
och att förebygga och motverka diskriminering och kulturella motsättningar.
För Turismforskningsinstitutet ETOUR föll det sig naturligt att se samisk turism som
en möjlighet att höja kunskapsnivån. Vid institutet pågick redan ett forskningsprojekt
om samisk turism.
Samerna i norra Sverige har i allt högre utsträckning börjat intressera sig för turism.
I dag är ett 40-tal entreprenörer aktiva och till dessa kommer museer, evenemang och
hantverksförsäljning. Utvecklingen av samisk turism sker inte minst av det skälet att
en moderniserad och rationaliserad rennäring ofta tvingar samerna till sysslor vid sidan
om renskötseln. Turismen utgör för samerna inte enbart en potentiell inkomstkälla och
en möjlighet att bo kvar i området, utan den erbjuder även tillfällen att sprida information om samer, samisk kultur och Sameland.
Denna utvecklingsmöjlighet uppmärksammades av ETOUR i projektet Ökad kunskap
genom turism. Projektet ingick i regeringens informationssatsning och finns beskrivet
i slutrapport U2002:9. I rapporten ges exempel på utvecklingsprojekt som kan ligga
till grund för en strategi som har till syfte att synliggöra turismen som ett medel för
informationsöverföring till allmänheten.
För att följa upp och utveckla projektet beviljades ETOUR ytterligare medel inom ramen för Jordbruksdepartementets projekt ”Konkreta informationsvägar om samer och
samisk kultur”. ETOURs uppdrag omfattar det insatsområde som syftar till att skapa
intressanta fysiska mötesplatser mellan samer och allmänhet.
I denna rapport slutredovisar vi projektet samtidigt som vi pekar på intressanta områden
för fortsatt strategiarbete i syfte att utveckla kunskapsspridning med samisk turism
som utgångspunkt.

www.etour.se
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2. Mål och syfte
Projektet ska med utgångspunkt från två stora turistiska mötesplatser lägga en grund
för utveckling av självständiga och långsiktiga aktiviteter som i sin tur kan bidra till
ökad kunskap om samer och samisk kultur. Erfarenheterna från projektet ska kunna
användas av andra som i olika sammanhang vill informera om samisk kultur utanför
Sameland, till exempel i andra delar av Sverige. En del av projektet avser mediernas
roll i skildringen av samisk kultur.
Målet är en strategi som beskriver hot och möjligheter och som diskuterar etiska och
praktiska aspekter på turismföretagande i Sameland. Strategin ska kunna användas
som inspiration och vägledning för samiska turistföretagare samt myndigheter och
institutioner med utbildnings- och informationsansvar om samefrågor. Strategin ska
kunna användas av samiska turistföreträdare i mötet med besökarna.

3. Arbetssätt och frågeställningar
Urbefolkningsturism i andra delar av världen visar både på framgångssagor och på
dåliga exempel, varför även utvecklingen av samisk turism och informationsöverföring
kopplad till samerna i Sverige kräver goda kunskaper, reflektion och genomtänkta strategier hos alla inblandade. I detta projekt och i det sammanhållna dokumentet förenas
erfarenheter från forskning, turistföretagande och mediaexponering i syfte att utveckla
samisk turism som en viktig informationsbärare.
Projektets fullständiga namn är ”Konkreta informationsvägar och mötesplatser genom
turistiska evenemang”. De turistiska mötesplatserna är Jokkmokk och Åre.
I Jokkmokk har vintermarknaden pågått varje år sedan 1605. Marknaden har utvecklats
till en av de största mötesplatserna för samisk turism. Varje år samlas omkring 40.000
besökare i det lilla samhället för att ta del av samisk kultur. På vilket sätt har marknaden
växt och utvecklats, vilka tankegångar och erfarenheter ligger bakom aktiviteterna och
vilken bild av den samiska kulturen sprids i anslutning till marknaden? Detta är några
övergripande frågeställningar som rapporten belyser.
Är Åre en bra plats för lärande möten mellan samer och allmänhet? Hur kan informationsöverföringen i så fall ske - genom samiska turistföretagare, via andra turistföretagare, på Turistbyrån, vid de många och stora idrottsevenemangen eller genom olika
kulturaktiviteter? I vilken utsträckning och på vilket sätt kommer områdets samiska
kultur och historia att uppmärksammas i samband med alpina VM i Åre 2007? Vilka
motsvarande erfarenheter finns från OS i Lillehammer?
Inhämtning och spridning av information sker via seminarier, intervjuer, kontaktmöten,
medieaktiviteter, forskning och identifiering av hot och möjligheter. Arbetet ska ske i
samarbete med samiska turismföretagare och andra aktörer.
www.etour.se
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4. Projektorganisation
Perra Lindahl, projektledare och informationsansvarig, ETOUR.
Robert Pettersson, fil.dr., ETOUR.
Birger Ekerlid, informations- och medierådgivare.

5. Aktiviteter och genomförande
5.1 Utökad forskning inom projektet Turism i Sameland
Inom ramen för Robert Petterssons forskning om turism i Sameland har genom informationsprojektet en utvikning gjorts som tittar närmare på informationsöverföring
vid turistiska evenemang. När man diskuterar turistiska evenemang som platser för
lärande möten mellan samer och icke-samer är det centralt vilken bild som förmedlas
vid dessa evenemang. Den största enskilda mötesplatsen för samer och besökare är
Jokkmokks vintermarknad som firar sitt 400-årsjubileum 2005. Marknaden har under
de senaste årtiondena genomgått en kraftig turistisk utveckling. Marknaden har fått
ett breddat sortiment där varuhandel kompletterats med utställningar, föreläsningar,
modevisningar, seminarier och allehanda aktiviteter.
Artikeln What and where is the Indigenous at an Indigenous Festival? – Observations
from the Winter Festival in Jokkmokk, Sweden, studerar i vilken utsträckning det är
en iscensatt samisk kultur eller inte som visas under Jokkmokks vintermarknad. Hur
samisk ter sig den samiska marknaden för besökaren? Artikeln bygger i huvudsak
på kvalitativa undersökningsmetoder, såsom fokusgruppintervjuer och deltagande
observation. Under marknaden kartläggs var och hur den samiska kulturen syns och
märks. Dessutom ingår det i artikeln en delstudie som tittar närmare på vilken bild
av marknaden som sprids i svenska medier. Artikeln har skrivits av projektets Robert
Pettersson och docent Dieter Müller, Umeå universitet.
Mycket av det samiska finns i och bland marknadsstånden. Vid sidan om det kommersiella marknadsområdet definieras även ett aktivitetsinriktat område nere på sjön,
samt ett kulturområde kring museet Ájtte och Samernas utbildningscenter. Det framhålls i artikeln att turisterna i stor utsträckning erbjuds tillrättalagda samiska miljöer,
även om det genuina finns att upptäcka för de initierade och för de som letar. Än mer
tillrättalagd och exotisk än på själva marknaden är den bild som medierna visar av det
samiska i rapporteringen från Jokkmokks vintermarknad.
På en turistisk mötesplats som Jokkmokks marknad finns en rad platser som möjliggör
en informationsöverföring mellan samer och icke-samer. Detta sker idag på museet
Ájttte och vid de olika föreläsningar och seminarier som bland andra museet anordnar.
Det unika med ett evenemang som Jokkmokks marknad är att det skapas en rad tillfällen för samerna själva att personligen berätta om samer och samisk kultur. Detta sker
hela tiden vid försäljningsställen för samiskt hantverk och hos de samiska turismentrewww.etour.se
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prenörerna som säljer aktiviteter bland annat på Talvatissjön. Under marknaden finns
det dock fortfarande inslag som den traditionella renrajden genom marknadsområdet
som mer har karaktären av ett exotiskt och historiskt förankrat inslag än något som
nödvändigtvis förmedlar bilden av samiskt liv av idag.
Artikeln har antagits för publicering i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian
Journal of Hospitality and Tourism. Denna tidskrift kommer under 2004 att ge ut ett
temanummer om just samisk turism där artikeln kommer att ingå. Artikeln ingår även
i Petterssons doktorsavhandling (Sami Tourism in Northern Sweden – Supply, Demand
and Interaction, utgiven i ETOURs vetenskapliga bokserie 2004:14). Avhandlingen
publicerades i samband med Petterssons disputation i mars 2004.
5.2 Anförande vid Natur- och kulturturismkonferens
Närmare 300 personer från turistföretag, myndigheter och organisationer i hela landet
kom till Östersund den 12-13 november 2003 för att delta i en konferens om natur- och
kulturturism. Under konferensen talade bland andra Robert Pettersson tillsammans med
Nils-Torbjörn Nutti, samisk turistföretagare i Jukkasjärvi. Konferens-dokumentationen
i sin helhet återfinns på www.etour.se.
Robert Pettersson redogjorde inför en stor skara åhörare för sitt avhandlingsarbete med
fokusering på utbud, efterfrågan, risker och möjligheter kopplat till samisk turism samt
om turismens möjligheter att sprida information om samer och samisk kultur.
Nils Torbjörn Nutti ordnar samiska natur- och kulturarrangemang intill ishotellet i Jukkasjärvi. Med ett drygt decennium i branschen och flera anställda hör Nils Torbjörn
till de mer etablerade samiska turistentreprenörerna.
Vad är egentligen samisk turism? Med den frågan inledde Robert Pettersson sitt anförande. Han fortsatte med att ge svaret:
– Samisk turism ska vara baserad på den samiska kulturen samt vara ägd och planerad
av samer. Turism är i dag en alternativ sysselsättning till rennäringen, som i flera år haft
problem med lönsamheten. Många samer har också börjat intressera sig för turism och
i dag finns ett 40-tal entreprenörer som bedriver samiska aktivitetsföretag. De vanligaste produkterna är ”Deltagande i den samiska vardagen”, ”Besök i samelägret” och
”Vandringar i sameland.” Till detta ska också läggas den samiska turism som finns på
museer, vid olika evenemang samt genom hantverksförsäljning.
Pettersson betonade att turism i Sameland inte bara handlar om att skapa arbetstillfällen
och öka inkomsterna. Samisk turism är även en bra kanal för att informera besökare
om samer, samisk kultur samt rennäring. På så sätt skapas bättre förståelse hos allmänheten för det samiska samhället. Men turism kopplad till en urbefolkning, i detta fall
de svenska samerna, innebär risker.
– Det är väldigt lätt att bli för kommersiell och därmed riskera att ge en felaktig bild
www.etour.se
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av den samiska kulturen, menade Robert innan han lämnade över till turistföretagaren
Nils-Torbjörn Nutti.
Nutti bedriver sin verksamhet i skuggan av Ishotellet, den stora turistattraktionen i
Jukkasjärvi. De samiska aktiviteterna blir ett komplement till hotellets verksamhet.
Nils-Torbjörn tar emot gäster från hela världen, först och främst under den intensiva
perioden under året när ishotellet är uppbyggt. Besökarna bjuds på häftiga upplevelser
med renkörning och att fånga en ren med lasso. Nutti och hans anställda går alltid klädd
i högtidsdräkt i mötet med turisterna.
– Jag är medveten om riskerna med samisk turism. Därför är jag alltid mycket noga
med att informera och sprida kunskap om vår kultur i samband med upplevelserna,
berättade Nils-Torbjörn.
Han menar också att det är viktigt att det är samerna själva som bedriver den samiska
turismen och att verksamheten har en förankring i det samiska samhället. Han tycker
också att den samiska turism som bedrivs i Sverige i dag är seriös. De avskräckande
exemplen finns i andra nordiska länder där falska bilder av den samiska kulturen sprids
i turistsammanhang.
Seminariet arrangerades av ETOUR i samarbete med Turistdelegationen, Riksantikavarieämbetet, Naturvårdsverket; Svenska Turistföreningen och Jamtli.
5.3 Kontaktmöten och arbetsträffar
Under projektets genomförande har ett stort antal träffar och telefonkontakter skett med
dels inblandande aktörer och dels interna arbetsmöten för att planera och diskutera de
olika aktiviteterna i Åre och Jokkmokk.
En arbetsgrupp med Robert Petterson och Per Lindahl från ETOUR samt Birger Ekerlid,
inhyrd konsult, har haft ett tiotal planeringsträffar. Till ett inledande arbetsmöte bjöds
ett antal samiska företrädare in för att ge synpunkter på våra planer med huvudaktiviteter i Jokkmokk och Åre. Vid arbetsmöten har också telefonkontakt tagits med flera
av de inblandade.
Vid två tillfällen har möten hållits med representanter för Åre kommun för att diskutera
projektets syfte om att öka allmänhetens kunskap om de samiska frågorna i samband
med turistverksamheter och då med fokus på det som händer i Åre.
Inför de båda seminarierna i Åre och Jokkmokk gjorde arbetsgruppen besök på dessa
orter. Ett stort antal aktörer fick vid dessa inledande träffar information om vårt projekt
och vi fick synpunkter på vilka frågor som man ville diskutera. Vid dessa tillfällen bjöds
de också in till de kommande seminarierna.

www.etour.se
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5.4 Seminarier i Jokkmokk och Åre
I Jokkmokk genomfördes seminariet i Ajtttes lokaler den 8 september med ett 40-tal
deltagare som representerade samiska aktörer vid Jokkmokks marknad. Seminariet
arrangerades i samarbete med den kommitté som Jokkmokks kommun tillsatt för sitt
400-årsfirande av marknaden. Förmiddagen innehöll tre föreläsningar av Robert Pettersson, ETOUR, Ann Irene Buljo, Kautokeino och Lars-Anders Baer, Jokkmokk.
Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten där deltagarna fick reflektera över vilken bild
av det samiska som sprids på Jokkmokks marknad. Dokumentation från seminariet i
Jokkmokk finns i medföljande bilaga.
Även Åre-seminariet genomfördes med bred uppslutning. Aktörer som VM-bolaget,
Åre företagarförening, Holiday Club, Åre kommun samt de största samiska turistföretagarna fanns på plats. Sju föreläsare fanns på programmet, bland andra Terje Gloppen,
kulturansvarig vid OS Lillehammer och Stig Strand från Tärnaby. Kommunens roll
och eventuella ansvar för att ge besökarna i Åre mer och bättre information om det
samiska blev en av de frågor som diskuterades mer omfattande. Dokumentation från
Åre-seminariet finns i medföljande bilaga.
De båda seminarierna rönte ett stort medieintresse från tidningar, radio och TV.
5.5 Mediebilden av det samiska vid turistiska mötesplatser
Bilden av Jokkmokks marknad följdes upp under 2004 genom ett uppsatsarbete.
Christian Wunder har under handledning av Robert Pettersson skrivit en uppsats som
handlar om mediebilden av samisk turism som den tar sig uttryck under Jokkmokks
vintermarknad 2004. I arbetet analyseras 71 tidningsartiklar som publicerades i svenska
dagstidningar. Analysen består av två delar, en bildanalys och en textanalys. Analysen
sker med hjälp av den modell som Cohen (1993) utarbetat kring hur bilder som publiceras för turistiska ändamål kan delas in i olika kategorier.
Studien bekräftar i stort den forskning som tidigare gjorts av Pettersson och Müller,
att bilden i media är mer exotisk än den som besökaren upplever på plats under marknadsdagarna. Bildanalysen i Wunders uppsats visar att 39 % av bilderna är av exotisk
karaktär och 28 % av neutral karaktär. När det gäller texterna så var en något mindre
del, 31 %, av exotisk karaktär och 61 % av neutral karaktär. De exotiska inslagen representeras i huvudsak av samiska attribut som dräkt och ren, men här märks även attribut
som snö och kyla. Besökare till marknaden i Jokkmokk kan således ha förväntningar
på en mer exotisk marknad än den man faktiskt får uppleva. Samtidigt visar studien att
de som även tar del av texterna får en mer nyanserad bild av marknaden.

www.etour.se
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6. Sammanfattande slutsatser
Är Jokkmokk och Åre bra platser för lärande möten mellan samer och allmänhet? Ja, i
många avseenden kan detta konstateras. Inte minst tack vare de stora evenemang som
hålls på respektive ort. Under dessa evenemang kommer många besökare och ickesamer till området och är där tillgängliga för direkt informationsöverföring rörande
samer och samisk kultur.
Utan de mötesplatser som de båda destinationerna tillhandahåller skulle de flesta av
dessa besökare ha hänvisats till sekundär information via media och marknadsföring.
Den forskning som gjorts i anslutning till informationsprojektet och som har redovisats i denna rapport visar att bilden i medier och marknadsföring ofta är tillrättalagd
och mer exotisk än verkligheten. Detta i sin tur riskerar att leda till en direkt felaktig
syn på samer och samisk kultur. Utveckling av samisk turism handlar mycket om
gränsdragning. Denna gränsdragning bör samerna styra, men förankring bland, och
erfarenhetsutbyte med, alla lokala aktörer är viktigt.
De seminarier som hållits i Jokkmokk respektive Åre hade båda en stor och bred uppslutning av såväl samer som icke-samer. Det sades under seminarie-diskussionerna, och
det tål att upprepas här: att denna breda förankring är en förutsättning för att lyckas med
en bred informationssatsning. Turistiska evenemang erbjuder stor potential för lärande
möten mellan samer och allmänhet, men det finns några saker man särskilt bör beakta.
För det första är det viktigt med en god förkunskap och tillfällen till att lyfta de centrala
frågeställningar som informationsöverföringen bör innehålla. Vad vill besökarna veta?
Hur sprider man informationen på ett konkret men enkelt sätt? Vem ansvarar för vad?
Dessa typer av frågeställningar kan förslagsvis lyftas under gemensamma seminarier
av den typ som ordnats inom projektet och bör ingå som en naturlig del i planeringsarbetet inför alla större evenemang i Sameland. De seminarier som hållits inom ramen
för projektet har båda initierat delvis nya kontakter och i båda fallen har bidrag lämnats
för ett fortsatt långsiktigt samarbete. Ett exempel på detta är den inbjudan till fortsatt
diskussion som lämnades av Åre kommun i samband med seminariet i Åre.
För det andra är det viktigt att klara ut vem som står som ambassadör i mötet med besökarna. Erfarenheterna från intervjuer och seminarier inom projektet pekar på vikten av
att det är samerna själva som äger och kontrollerar frågan om informations-spridningen.
En bred lokal förankring är dock en förutsättning för att nå ut.
För det tredje tycks de flesta vara eniga om att Jokkmokk och Åre är bra platser för
lärande möten ur fler aspekter. På dessa orter finns året runt, och särskilt under pågående
evenemang, flera bra och naturliga mötesplatser som alla bygger mer eller mindre på
den samiska turismen. Nämnas kan turistbyrå, museum och förstås de olika samiska
turistentreprenörerna. Dessa miljöer är sådana som besökarna naturligt söker sig till
för att få information. Med goda förberedelser kan denna potential tas tillvara.
Vilken information som ska bygga konkreta informationsvägar mellan samer och allmänhet måste nog få variera från fall till fall. Helt klart är dock att det behövs material
för medvetandegörande kring frågorna. Vår förhoppning är att enskilda samtal, seminarier och avrapportering av detta projekt kan bidra till näring i det fortsatta arbetet.
www.etour.se
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7. Fortsatt strategiarbete
Erfarenheterna från de projekt som gjorts inom ramen för regeringens informationssatsning visar på flera fungerande platser för informationsöverföring till den svenska
allmänheten. Det finns dock flera områden där man skulle kunna satsa vidare och nå
goda resultat med relativt små medel. Satsningarna bör koncentreras till enskilda geografiska områden, såsom fjäll- och storstadsområden. Dessutom finns stor potential i
teman från den samiska kulturen, till exempel samisk mat och musik.
ETOUR-forskning visar att svenska fjällen under ett år besöks av nära en fjärdedel
av Sveriges vuxna befolkning. Många av dessa besökare har begränsad kunskap om
lokala kulturvärden eller om lokalområdets förutsättningar och verksamheter. Tydliga
exempel på detta är upprättande av nationalparker, naturreservat och regleringar av
olika slag såsom skotertrafik i fjällområden.
Det fjällbesökaren ser av renskötseln är ofta bara varningsskyltar om att man kan störa
renskötseln under vissa perioder. Det finns dock en stor potential för informationsöverföring om själva renskötseln och den renskötande samens liv. I detta arbete spelar
Svenska Turistföreningen (STF) en viktig roll i och med att de ofta står för förmedling
av information och upplevelser i de svenska fjällen, vilket ju till stora delar sammanfaller med det samiska renbeteslandet. En stor potential finns i STFs kontinuerliga dialog
med sina 300 000 medlemmar genom medlemstidningar och kampanjer.
Vårt projekt visar på exempel på turistiska mötesplatser i Sameland. Självklart är
det många av landets invånare som av olika anledningar aldrig ges möjligheten att ta
del av den samiska kulturen i Sameland. Det gör att de stora befolkningsgrupperna
i svenska storstadsområden utanför Sameland är en stor och intressant målgrupp för
informationssatsningen. Även i dessa sammanhang borde den samiska turismen kunna
öppna dörrar till lärande möten mellan samer och icke-samer. I den utsträckning man
idag återfinner information om samer och samisk kultur i storstadsområden är det av
museal karaktär, med en ofta historisk återgivning. Man borde skapa fler tillfällen till
möten med den levande samiska kulturen. Detta skulle konkret kunna ske i form av
temadagar eller under turistiska evenemang i svenska storstäder. Lämpligen erbjuder
man turistiska upplevelser och information om samer och samisk kultur på ett och
samma ställe. Befintliga samiska turistentreprenörer och lokala samiska föreningar
blir naturliga nav i en sådan satsning.
Det är alltid svårt att sia om framtiden, så även när det gäller samisk turism och framtidens mötesplatser mellan samer och besökare. Såväl evenemang som annan turistisk
verksamhet visar att det finns åtminstone två intressanta utvecklingsområden. Det
ena är den samiska kulturen som den representeras i samband med samisk mat. Den
samiska måltiden har en stor potential och har med stor framgång börjat kommersialiseras av några aktörer i Sameland. Det andra intressanta utvecklings-området är den
samiska musiken som i allt större utsträckning bidrar till attraktionsförstärkning i allt
från jojkkonserter under Jokkmokks marknad till samisk opera vid ishotellet i Jukkasjärvi. Där samer och allmänhet möts uppstår naturliga förutsättningar för konkret
informationsöverföring!
www.etour.se
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BILAGA
Seminariedokumentation den 8 september 2004 i Jokkmokk

Vilken bild ges av det samiska
under Jokkmokks marknad?
Den 8 september samlades ett fyrtiotal deltagare på Ája i
Jokkmokk för att fördjupa sig i och reflektera över vilken bild
som ges av det samiska under Jokkmokks marknad. Det var
turismforskningsinstitutet Etour från Östersund som
tillsammans med Ájtte och Jokkmokks kommun bjöd in till
intressanta föreläsningar med Robert Petterson, forskare
Etour, Ann Irene Buljo, lärare i journalistik vid högskolan i
Kautokeino och Lars Anders Baer, Sametingets ordförande.
Dagen bjöd också på grupparbeten och stundom mycket
livliga diskussioner.

– Det kan tyckas förmätet att tre
personer från Östersund kommer till
Jokkmokk för att belysa bilden av
samer och Jokkmokks marknad, här
om någonstans är ni ju experter,
konstaterar Birger Ekerlid, dagens
moderator tillika ansvarig utgivare på
Länstidningen i Östersund.
– Etours projekt för ökad
information om samer och samisk
kultur har pågått sedan 2001 och är
en del av regeringens
informationssatsning.
Den första delen inriktade sig på att synliggöra och diskutera möjligheterna (och riskerna) för
samiska turistföretagare att sprida information om samisk kultur vid sina möten med besökare.
Erfarenheterna från projektet ska kunna användas av andra som i olika sammanhang vill informera om
samisk kultur utanför Sameland, till exempel i andra delar av Sverige.
– I projektets andra fas ”Ökad kunskap genom turism II” har två stora turistorter, Jokkmokk och
Åre, studerats. Vad är det för bild av det samiska som ges på dessa orter och vill vi förändra den bilden
på något sätt? Hur kan man använda dessa och andra turistorter för att öka kunskapen om den samiska
kulturen, undrar Birger Ekerlid och kastar ut ytterligare några påståenden frågor som får bilda avstamp
för dagen:
– Vad består marknaden av, vilken bild ges i media och marknadsföring kontra bilden på plats?

Jokkmokks marknad
– ett fenomen
Robert Petterson har under fem år forskat om samisk
turism och specifikt intresserat sig för Jokkmokks
marknad.
– Jag har tittat på utbud och efterfrågan, risker och
möjligheter och hur urbefolkningsturism ser det ut i
andra delar av världen. Jokkmokks marknad är
fascinerande, både till framväxt och innehåll, tycker
han och konstaterar att intresset för samisk turism
ökar.
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I sin forskning har Robert Pettersson definierat bort jakt- och fisketurism.
– Båda har stor potential men jag har koncentrerat mig på turism som bygger på samisk kultur,
exempelvis samiskt vardagsliv som turistisk produkt med aktiviteter som kalvmärkning och
renskiljning.
Vid sidan om deltagande i samiskt vardagsliv har han studerat andra typer av turismaktiviteter
såsom besök i samelägret – en mer iordningställd aktivitet där jojk, kåta och lassokast är vanliga
inslag och vandring med samisk guide, vilket finns på ett par tre ställen i Sverige och än så länge är
ganska ovanligt. Vid sidan om dessa aktiviteter kan samisk turism innebära museiverksamhet, som i
Sverige representeras framförallt av Ájtte och Silvermuseet i Arjeplog
– Sedan finns besöksmål utomhus – turistiska evenemang där Jokkmokks marknad har en
särställning och hantverk som är den form av samisk turism som är mest lättillgänglig. Alla nivåer
förmedlar en bild av det samiska och den samiska kulturen, menar Robert Pettersson.

Möjligheter och risker med samisk turism
I landet finns i dag ett fyrtiotal företag som bedriver samisk turism baserad på samisk kultur.
– Definitionen är att verksamheten ägs, kontrolleras och drivs av samer, förtydligar Robert
Pettersson som betraktar turismen som lärande möten mellan samer och allmänhet.
I sin forskning har han tittat på de ekonomiska, sociala och miljömässiga riskerna och
möjligheterna med turismen. På ekonomins plussida hamnar ökad omsättning, högre inkomst och
bredare ekonomisk bas. På minussidan hamnar mer säsongsarbete, lokal prisstegring, ökat beroende
och höga utvecklingskostnader.
– Socialt betyder den samiska turismen ökad kunskap, en värdefull kunskapsöverföring, förbättrad
självkänsla för samerna och en förbättrad kvinnosituation eftersom det ofta är kvinnor som kliver in i
turistnäringen, samt en bättre lokal service.
Riskerna är alienation och disneyfiering – att man inte längre känner igen sig i sin egen kultur och
att kulturen överkommersialiseras. Här pekar Robert Pettersson på en svår balansgång.
– Samiskt vardagsliv i dag skiljer sig inte nämnvärt från besökarens. Man dricker samma kaffe i
ganska lika vardagsrum. För att få turistiska produkter krävs vissa tillrättaläggningar. När man bygger
upp besökscenter i någon form sker ofta en anpassning för att höja attraktivitetsvärdet. Vem
bestämmer var den gränsen går? Robert Pettersson menar att den samiske entreprenören själv måste
dra gränsen, men hoppas att forskning ska bidra till att identifiera risker och möjligheter som
underlättar gränsdragandet.
På miljöns plus- och minussida hamnar ökad miljömedvetenhet och ökat skydd kontra ökad
erosion, nedskräpning och förorening.

Framtidsbransch
Det finns en stor efterfrågan och potential och intresset för kultur- och urbefolkningsturism ökar, inte
minst internationellt. I en undersökning Etour gjort var hela 83 procent intresserade av att köpa
samiska produkter nu eller i framtiden.
– Trycket utifrån ökar och det krävs beredskap för att ta emot besökarna, konstaterar Robert
Pettersson som nämner Jokkmokks marknad som det största och mest fascinerande exemplet på
samisk turism.
– Det är otroligt häftigt, även för en norrlänning som mig. Trots det finns det en rad anledningar
till att inte besöka Jokkmokks marknad, menar han och räknar upp ett flertal: Det är kallt och mörkt.
Det finns en begränsad infrastruktur och service. Det är fullbokat på boenden och restauranger.
Marknaden är utanför semestertid med lång restid, höga reskostnader och för de allra flesta har
Jokkmokk ett perifert läge.
Men det finns förstås minst lika många goda argument för att åka till Jokkmokks marknad.
– Det är exotiskt och samekulturen är intressant. Jokkmokk är en exklusiv destination. Känslan att
bemästra vildmarken, ”living on the edge”, finns där. Därtill kommer att möta andra människor,
marknadshandeln, nöjen och underhållning. Det verkar finnas två typer av människor i världen, de
som varit på Jokkmokks marknad och de som inte varit. De förstnämnda finner varandra direkt
varhelst de sedan möts.
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Kylan – ett dubbelbottnat mervärde
Kylan under februaridygnen i Jokkmokk beskrivs ofta i media.
– Tittar man på klipp slår det aldrig fel, menar Robert Pettersson och visar ett helsidesuppslag ur en
skånsk tidning med exotiska bilder och rubriken ”Siv och My ser det exotiska”. Artikeln börjar ”Det
var minus 30 på morgonen, vi möter män med is i skägget och det knarrar under sulorna…”
Paradoxalt är mörkret och kylan i Jokkmokk både den största styrkan och största svagheten.
Kölden skapar uppmärksamhet men köld och besöksantal följs alltid åt, ju mer temperaturen sjunker
desto mer sjunker också besöksantalet.
– Många väntar med att se på termometern på morgonen innan man bestämmer sig för om man
ska åka. Marknaden är trots allt i huvudsak till stor del ett regionalt besöksmål. Är det för kallt åker
man inte, menar Robert Pettersson och han har ar belägg för påståendet.
– Efter att ha ägnat två dagar åt att skriva av registreringsskyltar på parkeringarna och kontrollera
dessa mot bilregistret kunde vi konstatera att merparten kommer från Norrbotten. Många kommer i bil
över dan, ofta 20 mil enkel väg och då spelar förstås morgontemperaturen stor roll.

Medias bild av det samiska
Den samiska turismens utbredning är koncentrerade till kommunernas huvudorter och turistiska orter
som exempelvis Ammarnäs och Hemavan där turistisk infrastruktur finns.
Tittar man närmare på marknadsföringen finner man mängder av turistbroschyrer som alla ger samma
bild – renar och den samiska klädseln.
– Jag har samlat pressklipp om Jokkmokk och bilderna visar traditionell klädsel, renar,
porträttbilder, hantverk, marknadsvimmel och kåtor. Frågan är, är det den bild man möter på plats? De
samiska inslagen på marknadsområdet i Jokkmokk är inte så högt som man förleds att tro och av
produkterna som säljs på marknadsområdet är sameslöjden mindre än tio procent, menar Robert
Pettersson men tillägger att av marknadens totala utbud är omkring en femtedel samiskt.
På själva marknadsplatsen domineras utbudet av allt från påsförslutare och kryddor till snöskotrar
och det pågår för övrigt relativt få samiska aktiviteter förutom renrajden.
– Bilden för den som går genom marknadsområdet, då man med sina sinnen ser, hör, luktar och
känner, förmedlar en ganska neutral blandad bild som till största delen inte är samisk. Det är alltså ett
stort glapp mellan bilden på plats och bilden i media. De som kommer har förväntningar att se samer
men samerna finns på Samernas Utbildningscentrum, Ájtte och Sameslöjdstiftelsen där det är
hundraprocentig fokus på det samiska, konstaterar Robert Pettersson och lämnar några frågor
hängande i luften.
Lever Jokkmokks marknad upp till sin bild? Får den som aldrig hittar till Samernas
Utbildningscentrum sina förväntningar uppfyllda?

Hemligheten bakom framgången
Vad är då hemligheten bakom marknadens storhet? Hur kan en marknad som i stort sett varit
oförändrad i 400 år fortsätta att attrahera år efter år?
– Då marknaden en gång etablerades 1605 var det staten, kyrkan, lokalbefolkningen och de
samiska besökarna som formade innehållet. Numera tar allt fler aktörer ansvar för arrangemanget, till
exempel ortens hotell, Ájtte, Samernas utbildningscentrum, turistentreprenörer, turistbyrån, skolan och
ett antal sponsorer. Det som har hänt på senare år är att andelen andra aktiviteter ökat – utställningar,
seminarier och föredrag som bidrar till marknadens attraktionskraft. 1962 fanns sex registrerade
aktiviteter, 2002 var siffran 56, berättar Robert Petterson som har en teori om Jokkmokks marknad.
– De flesta evenemang brukar följa en given livscykel och rent logiskt skulle Jokkmokks marknad
inte finnas kvar enligt teoretiska modeller. Trots det är marknaden otroligt framgångsrik. Jag tror att
det beror på att man utvecklat kringaktiviteter vid sidan om som växt parallellt med marknadshandeln.
En fortsatt aktiv marknad kan bli mycket mer och nå nya nivåer. Nästa utvecklingsfas består av det
samiska och kanske av musik som vuxit till. Samisk mat, som ett exempel, är ett oexploaterat område
och bilden utåt av det samiska är också central och en stor del av förklaringen till framgången.
Jokkmokks marknad är ett bra tillfälle för informationsspridning om samisk kultur, och den bidrar
också till en årlig omprövning av vad det samiska egentligen är, summerar Robert Pettersson.
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Påskfestivalen i
Kautokeino
– arena för
informationsspridning
Ann Irene Buljo undervisar i journalistik
på Samiska högskolan i Kautokeino
och är en av många drivande bakom
Påskfestivalen, ett samiskt evenemang
som lockar tusentals besökare varje år.
Hennes erfarenhet är att det är mycket
lättare att intressera utländsk media än
inhemsk och att den exotiska bilden
som förmedlas också bidrar till att öka
kunskapen om samernas kultur. I sin
vackra kolt utgjorde hon själv denna
dag ett exotiskt inslag vilket hon glatt
noterade.

– När Robert nämnde den exotiska bilden av samer tänkte jag först att jag är nog den som är mest
exotisk här idag, men att bära kolt är naturligt för mig, säger hon roat och berättar en liten anekdot om
hur det första mötet med Påskfestivalen kan arta sig för en stadsbo.
– En vän till mig har en kompis som är fotograf i Oslo som han övertalade att komma upp till
Kautokeino precis innan festivalen började. Det fick ingen bra start. Fotografen fick den allra sämsta
stugan på campingen och blev allmänt sur. Inte blev saken bättre av att bygden, där det faktiskt bor
2000 personer, låg alldeles stilla och öde. Han kände sig lurad till Kautokeino. De gick i alla fall ut på
en förmiddagstur i omgivningarna. Kråkornas kraxande var det enda som hördes. Så, på vägen till ett
kafé, möter de två personer – en koltklädd man och en i något kjolliknande. Det var
sametingspresidenten och Dalai Lama. Påskfestivalen blev en helt annan historia för oslofotografen
som sedan dess återvänt varje år.

En traditionell folkfest
Kautokeino har en lång tradition som mötesplats inte minst bland ungdomar. Här samlades man inför
vårflytten till en kyrkhögtid med bröllop, barndop och konfirmation. I dag pågår påskfestivalen en hel
vecka där en av höjdpunkterna är renkapplöpningarna. De första renkapplöpningarna arrangerades
däremot av en belgisk baron redan 1936 men sedan 1954 drivs arrangemanget av en egen organisation.
Inte oväntat är det de genuint samiska traditionerna som väcker störst uppmärksamhet i media.
– Det är folkfester och stora bröllopsfester med den traditionella friarfärden som gett upphov till
flest reportage. Men även renkapplöpning, musik och jojk intresserar media, berättar Ann Irene Buljo.

Från förbjuden jojk till melodifestival
Professionaliseringen av Påskfestivalen har inneburit att utbudet ökat väsentligt. I dag anordnas
tolktävlingar med ren, skotercross, musikfestival och filmfestival. Den samiska teatern har premiär på
ett nytt stycke varje år och diverse ungdomsarrangemang som snowboardtävlingar, ravepartyn och
amatörteater anordnas. Men vägen hit har varit lång.
– Då man arrangerade den första jojkkonserten var jojk inte tillåtet i skolan. Konserten kom att bli
en protest mot förnorskningen i skolsystemet på den tiden, berättar Ann Irene Buljo.
– Numera har vi även Sami Grand Prix, en mycket högtidlig melodifestival med enbart samiska
bidrag där man korar en vinnare. Till en början var många tveksamma till arrangemanget men det är
väldigt populärt och blir utsålt snabbast varje år.
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Egen mediaorganisation
Påskfestivalen har en egen mediaorganisation som bland annat förser pressen med bildmaterial. Det
finns info- och pressansvariga som också sörjer för att varje teveteam som anländer till Kautokeino får
egen guide, någon av ortens ungdomar som visar bygdens arrangemang.
– Vi har även samarbete med sameradion i Finnmarka som jobbar med teve. Bland annat har flera
dokumentärfilmer gjorts och visats i rikskanaler där bland annat samiska artister porträtterats.
Under själva påskveckan produceras en egen tidning i samarbete mellan påsk-, film- och
musikfestivalen samt lokal media. Färska nyheter produceras dygnet runt. En huvudpoäng med det är
enligt Ann Irene Buljo att visa att samiska språket också är ett skriftspråk, därför innehåller tidningen
reportage på samiska.
– Det är saker som detta som också gror till följd av den stora festivalen, det är lika viktigt men

får inte så stor uppmärksamhet som allt det andra.

Nytänkande lockar inte norska tidningar
Ambitionen att tänka nytt har präglat Påskfestivalens utveckling. Man strävar efter att utveckla
folkfesten, föra in nya aktiviteter och lyssna på reaktionerna.
– Folk måste få känna igen sig samtidigt som de vill ha något nytt. Det är en levande debatt hela
tiden där de flesta är positiva till nya idéer.
Filmfestivalen tog ett djärvt grepp och anordnade utebio med samiska filmer och filmer från andra
urfolk.
– Utebio och drive-in är inget nytt i sig, det som var nytt i sammanhanget var att man kör
snöskoter till bion och ser filmen på en jätteskärm utomhus. Vi faxade ut pressmeddelande till alla
medier och vi hann knappt gå ifrån faxen förrän telefonen började ringa. Snöskoterdrive-in väckte
väldigt stor uppmärksamhet internationellt. Vi fick frågor som ”kan man kyssa varann under filmen”
och till och med BBC:s egen reporter åkte till Kautokeino för att få uppleva detta. Bland
tidningsrubrikerna kunde man sedan läsa: ”Reein herders build drive-in on Arctic tundra” och
”Coolest cinema in the world”.
Att däremot få norska tidningar intresserade var och är betydligt svårare. I allmänhet brukar någon
liten notis innan festivalen publiceras men just ingenting efter festivalen.
– Vi har räknat ut att det är alldeles för långt avstånd från Oslo till Kautokeino och därför omöjligt
att få redaktionen att komma. Vi måste resa dit. Nu ska vi bygga utebio i Oslo i samband med
Samefolkets Dag i februari. Målet är att använda festivalen och utebion som en informationsarena om
det samiska.

Kulturnäring under utveckling
Bilden av det samiska, den man vill förmedla, är av ett urfolk med rik kultur och eget språk i ett
arktiskt landskap med renar. Påskfestivalen är både en traditionell folkfest och nytänkande festival och
det faktum att bilder av koltklädda samer i en för många exotisk miljö kablas ut över världen ses inte
som något tillrättande av verkligheten.
– Koltarna är inte några kostymer. Det är kläder vi faktiskt har hemma då vi ska vara ute mitt i
kalla vintern, menar Ann Irene Buljo om denna exploaterade del av den samiska kulturen.
– Det vi nu ser är en kulturnäring under utveckling. Kommunen har upptäckt att det sker mycket i
Kautokeino som leder till arbetstillfällen och har därför börjat se kulturen som en egen näring.
Kommunen är i en omställningsperiod. Kulturnäringen har därför blivit ett eget insatsområde som
utvecklar nya nischer och i detta spelar festivalen en central roll. Från Påskfestivalens sida jobbar vi
också för att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet.
Kvalitetsaspekten på arrangemangen under Påskfestivalen ges också stor uppmärksamhet. För att
säkra kvaliteten är man exempelvis noga med vilka som tillåts medverka.
– Vi har krav på vilka artister som får lov att komma med i programmet, vi vill att innehållet ska
vara äkta. Det har inneburit vissa problem med hotell som vill använda billiga artister får Oslo,
konstaterar Ann Irene Buljo.
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Områdesbiljett skapar resurser till utveckling
Påskfestivalens ekonomi handhas av en stiftelse som är ekonomiskt ansvarig för det som är
gemensamt. Besökarna löser en biljett till området förutom biljetter till de olika arrangemangen, vilket
skapar resurser för att utveckla själva festivalområdet.
– Biljettintäkterna gör det möjligt att driva infocenter och förbättra servicen. Sedan drivs de olika
arrangemangen, exempelvis utebion och filmfestivalen, som egna projekt med egen ekonomi.
Påskfestivalen drevs till en början enbart genom ideella insatser. Efterhand festivalen blivit större
har man för att kunna kvalitetssäkra tagit professionell hjälp som också avlönas.
– Stiftelsen och producenterna arbetar däremot gratis så även fortsättningsvis sker mycket på
ideell basis, påpekar Ann Irene Buljo.
Besöksantalet uppskattas till mellan 15 000–20 000 personer vilket är en god siffra med tanke på
att de endast bor 3 000 invånare i kommunen. Vart alla bor är en gåta, även för Ann Irene Buljo, som
berättar att efter en hotellbrand i Kautokeino ifjol ställde folk upp, tömde sina hus och lägenheter och
man har nu fler övernattningsalternativ än någonsin. Märkligt nog är det förutom samerna själva
väldigt få nordiska besökare.
– Det kommer väldigt många långväga utlandsturister, men inte många från Sverige, Finland eller
Danmark, konstaterar Ann Irene Buljo.

Festivalen bidrar till ökad kunskap
I Norge, precis som i Sverige, är kunskapsnivån om samer generellt låg. Bilden att samerna som ett
folk som har renar och bor i kåtor existerar fortfarande. Den norska staten har därför satt igång ett
projekt kallat ”Vägvisaren” där ungdomar anställs och utbildas som informatörer om den samiska
kulturen. Tjänsten är gratis för alla som vill nyttja den. Ann Irene Buljo tror på många arenor för att nå
ut med kunskapen om den samiska kulturen.
– Påskfestivalen har bidragit till att öka kunskapen men först och främst är det en fest, en
upplevelse. Vi bidrar till kunskap och kan förmedla äkta kultur men om landstäckande tidningar ska
intresseras måste vi åka till dem. Först då kan vi få dem att upptäcka vad som händer häruppe.

Hur har bilden av det samiska
förändrats genom tiderna
Om myter kring samer och myndigheters inställning
till det samiska talade Lars Anders Baer, Sametingets
styrelseordförande. Han gav en historisk tillbakablick
om vad som präglat bilden av den samiska kulturen
och den process som nu lett till att samerna bland
annat återerövrar Jokkmokks marknad, en marknad
som han för övrigt konstaterar fanns långt innan 1605.

– Marknader kan vara kommenderade eller frivilliga.
Jokkmokks marknad fanns redan innan den svenske
kungen gav order om att en marknad skulle inrättas för att
samerna skulle kunna beskattas. I Archangelsk beordrade
den ryske tsaren en marknad, i Norge och Danmark finns
liknande exempel, men många marknader fungerade redan
innan kungen och annat löst folk la sig i, konstaterar Lars Anders Baer.

Böcker för Europas upplysta
Mytbildningen om det samiska folket inleddes mycket tidigt. I den skrivna historien kan man läsa om
Ultima Thule – det yttersta Norden – som beboddes av skidfinnar, ett konstigt folk som beskrevs som
snälla och godmodiga. I boken Lapponia som utgavs 1673 på latin och engelska förmedlar den tyske
författaren Johannes Schefferus sin bild av samerna. Boken nådde de mer upplysta kretsarna i Europa
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vilket fick effekter. Samerna skildrades som trollkunniga och den svenske kungen beskylldes för att ha
samiska schamaner på sin sida vilket var en allvarlig anklagelse i det heliga krig som då pågick.
– Samtidigt förundrades man över den samiska poesin, man tyckte det var märkligt att så primitiva
människor kunde åstadkomma så skön poesi.

Men svenska staten såg inga jämlikar
Myten befästs ytterligare med boken Iter Lapponicum om Carl von Linné berömda Lapplandsresa som
ges 1732 ut på engelska. Den blir beryktad och med formuleringar som ”Vandrandes lika nöjda
antingen fred eller krig är. Aldrig jag så något folk ha så goda dagar som lapparna” skapar den
tillsammans med Schefferus bok underlag för utländsk turism. Linné ses också ofta avbildad i samiska
kläder och andra samiska attribut, till exempel trolltrumman.
De svenska myndigheterna hade en mer kallsinnig inställning till befolkningen i norr. 1873 slår
Riksdagen fast att ”Lappen är nomad på en lägre kulturgrad vilken nästan med naturnödvändighet
måste vika för den bofaste och högre kulturen samt så småningom tyna bort och dö. Må staten därför

ägna lappen sådan omvårdnad att han, utan oförrättas, må dö i fred”.

Bilden nyanseras
Brytningstiden inträffar först efter andra världskriget. I tidningen SE kan man 1945 läsa en flersidig
skildring om samer i Jokkmokk. Lapptinget återkommer ofta i reportage, likaså kyrkaktiviteter och
sameföreningsmöten.
– Tidningen SE hade rätt så stor spridning och bidrog till att förmedla en annan bild om samerna.
Kriget blev en brytpunkt i många avseenden och bilden av Jokkmokk speglar den
samhällsutvecklingen, menar Lars Anders Baer.
Men det är trots allt en färgad bild av samerna och inte minst marknaden som förmedlas, bland
annat av Gunnar Ullenius som beskriver marknaden som en bisarr kombination av rationell handel och
hundratals mer eller mindre lyckade smågesächft och smaklösheter. Dock, konstaterar han, med en
grandios uppvisning av intressanta och vackra folktyper.

Folkhögskolan blir motor
Samernas Folkhögskola etableras i Jokkmokk i början av 1950-talet och blir en viktig motor för att
skapa moderniteter vilket inte alltid ses med milda ögon från myndigheternas sida.
– Folkhögskolan har varit en viktig del av förändringsprocessen, menar Lars Anders Baer.
Tillkomsten av Jokkmokks museum, sedermera Ájtte, bidrar också till en mer nyanserad bild av
den samiska kulturen och 1971 antas ett Samiskt kulturpolitiskt program som lyder: ”Vi är samer och
vi vill vara samer, utan att därför vara varken mer eller mindre än andra folk i världen.”
Först 1975 erkänns samerna som urbefolkning inom eget territorium av Sveriges Riksdag.

Processen leder framåt
Den samiska kulturen får en skjuts framåt i det svenska samhället och det är också samerna som för in
nya inslag i marknadsprogrammet.
– Redan 1975, långt innan ishotellet i Jukkasjärvi, hade vi samisk snöteater under marknaden.
Folkmusikrörelse blev också stark i Jokkmokk med profiler som Vifast Björklund och musikgruppen
Norrlåtar, minns Lars Anders Baer.
Samiskt daghem öppnades och så, efter många års påtryckningar, hissas äntligen sameflaggan i
Jokkmokk.
– Det satt hårt åt men det var symboliskt en viktig del av processen.
Nästa steg blev Sametingets tillkomst och medlemskapet i Europeiska Unionen som fört processen
vidare.

Samerna återerövrar marknaden
Lars Anders Baer menar att samerna sedan mitten av 1970-talet börjat återerövra Jokkmokks marknad,
kulturpolitiskt till att börja med och numera också kommersiellt. Den svacka som präglade marknaden
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under några årtionden gav vika då samerna kom tillbaka med försäljning, hantverk, renkapplöpningar
och så småningom även samisk turism.
– Poängen med Jokkmokks marknad är att det är en mötesplats mellan samer och svenskar. Det är
viktigt att balansera den relationen så att bägge blir vinnare och det är en utmaning speciellt på den
kommersiella sidan. Inför marknadens 400 års jubileum gäller det att hitta en balans samtidigt som
nytt kan initieras för att ge processen ytterligare fart. Marknaden får inte vara sluten, anser Lars
Anders Baer som betraktar det årliga evenemanget som en värdemätare på hur långt det mödosamma
arbetet nått.
– Jokkmokks marknad avspeglar relationen mellan det samiska och det svenska. Ju bättre den blir
desto bättre blir också Jokkmokks marknad. Marknaden kommer också fortsättningsvis att vara en
mötesplats mellan det samiska och världen i övrigt.

Gruppredovisning uppgift 1
Vilken bild tycker ni att ni ger av det samiska vid Jokkmokks marknad i dag?
- Är den bilden bra eller dålig?
- Hur har den bilden vuxit fram?
- Vem eller vilka har format den bilden?
- Vilken betydelse har den bilden för allmänhetens kunskap och uppfattning om
samer och samisk kultur?

Grupp 1 – sameslöjdsstiftelsen
Katrin, Birgitta, Randi, Per och Annelie.
Vi tycker att vi visar en bra bild som förstärks och bekräftas av
besökare, de samiska slöjdarna och andra arrangörer.
Den här diskussionen för vi dagligen, inte minst om kvalitet och
för vem vi gör det här. Vi har utvärderingar, diskuterar, får feedback
och har allmänt högt till tak. Kunskapen finns i organisationen vilket
har stor betydelse och också påverkar hur mycket vi syns på
marknaden. Hantverk har alltid synts mycket på marknaden, vilket
inte bara är vår förtjänst. Vi skulle gärna vilja synas mer men
begränsade resurser sätter stopp för det.

Grupp 2 – Sametinget, turistbyrån,
Laponia, politiker
Henrik Blind, Carl-Johan Utsi, Marie Enoksson,
Eva Gunnare, Anneli Lundmark, Birgitta Nilsson.
Bilden som ges av Jokkmokks marknad är både bra
och dålig. Dålig information om samer i allmänhet,
”man ger folk vad folk vill ha”. När man går på
marknadsplatsen är information och skyltning dålig.
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Mediernas bild, den samiskt baserade, syns inte för dem som kommer.
Journalister är också fega och dåliga på att bryta mot normerna, man vågar inte visa skotrar istället
för renar i sina reportage.
Renrajd kan kännas disneyfierat men är en tradition, det vet kanske inte alla. Samtidigt måste man
ifrågasätta; bara för att det är en tradition måste den ju inte alltid finnas.
Mycket handlar om samspel. Samiska aktiviteter är idag undanskymda, av tradition har allt
samlats på Samernas Utbildningscentrum men det är vårt eget ansvar att lyfta fram dessa.

Grupp 3 – entreprenörer
Katarina, Helena, Britt-Inger.
Bilden av oss tycker vi är rätt så bra. Vi visar att vi som entreprenörer finns, vi är det vi är, även om
inte alla lever på det. Bilden tycker vi har vuxit fram av egen kraft. Vi är aktörer och media antingen
bygger upp eller underminerar den bilden. Det som skiljer påskfestivalen och Jokkmokks marknad är
att i Kautokeino finns bara samiska aktiviteter. Här kan man gå på Hotell Jokkmokk utan att uppleva
ens en samisk jojk. Vi skulle gärna se samiska inslag i alla moment.

Grupp 4 – Ájtte
Ingrid Metelius m.fl.
Vi ger en bra historisk bild av Jokkmokks marknad, en bild som vi
medvetet skapat.
Det är också det som efterfrågas och kan säljas. Även om det
procentuellt inte är så mycket samiska inslag på marknadsområdet
så är det ju trots allt det som skiljer Jokkmokks marknad från andra
marknader.
Som museum strävar vi efter att visa kvalitet, det handlar om
vår trovärdighet som museum.
Men sannolikt hjälper vi säkert till att konservera fördomar
också. Det är inte säkert att vi slår hål på myterna bara för att en besökare varit på Ájtte. Har
besökaren inte deltagit i en guidning, vilket vi inte har under marknaden, tar han eller hon åt sig det
som är tydligast utifrån sin förkunskap. Besökaren kan ha bilder om hur samelivet är, bilder som vi
bara spätt på. Även när vi producerar utställningsmaterial för utlåning så fylls ofta innehållet med
bällingar, knivar och andra typiska föremål. Skulle vi fylla innehållet med mobiltelefon och andra
moderna föremål skulle utställningsmaterialet inte gå att hyra ut.

Grupp 5 – Föreningarna och Turistprogrammet
Fia Kaddik, Eva Lindström, Åsa Päiviö, Stina Kuoljok
Jokkmokks sameförening startade samedanserna. Ifjol gick vi samman flera sameföreningar och hade
vi en förkörare inför jubileet vilket är ganska unikt inom Sapmi, att man kan samarbeta! Och dessutom
göra det med Jokkmokks kommun. Då använde vi ishallen som social mötesplats och 800 personer
kom. Vi samer vill träffas, helst vill vi sitta i knäet på varann. Det var häftigt och nu ska vi göra det
igen, på gott och ont. Vi står inför mycket arbete. Det krävs mycket folk. Några egentliga
vinstintressen har vi inte även om det är roligt att få in en extra peng i föreningen. I första hand riktar
vi oss mot samerna. Ifjol hade vi ett stort nationaldagsfirande och bjöd in svensk media – vi fick ingen
respons. Däremot kom 150 svenskar som var nyfikna. Om vi själva ska roa oss vill vi inte gå ut på den
svenska markanden, vi vill anordna nåt för oss själva. Nu kan vi göra det och alla ryms.
Jag har varit på Jokkmokks marknad sedan jag var arton, inte före, och tycker att bilden av det samiska
har växt. Jokkmokks marknad är samernas marknad, punkt slut. Det tar vi från föreningarna fasta på.
Om det är för lite samiska aktiviteter p marknadsområdet, släpp Åsgatan åt samerna! Låt det bli
samernas gata där vi kan göra vad vi vill.

10 (12)

Gruppredovisning uppgift 2.
Vill ni inom gruppen förändra bilden av Jokkmokks marknad på något
sätt?
–
–
–
–

I så fall varför?
Vad vill ni uppnå?
Hur ska det gå till?
Vilken betydelse kan en sådan förändring få för allmänhetens kunskap om
samer och samisk kultur?

Grupp 1 – Sameslöjdsstiftelsen
Vi känner att det är kring samordningen, den samiska samordningen och nyttjandet av resurserna vi
vill se en förändring. Vi blev imponerade av Påskfestivalen som har en egen stiftelse med upp
backning från stat och kommun. Det kanske inte är någon omöjlighet även för oss att på sikt kunna
bilda en organisation som hjälper oss samiska aktörer på marknaden. Vi vill synas mer, marknaden är
en samisk högtid, men i en liten organisation finns varken resurser eller kapacitet att använda personal
till sådana uppgifter. Vi önskar att man kan titta på bildandet av någon slags organisation så att vi kan
få andra resurser – från sametinget, kommunalt eller någon annanstans.
Vi vill också visa nutiden då vi lyfter fram det samiska: det här är arrangemang vi gör, det här är
musik lyssnar vi på. Som det nu är berättar vi ofta någon annans historia, och vi har en enda attraktion
– renrajden.
Kautokeino är också en förebild vad gäller kvalitetskontroll på aktiviteter. Sådant skulle en
organisation kunna bidra med.

Grupp 2 – Sametinget, turistbyrån, Laponia, politiker
Vi vill ha en bättre marknad Vi ska aldrig bli nöjda utan hela tiden höja ribban.
Vi vill ha en positiv bild av Jokkmokk och samer. Vi vill lyfta fram hela Jokkmokk, att det ges en
positiv bild av alla näringar, att vi inte snöar in enbart på samerna – Jokkmokks marknad är en
mötesplats för alla. Men vi vill också att man integrerar samiska inslag i fler områden, just nu är det
för lite samiska inslag. En ”win-win-win-win” situation, där alla –aktörer, kommunen, besökare och
samer – vinner.
Sedan vill vi se en samordnad information även om det innebär en viss. Rätt människa ska få rätt
information. Det behövs också en speciellt pressansvarig, Informationen ska vara tydlig, kort och
koncis – ingen ska behöva gissa. Färgkoder med rött för kultur, blått för mat på skyltning är bra. Det är
en dokumentär på gång som kommer att visa vad markanden är, det är också bra. Överhuvudtaget vill
vi ha mer happenings, lite av ”två föreställningar på en biobiljett”. Kanske tröjor på alla som kan ge
information om samiska frågor, lite FAQ sådär.
I somras fick jag många frågor om samer av en man som jag träffade. Till sist sa han: nu har jag bara
en fråga till Henrik – hur gör en samisk man då han vill möta en samisk kvinna?” Vad svarar man på
det? ”Vi gör väl som alla andra gör. Och hoppas vi har tur i given.”

Grupp 3 – Entreprenörer
Eftersom vi representerar entreprenörer är förstås pengar viktigt. Vi
är för mer samiska inslag, kvalitetssäkring och vill se ett
samarbetsorgan – vi vill själva tillsammans med alla institutioner
och föreningar bestämma hur marknaden ska utvecklas.
När det gäller ekonomi så tror vi att det finns många som åker
härifrån med minus i kassan. Har vi bra kvalitet kan vi ta bra betalt,
då finns det också besökare som är villiga att betala.
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Grupp 4 –Ájtte
Vi förändrar hela tiden för att få hit fler besökare och sprida kunskap. Hur? Genom att göra roliga
program. Eftersom vi är en stiftelse har vi vissa ramar, vi kan inte vara spektakulära på något sätt utan
bedriver verksamhet som passar inom dem.
Mat och logipriser tenderar att bli alltför höga under marknaden.

Grupp 5 – Föreningarna och Turistprogrammet
Vi vill lyfta fram föreningarnas ideella verksamhet
och idéer. De tre stora föreningarna består av
mycket folk. Det handlar mycket om nytänkande
och tillvaratagande. Varför inte en nattkonsert som
startar kl. 01 utomhus, en samisk nattkonsert? Ge
Åsgatan till föreningarna, det är vi som når våra
slöjdare, de som inte törs gå till Sami Duodji, de
som tror att ”min slöjd duger nog inte”. En
förutsättning skulle vara att alla är koltklädda.
Starta upp den gamla traditionella marknaden, få
fram den lilla människan som inte syns och hörs, vi
har många sådana.
Låt ungdomar agera, allt är inte alkohol. Gör Greace på samiska, förutsättningarna finns men det
måste kanske gå via en förening.
En samisk marknadssamordnare är en bra idé som hanterar information och media. Det måste
finnas mycket resurser för dem som är kreativa men hur många törs gå på kommunen, hur många har
förtroende för Jokkmokks kommun – inte många. Därför vore det bra med en samisk samordnare som
samarbetar med Jokkmokks kommun. Någon som den lilla samen kan vända sig till och vara sig själv,
prata samiska för att få fram vad han verkligen vill. Gentemot myndigheter är det inte alla som vågar,
de blir tysta. Vem kan samerna bättre än vi själva? Förening måste få mer pengar!

Avslutande reflektioner
av Robert Pettersson, forskare på Etour, och Anki Bondesson, marknadssamordnare
Jokkmokks kommun.

Robert Pettersson:
– Undersökningar visar att svenskar har stor okunskap om samer
och samisk kultur. Tanken att öka kunskapen och genom det minska
motsättningar grundad på okunskap är en vacker men realistisk
tanke. I dag finns det få mötesplatser mellan svenskar och samer.
Många får sin kunskap via sekundära källor som media och
broschyrer, få får det från direkta möten. Jokkmokks marknad är just
en primär mötesplats och har så varit lång tid och kommer att så
förbli. Kan man vårda detta arv kommer marknaden att fortsätta
sätta Jokkmokk på världskartan..
En tanke som slagit mig – är bilden av det samiska detsamma
som att få information om samer? Hur många besökare vet
egentligen att renrajden är ett historiskt sätt att färdas till
marknaden? Vi behöver ha svaren på en rad frågor.
Det finns också olika typer av besökare. Samiska besökare har
marknaden som mötesplats sinsemellan. För lokalbefolkningen är
marknaden en hemvändarhelg. Turister har sina speciella
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förväntningar. Alla dessa grupper behöver vi veta mer om. Av ren självbevarelsedrift föreslår jag
förstås fortsatt forskning.
Slutligen, vilka är inte här på Ája i dag, men som ändå bidrar till bilden? Varför är de inte här och
vilka konsekvenser får det?
Inför marknadens 400-års jubileum kommer bilden av det samiska inte att vara något problem,
men hur blir det år 2006? Vilka reser sig ur askan och satsar igen 2007 och 400 år framåt? Orkar man
fortsätta att utveckla och förnya?
Underskatta heller inte värdet av att för många människor är marknaden en plats och ett datum då
man kan träffas, umgås och ha skoj. Det är otroligt viktigt att ha den här gruppen kvar, den utgör
kärnan, utan dem slår man undan benen för en fortsättning. Turister får man alltid att komma ändå,
menar Robert Pettersson som avslutar med att skalda följande vackra rader:
”Årstider kommer, årstider går
Jokkmokks marknad dock alltid består.”

Anki Bondesson:
– Jag tar till mig två frågor som jag genast kommer att ta tag i. Det
ena är önskemålet om en resursbank, någon form av samisk
samordning, det tar jag med mig till min referensgrupp som består av
Sametinget, kommunen, Strukturum, Företagarna och
landshövdingen, för att försöka få resurser. Det andra är att jag
kommer att föreslå en studieresa till Kautokeino för att studera hur
deras organisation fungerar. Det viktiga nu är framtidens organisation
av Jokkmokks marknad.
Tack för att ni kom hit, jag har fått med mig mycket!

BILAGA
Seminariedokumentation den 7 oktober 2004 i Åre

Bilden av det samiska
på turistdestinationen Åre

Tre av deltagarna vid seminariet i Åre; Maud Mattson, Njarka, Sylvia
Sparrock, Vallbo och Ingvar Åhrén, Galltje.

Är Åre en bra plats för lärande möten
mellan samer och allmänhet?
Det var den övergripande fråga
som diskuterades när ETOUR
arrangerade
ett
seminarium
om bilden av det samiska på
turistdestinationen Åre.
En rad gästföreläsare gav sin
syn på samisk turism som
informationskanal. Inläggen väckte
livlig diskussion och bidrog till
många aha-upplevelser.
Både samiska turistföreträdare
och kommunala representanter
betonade vikten av samarbete och
gemensam planering.
Andra ämnen på dagordningen var
information om aktuell forskning,
erfarenheter av OS i Lillehammer
och planerna på ett museum i Åre.

Nationell satsning på
information om samerna
Sedan 2001 pågår en nationell satsning på
information om samer. Satsningen har som syfte
att öka kunskapen om och förståelsen för samerna
och samisk kultur. Birger Ekerlid, moderator vid
seminariet, inledde med att kort informera om
informationssatsningen.
- Regeringen har satsat 20 miljoner i ett 40-tal
projekt. ETOURs projekt ”Ökad kunskap genom
turism” handlar om ökad information om samer
och samisk kultur via turismen, berättar Birger.
Han var med och gjorde förstudien som utmynnade
i informationssatsningen. Bakgrunden är bland annat
att otillräcklig kunskap om samer är en grogrund
för fördomar. Samernas kultur är osynliggjord och
satt på undantag.
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- Motiven handlade också om hot mot den samiska
kulturen, till exempel strid om mark för jakt, turism
och skogsavverkning, säger Birger Ekerlid.
En annan aspekt är att samerna är en minoritet
utanför beslutande organ. Det finns också
internationella förpliktelser när det gäller
urbefolkningar.
- Förra jordbruksminister Annika Åhnberg gav
en ursäkt från regeringen för förtrycket. En
informationssatsning ger ursäkten en vidare
innebörd, menar Birger.
Ett resultat av informationssatsningen är att
regeringen har avsatt pengar för ett permanent
nationellt informationscentrum. Sametinget har
beslutat att centrumet ska ligga i Östersund.

Undersökning visar att många
efterfrågar samisk kultur
Efterfrågan på samiska turistaktiviteter är stor. Men
det är viktigt att turistföretagen ägs och kontrolleras
av samer så att inte kulturen ”disneyfiereras”,
menar Robert Pettersson vid ETOUR.
I ett forskningsprojekt vid ETOUR har Robert
Pettersson under fem år fokuserat på turism som
bygger på samisk kultur.
- Det finns ett 40-tal företag i landet som säljer
upplevelser där turister får ta del av samisk kultur,
berättar Robert.
Det kan vara besök vid sameläger med samiska
måltider, men också samiskt vardagsliv med
kalvmärkning och renskillning, och mer sällan
vandringar med samisk guide. Till detta kommer
museer som Ájtte i Jokkmokk, samisk slöjd
och besöksmål utomhus som Fatmomakke och
evenemang som Jokkmokks vintermarknad.
Kartläggningen visar att entreprenörerna arbetar
hel- eller deltid med samisk turism. Ibland är det
ett komplement till renskötseln. Motivet är jobb
och sysselsättning, men också möjligheterna att
sprida information.
Betygsätta aktiviteter
Men vad efterfrågar turisterna, är det samma som
utbudet?
- En hypotetisk tanke är att det kan vara något
helt annat som besökarna vill ha. Vi fångade upp
semesterfirare efter E4 och Inlandsvägen och
presenterade paket med samiskt innehåll, berättar
Robert.
Gästerna fick betygsätta aktiviteter och ange hur
troligt det var att de skulle köpa paketen. Minst 83
procent var intresserade. Totalt 644 svarade och det
var mest svenskar, norrmän och tyskar.
- Det finns en stor efterfrågan, och alla typer av
aktiviteter fick bra betyg. Av aktiviteterna låg
vandring med samisk guide i topp, vilket samtidigt
är det minst vanliga utbudet idag. Tyskar gav även
aktiviteter som låg längre bort högt betyg, att lämna
civilisationen tycks förhöja upplevelsen.
Till de positiva effekterna av samisk turism hör
ökad sysselsättning, högre inkomster, ökad kunskap
och förbättrad självkänsla.
- Kvinnor kan arbeta mer aktivt. I den motoriserade
renskötseln är det mest män som arbetar, säger
Robert.
Annat positivt är bättre lokal service, ökat
miljömedvetande hos besökarna och en ökad
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kanalisering av turister för att
minska slitage på naturen och
störningar på renskötseln.
Risker med den samiska
turismen är bland annat
att den kan ge kraftiga
säsongsvariationer, en lokal
prisstegring, ökat beroende
samt erosion, nedskräpning
och buller.
- Det kan också bli en urholkning och disneyfiering
av den egna kulturen. När man gör en säljbar
produkt av det samiska vardagslivet handlar det om
en kommersialisering med risk för att det blir en
”plastindustri”, säger Robert.
Han tror att det är viktigt att den samiska turismen
ägs och kontrolleras av samer.
Exotisk turism
Jokkmokks marknad är en traditionell marknadsplats
sedan 400 år. Här finns olika aktiviteter med musik
och hundspann, men det samiska lockar mest.
- Enligt Erik Cohens forskning är det ytterligheter
som lockar. Det samiska är exotiskt för många
människor, säger Robert.
Mediabevakningsföretaget Observer har undersökt
bilden av samer, och den visar det traditionella
som samisk klädsel, renskötsel, renar och kåtor. I
Sverige är det ovanligt med överkommersialiserade
bilder, medan det i Finland finns exempel på
förlöjligande av samer. Klart är att det samiska
har ett marknadsvärde, och Robert berättar om
korvförsäljaren vid Sollentunamässan som sålde
mer korv när han hade på sig en samemössa.
- Det finns andra gränsfall. I Finland blev jag
erbjuden handpåläggning av en shaman, som visade
sig inte vara same, säger Robert.
Risken
är
att
kommersialiseringen
ökar
och att gränserna kan flyttas även i Sverige.
Robert konstaterar också att det krävs en viss
kommersialisering för att lyckas.
- För exempelvis samer med verksamhet intill
ishotellet är det en utmaning att hinna förmedla
bilden av det samiska. De har ofta liten tid på sig
med de stora grupperna.
Att utbilda sig i turism är viktigt, menar Robert,
och berättar om ett nytt turistprogram vid
Umeå universitet där hälften av studenterna vid
distansutbildningen är samer.

Aktiv renskötsel är grunden
för turistisk kulturverksamhet
Vid Njarka sameläger får gäster möta den samiska
kulturen. Maud Mattsson berättar där om dagens
renskötsel och hur det var förr.
- Det är 18 år sedan vi startade Njarka, och då
var det ovanligt med samisk turism, säger Maud
Mattsson som driver samelägret tillsammans med
maken Mattias.
Njarka är sydsamiska och betyder udde, och
kåtorna ligger vid Häggsjön. Familjen tillhör Kalls
sameby. När Åre utvecklades som turistort kom
rennäringen i kläm. Mitt i dagens skidparadis hade
tidigare samerna sin bas vintertid.
- Samerna bodde i Ullån och slakthagarna låg vid
Ullsjön. En ensam man med en hund kunde bevaka
3 000 renar vid Rödkullen, där det var bra lavbete.
Idag finns minnet kvar på några svartvita fotografier,
säger Maud.
Kalls sameby hamnade allt längre från Åre med
renskötseln. Maud ville ta med sig barnen i arbetet,
men det var svårt att kombinera.
1972 kom en opartisk utredning om turismens
skador på renskötseln, men Maud säger att det
inte hände mycket efter den. 1980 tillsattes en
ny utredning för att se hur samerna och turismen
kunde leva hand i hand.
- En plan för markanvändning skulle göras, men jag
kan inte se att något blev uppfyllt. Det fick mig att
upptäcka att man såg renskötseln som ett hinder i
stället för en tillgång, säger Maud.
Hon menar att det krävs möjligheter till
kombinations-sysslor för att renägarna ska kunna
överleva.
Äldsta historien
- I Njarka vill vi berätta att renskötseln fortfarande
existerar och har den längsta historien i dalgången.
Vi satte upp etiska regler. En aktiv renskötsel är
grunden för den turistiska kulturverksamheten,
säger Maud.
I Njarka visar hon sysslor från en samisk vardag. Det
kan vara allt från skinnberedning till brödbak över
öppen eld. Maud menar att det finns en förväntan
att se samer enligt den exotiska bild som ofta
förmedlas. Hon är själv noga med att inte ge ut fel
bild i reklamen.
- Vi vill känna att det går att arbeta med det här
utan att sälja vår själ. Alla besökare är intresserade
och har valt att komma till Njarka. Det är inte så
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att någon bara ”ramlar in” av en tillfällighet. En av
våra besökare tyckte att ”samer verkar vara rätt
civiliserade nu för tiden”.
Vill visa kulturen
Många har sagt till Maud att Njarka borde vara mer
tillgängligt och ligga vid torget i Åre.
- Men då har vi förlorat möjligheten att visa

kulturen och i stället fått ge snabb information till
gästerna efter snapsen och middagen.
Det är 2 000 till 3 000 besökare per år vid Njarka,
och det är många skolklasser och andra grupper.
- Vi har säkert kunnat marknadsföra oss på annat
sätt. Men vi har jobbat på egen hand, och då är det
inte så lätt med marknadsföring, säger Maud.
Hon tycker att Njarka är ett bra komplement
till renskötseln. Maud skulle gärna vilja utveckla
historiedelen och även mat och slöjd - kanske i
samarbete med andra.
Vilken ekonomi finns det i verksamheten?
- Det är dålig lönsamhet. Informationen måste få
ta tid. Det gäller bara att hålla ut, då kan vi existera
vidare, säger Maud.
En annan turistföretagare, Sylvia Sparrock, håller
med om att det handlar om att vara uthållig för
kunna driva sameföretag.
- Maud har varit mycket uthållig. Jag har henne
som stöttepelare, säger Sylvia Sparrock, som driver
företaget Anariset AB.

Sameprogrammet var bra
men turistiska läget var dåligt
- Det var ett starkt inslag av samiskt formspråk
vid OS i Lillehammer, säger Terje Gloppen.
Han ger sina erfarenheter från folkfesten, där
det samiska programmet var en del.
- Visionen för OS i Lillehammer var idrottsfest
och folkfest. Det gällde att få med de allra
bästa aktörerna och att mobilisera människor,
säger Terje Gloppen som var kulturansvarig.
Ambitionen var att bygga upp ett bra
kulturprogram där det samiska fanns med.
Det var många underentreprenörer, till
exempel Nationalteatern och Den samiske
teater.
- Allt måste bygga på äkthet, delaktighet,
glädje och fairplay. Vi ville visa den norska
Terje Gloppen kulturansvarig vid OS i Lillehammer.
kulturen och vår syn på människor, säger Terje.
Det var 12 till 14 stora scener med aktiviteter Programmet var alltså bra, men det turistiska läget
varje dag. På tågen från Oslo och Trondheim fanns dåligt. Det var 1,5 km till sameplatsen, och det var
också oväntade program. Folkfesten blev en mix av 500 personer som mest på isen per dag. Terje säger
frivilliga kulturarbetare och professionella artister.
att det var dålig marknadsföring av aktiviteterna.
- Det fanns utsmyckningar, bildkonst, teater, Det var dessutom kallt där på isen, och besökarna
litteraturprogram, kyrkliga aktiviteter och ett såg teaterföreställningar iförda många lager
samiskt program. Musiken var allt från Grieg till renskinn.
råaste norska ”blackmetalrock”. I fanfaren var de
- Men det var en oerhört stark upplevelse att sitta
första takterna från en samisk jojk, berättar Terje.
på vidda med mörker och ljus, säger Terje.
TV:s bilder viktiga
Ett minus för den samiska maten var att det
Det kom upp till 8 000 mediapersoner. Tevebilderna saknades alkoholservering. Det visade sig vara
viktigt för många att kunna ta sig en snaps.
som förmedlades var viktiga.
- Det fanns en stor bank av inklippsbilder. Det - Prisläget för samisk teater var normalpris, men det
kunde till exempel vara en räv som gick i skogen, var dyrt att tolka efter ren. Det blev ett kostsamt
sameprojekt, eftersom alla renar fick köras från
säger Terje.
Finnmarksvidda på trailer, säger Terje.
När kameran svepte fanns folkfestarenor på andra
sidan skidspåren och backarna, till exempel en Nils-Gustav Labba, från Nätverk Sapmi, menar att
gammal man som staplade ved. Det var viktigt med samedelen tyvärr blev ett fiasko.
professionell styrning av regin mellan arenorna. För - Om man gick genom huvudgatan i Lillehammer
besökarna fick det inte bli trista väntestunder.
och frågade om arrangemangen så var det ingen
Kulturprogrammet gick under samisk symbol. som visste något. Och det gick inga bussar dit.
Målsättningen var att göra den samiska kulturen Frågan från åhörarna var också hur det blev i
känd för en internationell och nationell publik.
Lillehammer efter OS.
- Det fick inte bli en ”plastifiering” av den samiska - OS har skapat 1 842 arbetsplatser och inget hotell
kulturen. Vi ville inte bara visa historia utan även har gått i konkurs, säger Terje.
spegla nutid, säger Terje.
Han avslutar med att betona hur viktigt det är att
Sameläger på isen
fylla upp med aktiviteter vid tävlingar.
Ett sameläger byggdes upp på Mjösas is. Där kunde - Man har ett ansvar för publiken. Det gäller också
besökarna tolka på skidor efter ren, se hantverk, att få med frivilliga. Vi hade 8 500 aktörer med i
teater, samisk samtidskonst och äta samisk mat i en folklivsprogrammet. Glädjen att uppleva mötet
stor kåta.
med den internationella publiken är nyckeln till
att lyckas.
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”Det bästa läget
är mitt i byn”
Stig Strand samarbetar med samer och säljer
bland annat fiskepaket till turister. Att göra det
tillsammans med samerna är en förutsättning för
att det ska bli hög kvalitet, menar han.
Stig Strand har bedrivit turistverksamhet sedan
1986 i trakterna kring Tärnaby i Västerbotten.
- Man hade tidigare inte arbetat tillsammans med
samebyarna på ett kommersiellt sätt vad gäller jakt
och fiske. Det har ansetts vara omöjligt att komma
överens. Men ingen har frågat grannen direkt, utan
det har alltid gått via staten och länsstyrelsen,
berättar Stig Strand.
Nu blev det i stället ett samarbete där Stig
diskuterade upplägget tillsammans med Rans
sameby för bästa resultat.
- Jag är inte den första näringen i området, utan det
är rennäringen. Det är ett sätt att förhålla sig.
Hans upplägg vid ripjakten var att ordna guidning,
mat och övernattning. Men allt blev förstört när
ripjakten blev allmän rättighet. Tidigare delade

Stig Strand.

5

samebyn upp jakten i olika områden, men när alla
fick jaga överallt blev det dålig kvalitet på jakten. För
Stigs företag blev den nya jaktlagen en katastrof.
- Jag tar upp detta som ett exempel på okunskap
där särintressen som Svenska Jägarförbundet
minskar möjligheter för ortsbefolkningen att
överleva lokalt.
Förstå varandra
Nu samarbetar Stig och samebyn åter, framför
allt inom fisket, där Stig utvecklar och sköter den
turistiska delen. En majoritet av medlemmarna i
samebyn är med, och turistföretag kan köpa tjänster.
Att förstå varandras verksamhet är viktigt.
- Jag måste lära mig hur renskötseln fungerar. Det
måste vara en balans och det får inte vara större
uttag än vad området klarar.
Nu har de provkört under två säsonger, och Stig
är mycket nöjd med kvaliteten. I en tjärn är
till exempel snittvikten på röding 1,7 kilo. Stig
tycker att företagare som utvecklar aktiviteter
ska vara noga med vad de gör. Det bästa är om
aktiviteten har en förankring i området. Stig tar
Reidar Nordfjells renrajdsföretag i Åre som ett bra
exempel. Speciellt när det gäller utlandsmarknaden
lockar det ursprungliga.
Bygger Camp Åre
I Åre bygger Stig Strand som bäst upp
aktivitetsföretaget Camp Åre i samarbete med
Holiday Club och multihallen.
- Inom Camp Åre tänker vi på det gamla sättet
att vara när vi tänker nytt. Även den gamla
bondedelen kan skapa aktiviteter och det ger en
stor trovärdighet.
Stig betonar också att läget är bland det viktigaste,
och bästa läget är mitt i byn. Ett område måste
också vara överens om tagen, och Åre har en stark
förening av företagare. Här finns ett grepp på
årsbasis för att överleva.
- Det kräver att man tänker på hur infrastrukturen
i området ska utvecklas. Människor kommer hit för
att göra grejer och för mig är aktiviteterna A och O,
säger Stig.

Museum i Åre
blir kulturell mötesplats
Nils
Thomassons
bilder av samer och
luftgäster kan visas på
ett nytt museum i Åre.
Länsmuseet
utreder
bildmuseet som kan få
en virtuell del byggd på
datormiljö.
I Åre planeras för ett
museum i den nya
stationen som Jernhusen
bygger. I huset blir
det även turistbyrå,
biljettförsäljning,
bibliotek och Icabutik.
Station Åre byggs i fyra
plan och blir över 6 000
kvadratmeter stort.
- Länsmuseet utreder på
uppdrag av Åre kommun vad museet ska innehålla.
Tanken är att stationen ska bli ett möte mellan
kulturliv, fritid, turism och resandeströmmarna,
säger Ove Hemmendorff vid Jämtlands läns
museum.
Den samiska kulturen kommer inte att visas på
traditionellt sätt vid museet. Det finns redan på
andra håll i länet. Vid Länsmuseet i Östersund och
vid Fjällmuseet i Härjedalen har det samiska stor
plats. I Gäddede ligger ett natur- och kulturrum där
den aktiva renskötseln ingår.
- Den samiska kulturen i Västjämtland visas bra på
Naturum i Vålådalen, hos Maud Mattsson i Njarka
och hos Reidar Nordfjell, säger Ove.
Luftgäster i Åre
Men vad ska museet i Åre innehålla?
- Det finns inga föremål samlade sedan tidigare, men
vi har däremot samen Nils Thomassons bildskatt.
Hans bilder blir en stor tillgång här, säger Ove.
Fotografierna visar samelivet och luftgäster på
besök i Åre. Det finns också gamla journalfilmer
från Åre som kan visas.
- Det ska bli ett museum som bygger på bilder. Ett
upplevelsemuseum med professionell teknik. Vi vill
ta fram den turistiska utvecklingen från 1840 med
liftutbyggnaden och Stenmarksepoken, förklarar
Ove.
Tävlingarna kommer att ha en stor roll, som VM
1954. Ove visar bland annat Nils Thomassons bild
på dottern Sara som tog en bronsmedalj vid VM-
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Ove Hemmendorff vid Jämtlands läns
museum utreder
vad museet vid
station Åre ska
innehålla.
tävlingarna. Förutom stilla bilder och film planeras
för en virtuell del i museet byggd på datormiljö.
Besökarna kan gå in i en kub och se hur Åre såg ut
1925.
- Turistorten är väl fotograferad av Nils Thomasson
och med tekniken kan man projicera det virtuella
Åre i kuben. Nils Thomasson blir den personliga
guiden på vandringen runt i Åre. Man får höra vad
folk pratade om då, och ge sig upp i Årebanan. Det
blir en hissnande upplevelse med modern teknik,
berättar Ove entusiastiskt.
Service åt besöksmål
Museet och turistbyrån kommer också att ge god
service åt besöksmål som till exempel Njarka. I
bildspelen kan man även lägga in samiska program.
Åres oppositionsråd Eva Hellstrand menar att
turismens inverkan på renskötseln är sådant som
kan belysas i museet. När kuben väl finns så går det
att lägga in allt som är gjort i CAD-program.
Hur har ni förankrat innehållet i museet lokalt,
undrar Ola Fransson, som arbetar på Naturum i
Vålådalen.
Det
har
skett
via
turistföreningen,
hembygdsföreningen och företagarföreningarna,
förklarar Ove.
Vem som ska bekosta och driva museet är
fortfarande oklart. 25 miljoner kommer museidelen
att kosta, och 2006 ska allt stå klart.
- Vi väntar nu på att Åre kommun ska bestämma
sig, säger Ove Hemmendorff.

Gränslöst samarbete
gynnar samer
Åre kommun och Meråkers kommun i Norge har
ett samarbete som finansieras av EU-medel. Ett nytt
projekt planeras och här kan samiska turistföretag
vara med.
- Vi försöker utveckla ett långsiktigt samarbete inom
alla strukturer; från politiker i kommunstyrelsen till
att barn träffas på lägerskolor, förklarar Magnus
Dahlin vid Näringslivskontoret på Åre kommun.
De första åren har gränsprojektet mycket handlat
om att skapa kanaler för samarbete. Nätverk finns
inom olika områden som hälsa, skola, kultur,
administration och politik. Hittills ingår 120
delprojekt.
- Vi är inte så prestigefyllda och vill jobba konkret
för att göra saker. Det handlar om att lära känna
våra grannar och hitta sätt att umgås. Vi vill också
skapa en vilja till mer demokrati, säger Magnus.
Hållbar utveckling
Ledorden är ekoturism och hållbar utveckling,
och att ta vara på resurser utan att förbruka. Det
samiska passar bra in i filosofin.
- Vi vill gärna koppla till den samiska
ursprungstanken. Kommunen har tecknat ”The
Earth charter” som är ett Folkens förbund med
jorden. Det handlar om en rättvis, uthållig och
fredlig värld och ligger nära vad den samiska
kulturen är, säger Magnus.
Han reflekterar över Reidar Nordfjells inlägg under
seminariet om att det är svårt att få stöd för samiska

turistföretag. Det är lätt att hamna mellan stolarna
som same och som företagare.
- Inom gränsprojektet finns möjlighet för
sameföretagare att vara med. Utveckling av
aktivitetsföretag med hög kvalitet passar in i
Nordens gröna bälte, säger Magnus.
Projektet vill skapa vänskapsförbindelser som sedan
lever av egen kraft.
- Det gäller att skapa vinna-vinna-resultat och det
är en utveckling som berör alla invånare, säger
Magnus.
Ett bra exempel på hållbar utveckling är
miljömärkning
av
turistföretag.
Svenska
ekoturismföreningen sköter märkningen och
organisationen har sitt kansli i kommunen.
I Västjämtland finns många turistföretag som lever
upp till kraven. Det är nio företag i Åre kommun
som fått stämpeln ”Naturens bästa” av totalt 55 i
landet.
Nytt projekt
Nu går Åre och Meråkers projekt in i en ny fas.
Projektet Grensevärden har som mål att utveckla
en attraktiv region med god livsmiljö.
- Tio miljoner har vi tänkt att vi ska få och det blir
beslut efter jul. Vi hoppas att få loss pengar och att
den samiska delen vill vara med, säger Magnus.
Det är också tänkt att vara ett samarbete och
delaktighet i VM 2007.

”Svårt vara
sameföretagare”
Detta med turism känns dubbelt för samer. Det blir
en kamp inombords, säger Reidar Nordfjell, som
kör renraider i Åre.
Reidar Nordfjell tycker att det är svårt att vara same
och turistföretagare.
- Som same konkurrerar man med dem som redan
är inne i branschen.
Inom Handölsdalens sameby finns flera fjällstationer
och Reidar Nordfjell menar att för samerna är
turisterna ofta ett problem.
- Vi får ingen styrning på dem och vår röst blir inte
hörd. Turistmen är den största industrin. Det blir
som med OS i Lillehammer, där satte man samerna
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längst ut på sjön. Det är inget nytt, säger han.
Reidar menar att detta med turism är en svår
avvägning för samer. Å ena sidan sliter turismen på
naturen och förstör för rennäringen. Å andra sidan
blir turismen en möjlig komplementnäring.
- I själva verket kanske vi samer inte vill hålla på
med turism. Det blir en kamp inombords. Vi får ge
av oss själva, men vad får vi tillbaka?
Det är också lätt att hamna mellan två stolar som
renägare och turistföretagare.
- Där mitt emellan finns inga pengar att få. Man går
in i väggen hela tiden, säger Reidar.

Designcentrum
med samiskt inslag
Design är ett tema vid VM
2007 i Åre och det samiska
kan bli ett inslag. Design är
ett viktigt konkurrensmedel,
säger Tore Brännlund vid Åre
Designcentrum.
Att den samiska kulturen
fascinerar gav Tore Brännlund
ett målande exempel på vid sitt
föredrag.
- Jag har varit en falsk same,
erkänner han och konstaterar att
det är inne att göra historiska
bekännelser.
Tore var som barn helt fokuserad
på att han var same, trots att han
Design är ett bra konkurrensmedel, menar Tore Brännlund. Här lyssnar
bodde i Stockholm och knappt
Magnus Dahlin, Åre kommun, och Bo Svensson, ETOUR.
hade sett en ren.
- I tredje klass visste alla att jag var same. I skogen arrangeras på temat design.
vid Sicklasjön hade vi barn en pinnkoja där jag - Design ska inte bara vara något fint, det
berättade historier om samelivet, säger Tore.
handlar också om funktion. När vi diskuterade
Kanske kom intresset från att han någon gång sett det funktionella kom idén om tvättmaskinerna,
samer på sommarbete i Överammer i Jämtlnad, där berättar Tore.
hans morföräldrar bodde. Men att bli renägare fick Det finns nämligen ingen tvättomat i Åre, men nu
stanna vid en vacker dröm.
blir det tvättmaskiner i designcentrumet. Tore
För Tore blev det i stället en karriär inom tog kontakt med Electrolux som sponsrar med
industridesign och han har ritat allt från tandborstar maskiner.
till väghyvlar. Efter ett avbrott med arbete som
- Äntligen kan människor förstå vad design är, säger
tandläkare är Tore tillbaka i designbranschen.
Tillsammans med Jämtlands läns landsting och han.
Stiftelsen Svensk industridesign har han startat ett Samisk design i Åre
regionalt designcentrum i Jämtland, som också har Lokalen ska ha blandat innehåll och det samiska
en lokal i Åre.
finns med som en viktig del.
- Design ska inte bara finnas i Stockholm. ”Åre är Det handlar också om destinationsdesign. Om
så hett, ni borde ha en filial där och visa nationella att använda sinnena, och att ge minnen av en
produkter”, tyckte mina kollegor i Stockholm.
destination. Sista veckan i maj hålls i Åre en
- Design är inget ytverk. Att använda sig av design konferens i ämnet. Annars menar Tore att det går
är ett bra konkurrensmedel för att synas, menar inflation i ordet design.
- År 2005 är det ett designår, men för oss är varje
Tore Brännlund.
år ett designår. Media använder ordet till olika saker
Spännande mötesplats
och man pratar till exempel om att utredningar
Åre Designcentrum finns tills vidare inrymt i ett
är designade. Och man frågar sig vem som har
litet hus invid Susabäcken i Åre. Nu planeras en
designat Putin?
flytt till nya lokaler, förmodligen intill en glashytta
som tre Åretjejer ska starta. Åre designcentrum
ska bli en spännande mötesplats med design från
hela landet. Tanken är att mötesplatsen ska vara
ett viktigt avstamp inför alpina VM 2007, som
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Åre är en bra plats
för lärande möten
Alla hinder för samisk turism måste utredas.
Det behövs fler samer i planeringsprocesser.
Turistnäring och samer bör samarbeta mer.
Det var några synpunkter som kom fram vid
slutdiskussionen.
Är Åre en bra plats för lärande möten mellan samer
och allmänhet, frågar moderator Birger Ekerlid.
Kommunalråd Elsa Danielsson menar att Åre är en
sådan plats, och genom samarbete kan man få ut
budskapet.
- Det samiska är en bra ”säljgrej” för företagandet
i Åre. Många människor kommer hit, och vi är
dåliga på att använda Åre som skyltfönster också
vid evenemang.
Oppositionsrådet Eva Hellstrand funderar över vad
Reidar Nordfjell sa om dubbelheten i livet.
- Jag har jordbruk och svärföräldrarna har camping
hemma. Aldrig i livet att jag skulle vilja guida runt
människor när jag jobbar på gården.
Eva tycker att det är dags att ordna rundabordssamtal med samebyarna, Skistar, STF och
kommunen. Maud Mattsson, vid Njarka sameläger,
tycker att det är en bra idé.
- Jag har eftersökt samplanering så att renskötseln
kan leva sida vid sida med turismen. Rennäringen
har minskat till 1 400 renar. Någonstans finns
gränsen för att en sameby kan existera. Möjligheter

till existens kan röra små saker, som till exempel
skoterleder.
Exotisk bild
Henrik Öhrn från Vilhelmina kommun arbetar för
ett projekt i Fatmomakke. Han tycker att det ofta
är en exotisk bild som visas av samerna, medan
verkligheten vid besöksmål är mer neutral. Henrik
undrar om lögnen lönar sig?
- Visst har det hänt att besökare blir besvikna. Det
exotiska har en enorm kraft, och genom att visa
dräkter och renar så lockas människor, säger Robert
Pettersson, ETOUR, och tar Jokkmokks marknad
som exempel.
Ola Fransson vid Naturum i Vålådalen menar att
gästerna kan bli nöjda även om de väntat sig andra
saker.
- Det är viktigt att besökarna får mer än vad som
förväntas, säger han och Maj-Britt Hansson vid
ETOUR bekräftar att det finns forskning om detta.
Birger Ekerlid frågar hur det är på Åre turistbyrå
med information om det samiska.
- Vi har gratis broschyrer med information och vi
säljer också böcker. Informationen kommer också
Referatet från den avslutande
diskussionen fortsätter på nästa sida...

ETOUR:s seminarium
om sameturism
lockade till diskussion
även mellan
seminarierna. Här är
det sameföretagarna
Reidar Nordfjell och
Per-Erik Jonasson
som pratar med
Bobbo Nordenskiöld,
programledare för TVprogram om vildmark.
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...fortsättning från föregående sida.

från oss som arbetar där. Det är många som frågare
efter samisk turism, säger Mikael Kallström vid
turistbyrån.
Ingwar Åhrén vid Gaaltije tycker att det är ett stort
intresse för det samiska och han får ofta frågor
om exempelvis samisk design. Sylvia Sparrock,
Anariset, menar också att det finns ett intresse för
äkthet och en vilja hos människor att veta mer om
symboler och traditioner.
- Det är viktigt att man inte bara plockar godbitarna
från det samiska och gör något annat, till exempel
att använda något från spåtrumman och sedan inte
förstå att det är samisk tradition.
Bo Svensson vid ETOUR upplever att diskussionen
om samisk kultur ofta hamnar i frågan om äkthet.
- Det handlar om att sälja upplevelser och en sann
story har en fördel. Samekulturen är en sådan sann
berättelse.
Samiska inslag vid VM
Olov J Sikku, ordförande i Sametinget och aktiv i
projektet ”Mer värd mat”, anser att det är viktigt
att det samiska finns med tidigt i planeringen av
VM i Åre. Annars blir det ”en liten grej på sjön”
som i Lillehammer.
Tore Brännlund, vid Designcentrum i Åre, säger att
man inte kommit så långt när det gäller aktiviteter
vid VM. Budgeten är inte lagd och även inom
design är det ingen som vet än hur det blir.
- Det är inte svårt att göra bra sameinslag vid
idrottstävlingar. Vid World Cup i längdskidor i
Kiruna hade vi till exempel mycket av det samiska,
säger Nils-Gustav Labba, från Nätverk Sapmi i
Kiruna.
Han noterar också att det bara är till samer man
ställer frågan om Åre är en bra plats för lärande
möten.
- De lokala turistföretagarna har inget ansvar,
medan de samiska företagarna tar på sig ett
jätteansvar. Renägarna är professionella renskötare
och allas högsta önskan är oftast att renskötseln
ska ge en inkomst så att de slipper hålla på med
turism.
Eva Hellstrand tycker att det är lika inom jordbruk
och gruvdrift. Det är enskilda privatpersoner som
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står för informationen, som till exempel Fröå gruva.
Ingen annan tar ansvar.
Reidar Nordfjell önskar att det fanns en
bokningscentral för samiska aktiviteter. Samer som
vill vara med skulle då få lösa in sig i samarbetet,
gärna tillsammans med Gaaltije. Reidar har
själv paket för konferensgrupper där det ingår
renkörning, lassokastning och en kulturdel. Han vill
bygga upp ett kulturcentrum vid Fröålägret
- Jag har provat att vara på Åresjön, men det blev
ingen kvalitet. Turisterna ville bara att det skulle gå
fort att åka renrajden, de ville inte veta något om
renarna, säger Reidar som låter en fråga hänga i
luften: Var finns det genuina Åre?
Utred hindren
Robert Pettersson vid ETOUR knyter ihop
diskussionen.
- Alla hinder för den samiska turismen måste utredas
och det behövs fler samer i planeringsprocesser. Det
är också viktigt med lokal förankring när det gäller
turistaktiviteter.
Robert kommenterar Stig Strands käpphäst att det
turistiska läget är det viktiga.
- Ett centralt läge kanske inte alltid är avgörande när
det handlar om kunskapsöverföring och inte heller
när det gäller småskalig turism, säger Robert.
Han håller med Terje Gloppen om ”att vi har ett
ansvar för publiken”. Frågan är också vem som äger
bilden av det samiska. Många åker hem från Åre
utan att veta att de varit i Sameland.
- Vad vill alla intressenter egentligen, vad vill
lokalbefolkningen och vad vill besökarna? Det
är viktigt att prata direkt med varandra, säger
Robert och betonar avslutningsvis vikten av att låta
diskussionerna övergå i handling.

