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Abstract 
 

As the interest for Sámi tourism is growing it is thereby both interesting and important 

to see how it is being marketed, that is, what you choose to show for the general public 

and how it is being perceived. The purpose of this essay is to describe how the Sámi 

culture and tourism in the county of Finnmark is being marketed, with pictures on 

homepages and in brochures. An additional purpose is also to create awareness and 

clarify possibilities and challenges for the tourist operators but also the local Sámi 

tourism entrepreneurs in the scope of survey. The fundamental questions for the essay 

are: Which pictures represents the Sámi culture and tourism in marketing, on 

homepages and in brochures? What are the possibilities and challenges with the 

touristic image of Sámi culture? The methods that have been used to conduct this 

research, foremost cover a search and categorization of pictures but also literature 

studies and two interviews. One with an employee at Finnmark Reiseliv and the other 

one with a Sámi tourism entrepreneur located in Finnmark. Twenty homepages and four 

brochures have been examined, whereas 187 pictures related to Sámi culture and 

tourism were found. The pictures were divided into six categories: Sámi clothing, Sámi 

clothing and reindeer, reindeer, Sámi tent, Sámi handicraft and modern picture. 46 % 

(87 of 187 pictures) of the pictures were categorized as Sámi clothing and thereby the 

most frequently used motif. But the categories reindeer with 17 % (31 of 187) and Sámi 

clothing and reindeer with 15 % (28 of 187) were also popular. The results of this study 

showed that there are both possibilities and challenges with marketing of Sámi culture 

and tourism. Some of the possibilities the author could determine were pride and 

strengthened Sámi identity, employment and income for the Sámi and correct 

knowledge dispersion. Some challenges could be a degradation of the culture, 

irresponsible entrepreneurs and conflicts between the Sámi, locals and tourism 

operators.





Sammanfattning 

 

Då intresset för samisk turism stadigt växer, är det både intressant och viktigt att se hur 

den marknadsförs, det vill säga vad man väljer att visa fram och hur detta uppfattas. 

Syftet med denna studie är att beskriva med vilka bilder den samiska kulturen och 

turismen marknadsförs i Finnmark, på hemsidor och i broschyrer. Den har även som 

mål att skapa medvetenhet och tydliggöra möjligheter och utmaningar, både för 

turismsällskapen men även de samiska turismföretagen i undersökningsområdet. De 

centrala frågeställningarna är: Med vilka bilder marknadsförs samisk kultur och turism i 

Finnmark, på hemsidor samt i broschyrer? Vilka möjligheter respektive utmaningar 

finns det med den turistiska bilden av samisk kultur? Metoderna som används i studien 

har främst varit en sökning efter och kategorisering av bilder men även innefattat 

litteraturstudier och två intervjuer. Den ena med en projektansvarig hos Finnmark 

Reiseliv och den andra med en samisk turismföretagare i Finnmark. Tjugo hemsidor och 

fyra broschyrer har undersökts, där författaren fann 187 bilder relaterade till samisk 

kultur och turism. bilderna delades sedan in i sex kategorier: kolt, kolt och ren, ren, 

kåta, samiskt hantverk och modern bild. 46 % (87 av 187 bilder) av bilderna 

kategoriserades som kolt och därmed det mest frekvent använda motivet, men 

kategorierna ren med 17 % (31 av 187) och kolt och ren med 15 % (28 av 187) var 

också populära. Studiens resultat visade att det både finns möjligheter och utmaningar 

med marknadsföring av samisk kultur och turism. Några av möjligheterna som 

författaren kom fram till var stolthet och en stärkt samisk identitet, sysselsättning och 

intäkter samt korrekt kunskapsspridning. Några utmaningar var degradering av kulturen, 

oseriösa turismföretagare och konflikter mellan samerna, resten av befolkningen och 

turismsällskapen.
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Finnmarks fylke har en geografisk närhet till rika naturresurser och detta skapar ett 

intresse för etablerande av nya näringar. Här kommer bland annat turismen in, som 

räknas som en av de viktigaste näringarna i området. Intresset för samisk turism har 

ökat de senaste åren och det finns stor potential för att bedriva både sommar- och 

vinterturism. Man har satsat stort på olika kulturnäringsprojekt och detta har lett till att 

flera mindre kulturrelaterade företag har startat upp i fylket. Många samer i 

undersökningsområdet bedriver renskötsel men det är svårt att överleva på enbart detta. 

Då är turismen, som går att bedriva på deltid, en potentiell bisyssla som både kan 

resultera i ökad inkomst men även sysselsättning.  

 

Den samiska kulturen har både att vinna och förlora på den samiska turismen. Samisk 

kultur och samisk turism får varandra ”på köpet”, då den samiska turismen bygger på 

samisk kultur och den samiska kulturen skapar i sin tur möjligheter för att bedriva 

samisk turism och ger kulturell föda genom den. Hur påverkar då marknadsföringen av 

samisk turism den samiska kulturen? Då det existerar både fördomar och okunskap 

kring samer och den samiska kulturen, spelar den samiska turismen en viktig roll. Den 

kan bland annat påverka kunskapsspridningen, stärka den samiska identiteten och 

därmed också kulturen. 

 

Ett ökat intresse för samisk turism, rika naturresurser och satsningar på kulturnäringen. 

Denna utveckling tyder på en tillväxt de kommande åren, både när det kommer till 

inkomst och sysselsättning men även ett ökat antal besökande till området. Då är det 

mycket viktigt att detta förvaltas och att det finns en tanke bakom vad som 

marknadsförs och på vilket sätt man gör det. I marknadsföringen av samisk turism i 

Finnmark används bland annat bilder som skall representera det individuella 

turismföretaget men med det även den samiska kulturen, vilket innebär ett stort ansvar. 

Bilder är ett framgångsrikt kommunikationsmedel i imageskapandet av en destination, 

och i det här fallet för destinationen Finnmark. Kommunikation, äkthet, integritet och 

respekt inför kulturen blir viktiga nyckelord när det kommer till samisk kultur och 

turism men även för en hållbar turism och nöjda besökare. 
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1.2 Beskrivning av undersökningsområdet 

 

Finnmark (se Figur 1.) är Norges nordligaste och till ytan största fylke men 

befolkningsantalet är relativt litet med cirka 72 000 invånare. Fylket består av 19 

kommuner där Alta är det mest befolkningstäta samhället och Kautokeino störst till 

ytan. Fylket har hela 11 flygplatser och så tillkommer både båt- och 

busskommunikation, så det är enkelt att resa till Finnmark.
1
 Dock finns ännu ingen 

järnväg i området, även om det varit på tal under många år. Det var tyskarna som under 

kriget hade ambitionen om att förlänga Nordlandsbanan ända upp till Finnmark, men 

detta projekt avbröts i samband med slutet av kriget 1945.
2
  

 

 
 

Figur 1. Karta över undersökningsområdet, Finnmarks fylke, Nord-Norge. 

Källa: www.tanasiden.com  

 

Huvudnäringarna i fylket är fiske, kraftproduktion och turism och närheten till både 

Ryssland och Finland öppnar dörrar mot vidare näringsutveckling. Det görs även stora 

satsningar på kultur i området och flera nya kulturrelaterade företag har startat upp på 

grund av detta.
3
 Denna positiva framtidsprognos delas även av Innovasjon Norge som 

                                                 

1
 www.finnmark.no  

2
 www.jernbaneverket.no  

3
 www.finnmark.no   

50 km 100 km 

http://www.tanasiden.com/
http://www.finnmark.no/
http://www.jernbaneverket.no/
http://www.finnmark.no/
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menar att kultur- och upplevelsenäringarna haft en stor tillväxt de sista åren och att allt 

tyder på att denna utveckling fortsätter. 
4
 

 

Kompetensen inom turism och samisk turism i området är hög. Högskolan i Finnmark 

har en turismutbildning och har haft flertalet forskningsprojekt knutet till just samisk 

turism. Högskolan anses ha en ledande position gällande utveckling av turismforskning 

i Nord-Norge men även internationellt.
5
   

 

Samerna tillhör en av världens urbefolkningar
6
, som levt i ett område som sträcker sig 

över fyra länder sedan urminnes tider. Området omfattar Norge, Sverige, Finland och 

Kolahalvön i Ryssland.
7
 Bosättningsområdet kallas på samiska för Sápmi eller på 

svenska Sameland och Finnmark är en del av detta område (se Figur 2.).   

 

 

”Ett folk i folket, ett land i landet”
8
 

 
 

 

Då samerna är ett folk som saknar ett eget land blir de därmed ett folk i folket, ett land i 

landet. De flesta samer bor i Norge men någon exakt siffra på hur många det egentligen 

rör sig om är svår att få då det inte finns någon officiell registrering på vem som har en 

samisk bakgrund
9
. Renskötseln är grundstommen i den samiska kulturen, men på senare 

tid har även andra näringar trätt fram, däribland den samiska turismen, som är en näring 

i ständig utveckling.
10

 Den bidrar till samhällsekonomin, skapar sysselsättning i perifera 

områden och det är därför en näring där marknadsföringen spelar en viktig roll. 

                                                 

4
 www.innovasjonnorge.no  

5
 Viken, A., Bakken, T., Ravn Midtgard, M., Borch, T. (1998), s. 18 

6
 Utsi, J. E., Lindén Ivarsson, A-S., Wanger, M., Marakatt, L-O. (2004), s. 9 

7
 Ibid., s. 4 

8
 www.samer.se 

9
 www.ssb.no  

10
 www.samer.se 

http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.samer.se/
http://www.ssb.no/
http://www.samer.se/
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Figur 2. Karta över Sápmi (mörkt skuggat område).  

Källa: www.scandinavianadventures.nl  

 

På Arbeids- og Inkluderingsdepartementets hemsida kan man läsa att det inte finns 

någon generell internationellt accepterad definition av urbefolkning men att typiska 

kännetecken är:  

 

”… at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de 

er en del av, selv om de er den av folkegruppene som bebodde 

området først. De har også som regel en egenartet kultur basert 

på naturresursene, og de har en kultur som sosialt, kulturelt 

og/eller språklig skiller seg fra den dominerende 

befolkningen”.
11

 

 

Samepolitiken ändrades i Norge efter andra världskriget åt det positiva och samerna har 

fått större möjligheter att arbeta med frågor som berör dem. Norges samepolitik har inte 

                                                 

11
 www.regjeringen.no  

http://www.scandinavianadventures.nl/
http://www.regjeringen.no/
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bara betydelse för de norska samerna utan för hela Sápmis befolkning. Genom olika 

stödåtgärder för till exempel renskötsel, hantverk och näringsliv, får samerna i Norge 

större möjligheter att bevara och utveckla sin kultur. 
12

 

 

Enligt Statistiska Sentralbyrå i Norge finns det som tidigare nämnt ingen samlad 

registrering av den samiska befolkningen i Norge. Därför är det mesta av samisk 

statistik geografiskt baserat på Sametingests Tillskuddsordninger Til Næringsutvikling, 

det så kallade STN-området som ligger norr om Saltfjellet. Enligt siffror från 2009 är 

det 3012 personer i Norge som arbetar inom renskötseln och de allra flesta inom 

Finnmarks fylke.
13

 Siffror från 2008 visar att utflyttningen från området är stor och av 

de 33 kommuner som hade störst nedgång, ligger 21 av dessa i Nord-Norge.
14

 

 

Som bosatt i Finnmark får du en del förmåner, både som privatperson och som 

arbetsgivare. Dessa förmåner består av nedskrivning av studielån, mindre skatt, högre 

barnbidrag, ingen elavgift på strömförbruket och bättre förmåner vid banklån. Som 

arbetsgivare i fylket betalar du ingen arbetsgivaravgift, fler bidrag ges till 

företagsutveckling och även här slipper man betala extra avgifter för sitt strömförbruk.
15

 

Som bosatt i fylket skapar dessa förmåner bra förutsättningar för att etablera till 

exempel en turismverksamhet. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Finnmark med samekommunerna Karasjok, Porsanger, Tana och Kautokeino är perifert 

och arbetstillfällena begränsade. Arbetslösheten är hög trots stora satsningar på 

näringsutveckling. Här kan en ökad turism vara ett sätt för kommunerna att skapa 

intäkter och sysselsättning för invånarna. Få renskötselföretag kan idag överleva på 

enbart renskötseln. Turismen går att bedriva på deltid och kan därmed kan vara ett bra 

komplement för att dryga ut inkomsterna.  

 

                                                 

12
 Guttorm Kvenangen, P. (1996), s. 130-131 

13
 www.ssb.no  

14
 Ibid.  

15
 www.finnmark.no  

http://www.ssb.no/
http://www.finnmark.no/
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De klimatförändringar som råder och bland annat påverkar snömängden, som i sin tur 

påverkar renarnas betesland, gör att det behövs alternativ för sysselsättning och 

turismen kan vara ett alternativ till binäring för renskötande samer. Då den samiska 

turismen oftast bedrivs i lokalmiljön, kan den också säkra avbefolkning i området.   

 

Den samiska kulturen har dock inte bara att vinna på turismen. Det finns både 

möjligheter och utmaningar med marknadsföring av samisk turism och därmed även av 

samisk kultur. Marknadsföringen och de bilder som används spelar en central roll men 

innebär också ett stort ansvar. Konsekvenserna kan både hjälpa och slå omkull en 

urbefolkning och deras kultur. 

 

Intresset för samisk turism har ökat de senaste åren och då är det både intressant och 

viktigt att se till hur man marknadsför den, det vill säga vilken bild man visar utåt och 

vad turisterna får för uppfattning om den samiska kulturen. Utifrån medvetenhet och 

kunskap kan man sedan skapa en hållbar turism som inte riskerar att urholka den 

samiska kulturen, utan värnar om den, samtidigt som den skapar intäkter och 

sysselsättning. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att ge en bild av hur den samiska turismen marknadsförs i 

Finnmark genom bilder, samt att skapa medvetenhet, tydliggöra möjligheter och 

utmaningar för turismsällskap och samiska turismföretag i undersökningsområdet. 

Följande frågeställningar är centrala i uppsatsen: 

 

 Med vilka bilder marknadsförs samisk kultur och turism i Finnmark, på 

hemsidor samt i broschyrer? 

 Vilka möjligheter respektive utmaningar finns det med den turistiska bilden av 

samisk kultur? 
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2 Metod 
 

2.1 Metod och tillvägagångssätt 

 

Studien omfattar främst en sökning efter och kategorisering av bilder som representerar 

samisk kultur och turism. Dessa har hämtats från hemsidor, turismguider på nätet och i 

broschyrer inom Finnmarks fylke i Nord-Norge. Även litteraturstudier, intervju med 

projektansvarig för Finnmark Reiseliv via e-mail samt en telefonintervju med en samisk 

turismföretagare, ligger till grund för uppsatsen. För att besvara frågeställningarna har 

författaren valt en kvantitativ metod för insamling och summering av bilderna, indelade 

i de sex kategorierna: kolt, kolt och ren, ren, kåta, samiskt hantverk och modern bild.  

Kategorierna har författaren valt och utformat utifrån en första överblick av bilderna 

som presenterades på samtliga hemsidor, reseguider på nätet samt broschyrer. Bilderna 

har sedan placerats in under passande kategori. En kvalitativ metod i form av 

litteraturstudier samt intervjuer har gett ytterligare vetenskapligt djup till studien. 

Författaren valde ut en person till intervju som arbetade för ett av de större 

turismsällskapen på nätet och som var insatt i samisk turism. Detta för att få en tydligare 

bild av möjligheter och utmaningar med marknadsföring av samisk kultur och turism. 

 

2.2 Urval 

 

Urvalet av hemsidor hos samiska turismföretag, reseguider samt broschyrer gjordes av 

författaren utifrån förslag från projektansvarig hos Finnmark Reiseliv, en reseguide på 

nätet till Finnmarks fylke. Broschyren Finnmark Reiseguide 2010 Nord-Norge 

presenterar de samiska turismföretag som verkar i undersökningsområdet och är 

kopplade till Finnmark Reiseliv. Utifrån dessa har sedan ytterligare ett urval gjorts, 

baserat på hur de marknadsför samisk turism och vilken typ av samisk attraktion som 

erbjuds. De som marknadsförde samiska museer, samiska gudstjänster samt samisk mat, 

har inte inkluderats i studien då dessa attraktioner eller upplevelser inte produceras av 

ett samiskt turismföretag.  
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2.3 Avgränsningar 

 

Författaren har valt att lägga fokus på Finnmark, då det är där den samiska turismen i 

Norge är som störst. De samhällen som erbjuder samisk turism inom det avgränsade 

området är först och främst Karasjok och Kautokeino men även Alta, Hammerfest, 

Tana, Nesseby och Kirkenes. Därför är även dessa relevanta för studien. Något enstaka 

företag erbjöd samisk turism på andra orter men författaren valde att lägga vikten där de 

största turistströmmarna rör sig. Både sommar- och vinterturismen är representerad.  

 

Uppsatsen speglar situationen som den ser ut de fyra första månaderna januari-april 

under 2010, förutom en av intervjuerna som gjordes redan under hösten 2009. Arbetet 

med texten har fortlöpt till och från under cirka ett års tid men hemsidorna samt 

broschyrerna är undersökta inom ovanstående tidperiod. 

 

2.4 Källkritik 

 

Författarens förförståelse för den ena delen av uppsatsens ämne, samisk kultur, grundar 

sig i den egna samiska härkomsten. Detta kan vara en styrka när det kommer till 

översiktlighet av ämnet samt tillförlitligheten men kan också diskuteras vara en svaghet 

när det kommer till kategorisering av bilder, urval av källor och hemsidor. Då 

författaren har gått in för att finna bilder med samiska markörer kan någon bild, som 

egentligen skulle hamnat under kategorin modern bild, gått obemärkt förbi. Detta på 

grund av att samerna i nutid lever moderna liv och har inte alltid med sig/på sig en 

markör som visar att dem är same.  Trots ovanstående kritik har författaren förhållit sig 

neutral under arbetets gång och fortlöpande ifrågasatt sig själv inför de olika valen, för 

att behålla ett objektivt synsätt.  

 

Författaren hade möjligen kunnat välja att intervjua fler samiska turismföretagare och 

gjort ett större urval av hemsidor och broschyrer men gjorde bedömningen att detta var 

ett representativt urval. Detta på grund av att dessa valts utifrån officiella turismguider 

på nätet, med målet att marknadsföra hela Finnmark, inte bara den samiska turismen 

och kulturen. Hemsidor har används som källa, då det är lättillgänglig data som alla 

med Internet har tillgång till. Dessa har används i sökning efter och inhämtning av 

bilder samt för kortare information om undersökningsområdet, de samiska företagen, 
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turismguiderna och broschyrerna medverkande. Författaren har inte bett om lov när det 

kommer till användning av bilder i studien, men då dessa varit utlagda på nätet och inte 

skyddade, har undertecknad tagit ställning om att detta gjorts med ett vetenskapligt syfte 

och därför borde vara legitimt.  

 

Ju fler källor desto bättre, men utifrån ämnet och tiden som disponerades anser 

författaren att de källor som användes både var pålitliga och tillräckliga för att lyfta 

fram tidigare forskning i ämnet, kunna svara på frågeställningarna och utifrån dessa 

slutligen dra slutsatser med hög tillförlitlighet. 
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3 Teoretisk referensram   
 

Författaren har i detta kapitel utgått från begreppet image, men har även tittat på 

turistiska bilder och turismens framtid i Norge. Diskussionen avslutas med en närmare 

inblick i samisk kultur och turism samt de möjligheter och utmaningar som finns 

rörande dessa.  

 

3.1 Image 

 

3.1.1 Imageskapande 

 

Användandet av bilder i imageskapande av en destination är vanligt. Dock är det inte 

lika enkelt att förstå kopplingen mellan turisternas inre images uppbyggnad och den 

bildliga representation som destinationen marknadsför. Då turismen är visuell i sin 

natur, är bilder ett framgångsrikt kommunikationsmedel i imageskapandet av en 

destination. Över 75 % av innehållet i turismbroschyrer är bildliga. Trots att det visuella 

används till så stor grad i marknadsföringen och imageskapandet, är forskningen kring 

en destinations image mer ordbaserad. Det är med få undantag sällsynt, med studier 

kring illustrerande innehåll och bildliga skildringar, vid skapandet av en destinations 

image. Begreppet image består av kognitiva och känslomässiga dimensioner som 

tillsammans med destinationens aktörer och deras attraktioner, tillbehör med mera, 

skapar den totala uppfattningen om destinationen. Trots att begreppet kan tyckas vara 

relativt tydligt, diskuteras det ändå kring tvetydigheten av begreppet image. Detta på 

grund av att det används både när det kommer till marknadsföring av en produkt eller 

destination och när det kommer till en individs uppfattning och förväntning. Om man 

ser till marknadsföringen av turism visar studier på att bekantskap eller kännedom till 

destinationen påverkar hur det visuella uppfattas. Bekantskap och kännedom baseras på 

tidigare erfarenheter och är kanske därmed en mer realistisk uppfattning. Tidigare 

forskning visar också på en positiv korrelation mellan avståndet till en destination och 

dess image, det vill säga att ju längre ifrån en destination man är desto större chans är 

det att imagen uppfattas som positiv. 
16

 

                                                 

16
 MacKay, K. J., (2005), s. 44-49 
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3.1.2 Front- och backregion 

 

MacCannell, D. skriver i boken The Tourist om det ”verkliga livet” och det intresset 

som finns för att uppleva andra människors ”verkliga liv”. MacCannell inleder med att 

redogöra för Goffmans begrepp front- och backregion, olika avdelningar av sociala 

företag. Frontregionen är mötet eller mötesplatsen mellan gäst och värd och exempel på 

detta kan vara en hotellreception, servicepersonal och guider. Backregionen är i sin tur 

området där värdarna är sig själva och verkar mellan mötena med gästerna, som ett 

personalrum eller köket i en restaurang. Goffman menar att människor tar för givet att 

det som presenteras speglar verkligheten. Verkligheten måste med andra ord överdrivas 

en aning för att uppfattas som verklighet. Exempel på detta kan vara en same klädd i 

kolt som berättar om livet som renskötare. Trots att kolten oftast används vid högtider 

och festligheter och inte dagligdags, blir upplevelsen inte lika intressant för gästen utan 

manipulering och små ”lögner”. Backregion är platsen som är stängd för gäster, där 

rekvisita och andra aktiviteter kan döljas, som annars kan missgynna framträdandet i 

frontregionen. Alltså, för att behålla en känsla av verklighet, kräver det en viss form av 

mystik. 
17

  

 

 

3.1.3 Autenticitet och skapad autenticitet 

 

Enligt MacCannell används termen “turist” allt mer stadigt för någon som verkar 

förnöjd med sina uppenbart oäkta upplevelser. Det kan ibland vara svårt att som turist 

kunna skilja på vad som är autentiska upplevelser och vad som är skapat och iscensatt. 

Det besökaren uppfattar som verklighet och sanning, kan istället visa sig vara en show 

baserad på verkligheten. Genom färdigpaketerade guidade turer kan besökare komma åt 

platser eller upplevelser som annars är stängda för obehöriga. De får med andra ord 

godbitarna av verkligheten.
18

 Dewailly skriver i kapitlet Images of heritage in rural 

regions om autenticitet och identitet. För en turist som inte vet något om varken 

kulturen eller destinationens historia, ger den skapade autenticiteten alla karaktäristika 

som förknippas med det som är autentiskt. Begreppet autenticitet är inte bara kopplat till 

turisterna men även resten av kulturarvskonsumenterna, som alla har olika uppfattning 

                                                 

17
 MacCannell, D. (1999), s. 91-93 

18
 Ibid., s. 94-99 
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om vad som är autentiskt eller inte. Dewailly nämner även kommodifiering 

(tillpassning, anpassning) av kulturarv, vilket är en viktig fråga som rör respekten för 

autenticitet samt turisternas upplevelser. Det exemplet som Dewailly tar upp är att det är 

bättre att skydda en autentisk gammal byggnad, som ändå inte är lättillgänglig för 

turisterna, och istället bygga upp en kopia av den. Denna kan då placeras på en plats 

som turisterna lätt når och ett eventuellt slitage kan överses samt att kopian också ger de 

karaktäristika som förknippas med autenticitet för besökarna. Bevarande av autenticitet 

kopplas sedan till begreppet identitet. Autenticitet ses allt oftare som basen för en 

regional identitet, vilken blir en kontrast till närliggande regioners autenticitet eller brist 

på autenticitet. Den visar bland annat på skillnader, kulturell rikedom och förändring. 
19

  

 

3.1.4 Imagen av det nordligaste Norge 

 

I en rapport av Transportøkonomisk institutt (TØI) ger man en överblick över hur det 

nordligaste Norge presenteras i 47 utländska resehandböcker på följande fem språk: 

engelska, franska, italienska, holländska och tyska.  Man fann fyra centrala image-

element eller primärattraktioner, varav den andra var samisk befolkning og kultur, 

baserat på innehållsanalyser av resehandböckerna. I dessa kopplar man det samiska 

främst till Finnmarks fylke. Karasjok och Kautokeino med sin befolkning, räknades som 

en primärattraktion. Den största vikten lades på forntida samisk kultur och nomadliv, då 

detta ansågs mer tilldragande och spännande än dagens rätt moderna samiska leverne. 

Den bild av samer som presenteras i resehandböckerna är samer som ofta klär sig i kolt, 

bor i lavvu (kåta) under viss tid av året och arbetar med renskötsel. En del av böckerna 

innehöll en informationsdel om samerna och flera av de tyska tar även upp nutida 

samisk kultur och levnadsförhållanden. Vidare var flera av böckerna kritiska till 

kommersialiseringen av samisk kultur och utvecklingen av samisk turism och 

underströk att dagens samer inte längre levde som nomader utan i stort sett som övrig 

befolkning. Väldigt många av fotografierna i böckerna är av samer, vilka oftast är 

klädda i kolt. 
20

 
 

                                                 

19
 Dewailly, J-M. (1998), s. 123-137 

20
 Steen Jacobsen, J. Kr., Heimtun, B., Dale Nordbakke, S. T. (1998), s. III-IV 
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3.2 Typologi över turistiska bilder 

 

När bilder studeras finns det två tydliga inriktningar för forskningen: extrinsic (yttre) 

och intrinsic (inre). Har forskaren ett utifrånperspektiv på forskningen, ligger fokus på 

förhållandet mellan en bild och ”verkligheten”, vilken definieras av forskaren. Det som 

är grunden i forskningen är vad bilden reflekterar, om den är missvisande, om den 

förvränger eller falsifierar denna verklighet och inte själva bilden i sig. Om forskaren 

har ett inifrånperspektiv ligger fokus istället på bildens karaktäristika så som stil, motiv, 

innehåll och dolda budskap i bilden. Inriktningarna kan kombineras men detta är 

ovanligt när det kommer till studier av turistiska bilder.
21

 Cohens typologi över 

turistiska bilder skiljer mellan seriösa och mer komiska presentationer av urbefolkning i 

turistiska bilder. Genom att kombinera dessa, skapas en typologi (Figur 3) som kan 

användas vid tolkning av bilder förknippade med urbefolkning. Antagandet som ligger 

bakom typologin är att bilderna är till för dem som inte har några kunskaper om 

urbefolkningen och deras kultur och kanske inte delar urbefolkningens åsikter om vad 

som exempelvis är vackert eller komiskt.  

 

Figur 3. Typologi över turistiska bilder (återskapad från Cohen
22

) 

 

Metonymiska bilder (tecken) kan man finna i mitten av diagrammet, så kallade 

”neutrala” bilder. De metaforiska bilderna (symbol) är i sin tur indelade i fyra grupper 

                                                 

21
 Cohen, E. (1993), s. 38 

22
 Ibid., s. 43 
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och presenteras i de fyra hörnen av diagrammet; ”vackra”, ”exotiska”, ”söta” och 

”komiska” (se Tabell 1). Typologin tar utgångspunkt i kombinationen mellan 

metonymiska och metaforiska bilder samt variablerna framställningssätt av bild – 

allvarsam eller komisk och variablerna avsett intryck av bild – relativt bekant eller 

relativt okänd.  
23

 

 

Tabell 1. Cohens fem grupper som ingår i typologin 

”Neutrala” bilder 
Mest förekommande i journalistiska och vetenskapliga 

framställningar 

”Vackra” bilder 
Strukturerade för att skapa uppskattning hos 

betraktarna, enligt den estetik som de känner igen. 

”Exotiska” bilder 

Strukturerade för att skapa en känsla av förvåning eller 

chock för betraktaren som övergränsar det rent 

estetiska. 

”Söta” bilder 

Strukturerade för att skapa en komisk känsla av glädje 

för betraktaren, genom de igenkännande ”söta” 

bilderna. 

”Komiska” bilder 

Strukturerade för att skapa en komisk känsla av 

munterhet hos betraktaren, genom de obekanta 

karaktärsdragen av överdrift eller bristande 

överensstämmelse i bilderna. 

Källa: Fem typer av turistiska bilder (återskapad från Cohen) 
24

 

 

3.3 Turismens framtid i Norge 

 

Turismen är en av Norges största näringar och kan resultera i intäkter och framgång för 

landet, därför är medvetenhet och kunskap om turism viktigt. Vad vill turisterna ha när 

                                                 

23
 Cohen, E. (1993), s. 43-45 

24
 Ibid. 
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de besöker Norge? En fråga som är viktig både för marknadsföringen och också 

utbudet. Gahr Støre et al. Tar i boken Norge 2015 – en reise verdt? upp tre olika 

scenarier för framtiden och Norge som turistnation fram till år 2015.  Då framtiden är 

oklar, är det kanske klokt att förbereda sig genom att måla upp olika scenarier och 

frågor som turismen kan stå inför, så som; ”Er de norske produktene gode nok? Vil vi 

klare å hevde oss i en stadig tøffere konkurranse om de norske og utenlandske 

turistene?” och ”Scenario 1: Den gode viljen” (jakt på natur och kultur). Ett allt mer 

hektiskt samhälle, med högteknologi och stress kan enligt samhällsvetarna leda till ett 

ökat intresse för att uppleva något äkta och gärna i kontakt med naturen. 
25

 

 

 

”Hvilken tendens vil bli sterkest for Norge som turistland – jaget 

etter spenning og intense opplevelser, eller jakten på det genuine, 

det uberørte, det stille? Begge deler har mye å gjøre med Norges 

hovedressurs som turistland – den storslåtte naturen.”
26

 

 

3.4 Samisk turism i Sápmi – möjligheter och utmaningar 

 

3.4.1 Definition av samisk turism 

 

Definitionerna av samisk turism varierar något. Viken et al. tar i sin rapport upp två 

olika definitioner till denna turismform. Den första är etnisk turism av Harron & Weiler 

(1992:84), där de menar att etnisk turism innehåller någon form av direktkontakt med 

kulturen genom att exempelvis delta i eller betrakta ceremonier, ritualer eller andra 

traditionella aktiviteter. Den andra är kulturturism vilket syftar till kortare möten med en 

kultur, det vill säga exponering av kulturen indirekt, att själva kulturen inte är fokus för 

resan utan snarare något man möter under vägen (Wood, 1984).
27

 Enligt Nina 

Smedseng, projektledare för Finnmark Reiseliv, handlar samisk turism om 

                                                 

25
 Gahr Støre, J., Singsaas, H., Brunstad, B., Ibenholt, K., Røtnes, R. A. (2003), s.73, 86 

26
 Ibid., s. 67 

27
 Viken, A., Bakken, T., Ravn Midtgard, M., Borch, T. (1998), s. 5 
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kulturförmedling och att det är viktigt att de som erbjuder samisk turism är samer själva. 

Det ska inte räcka med att ta på sig en kolt och låta som att man är same.  

Sametinget anordnade i oktober 2008 en konferens, som handlade om småskalig turism 

och var en del av värdeskapar-programmet för näringskombinationer och samisk turism. 

Runt nittio deltagare samlades och bland annat diskuterade kring vad som är samisk 

turism. Deltagarna representerade allt från turistnäringen till kommun och högskolor 

och delades in i grupper, där de kom fram till att det som kännetecknar samisk turism 

är: 
28

 

 

 Renskötsel, vidder, mycket natur, samisk kultur, koltar, någon som pratar 

samiska, renen, samiskt levnadssätt och vardag, samtidsinformation, 

utvecklingen från förr till nu 

 Samisk turism består både av traditionell och modern kultur 

 Renen, kåtan (lavvu), kolten (den samiska klädesdräkten) symboliserar det som 

kännetecknar den samiska kulturen 

 Sydsamisk; önskar att använda det rennäringssamiska som utgångspunkt 

 Variation, innehållet är det äkta samiska 

 Maten, samisk meny 

 Ekologiskt perspektiv; bor mitt i tallriken, maten reser inte långt 

 Produkter producerade av samiska aktörer 

 

Dessutom diskuterade man kring skillnader mellan samisk turism och övriga aktörer 

och kom fram till att: 

 

 Producenterna är olika 

 Turismen är lik, marknadsföring etc. men producenterna är olika 

 Samisk turism är oorganiserad, det är svårt att få översikt 

 Samisk turism är inte bara naturbaserad utan också kulturbaserad 

 Väldigt lika, hålla avtal, seriositet, försäljning 

 Kanske inte så olika som aktörer, men det är i profilen på produkterna man ser 

den stora skillnaden 

                                                 

28
 Gustavsen, T. (2008) 
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 Man måste kunna se vem som t.ex. har satt upp en lavvu 

 

Trots att definitionerna av samisk turism varierar något, avser det i denna studie samer 

som bedriver turism med samiska inslag, exempelvis besök i sameläger eller paketering 

av samisk kultur. 

 

3.4.2 Historia, utveckling och framtid 

 

Under 1990-talet visade undersökningar på att turisterna upplevde den samiska kulturen 

genom souvenirförsäljning längs med vägarna av samer med kolt och renar. Denna typ 

av turism finns kvar än idag men nu är det även vanligt med aktiviteter där turisterna 

kan delta. De flesta av aktiviteterna är då baserade på renskötselkulturen och visar både 

historia, kultur och renar. Undersökningar visar också att turisterna förväntar sig att se 

renar. Den samiska turismen bedrivs först och främst i inlandet under sommaren och då 

är renarna i Norge vid kusten.
29

 

 

I Forskningsrapporten om Samisk kultur og turisme på Nordkalotten skriver Lyngnes & 

Viken om turismens utveckling i Sápmi. I mitten av 1800-talet stängdes gränsen mellan 

Sverige/Norge och Finland/Ryssland. Detta medförde att det samiska folket delades 

över fyra länder, Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Dessa gränsdragningar har 

betydelse för hur samisk kultur blir exponerad kommersiellt idag. I Norge pågick det 

fram till 1950- och 1960-talet ett systematiskt arbete för att rensa bort den samiska 

kulturen, men samtidigt insåg storsamhället att den uppfattades som exotisk och 

försökte då utnyttja den. I nutid har det dock skett stora förändringar och samisk kultur 

har fått en chans att tillvaratas och utvecklas. Utvecklingen beror till stor del på att 

samerna själva har insett potentialen till intäkter och att turismen kan fungera som ett 

komplement till renskötseln. Samisk och norsk näringspolitik har satt den samiska 

turismen på agendan vilket kan vara ytterligare en förklaring till utvecklingen. Den 

samiska kulturen exponeras på olika sätt i de fyra länderna på grund av historia och 

kulturens status. 
30
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30
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Många samiska turismföretag har anpassat det traditionella samiska till turismen för att 

behålla konkurrenskraften på marknaden. Besökarna får sitta på bänkar inne i kåtan 

istället för på renskinn som på traditionellt vis, jojken blir underhållning eller större och 

säkrare båtar som är kommersiellt tillpassade. Effekten av denna tillpassning är 

kommodifiering, något som har en negativ klang men som även kan medföra positiva 

ting. Lavvuen eller kåtan, är ett exempel på detta då den gjort succé som friluftsprodukt 

och gjort många samer stolta över vad kulturen bidragit med.  En annan effekt av turism 

i urbefolkningsområden är något som kan beskrivas genom begreppen ”essensializing” 

och ”othering”. Det är det som sker när varseblivning tas för sanning. Turismen bidrar 

till detta genom att exempelvis överdriva vissa inslag i den samiska kulturen, genom 

marknadsföring och i mötet med turisten. Samerna förväntas bära kolt och visa upp det 

traditionella levnadssättet för att leva upp till turistens förväntningar. Detta bidrar i sin 

tur till imagen av samerna som annorlunda och exotiska ”others”. De slutsatser som 

dras i kapitlet är bland annat baserade på ett flertal studier, gjord i både norska och 

svenska delen av Sápmi, var att turism i samiska områden både möts med optimism 

men även skepsis. Turismen sågs bland annat som en potentiell inkomstkälla men också 

att det fanns en risk för en potentiell degradering av den samiska kulturen som, trots 

starka traditioner, är och vill vara modern. Tre exempel på positiva effekter av turism i 

ett område som Sápmi är: flera studier visar att turismen hjälper till att bevara kulturen. 

Turismen presenterar urbefolkningskulturer på ett sätt som gör dem intressanta och 

exotiska och genom detta skapar stolthet samt ökar självförtroendet hos urbefolkningen 

det gäller. Slutligen skapar turismen också en länk mellan urbefolkningen och den 

moderna världen. 
31

 

 

 

”Ultimately both hosts and guests will benefit from the 

development of well-organized and sustainable indigenous 

tourism. The key factor for such a success is responsibility and 

respect for the culture.”
32
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3.4.3 Möjligheter och utmaningar med samisk turism 

 

Nedan följer exempel på hur ett antal författare och samerna själva ser på samisk turism 

i Sápmi, samt vilka möjligheter och utmaningar som finns med turism baserad på kultur. 

 

Turismen är en näring under tillväxt och trots att den samiska turismen och kulturen 

fortfarande är okänd för vissa, är den en eftertraktad turistattraktion för andra. Världen 

har blivit mindre på grund av bland annat större kunskap, billiga resor, bättre 

resekommunikationer och större reseerfarenhet. Människor söker nya områden att 

utforska under sina resor och Sápmi kan vara ett sådant område. Trots de möjligheter 

som finns med turism i Sápmi, kan den för samerna vara en källa till konflikt. Det kan 

vara svårt att göra bedömningen om vad man skall visa fram av kulturen, hur man gör 

det och motivet bakom. Lyngnes & Viken belyser några viktiga frågeställningar och 

utmaningar kring marknadsanpassningen av samisk kultur. Är turismen endast en 

inkomstkälla eller har man en genuin önskan om att sprida kunskap? Är den samiska 

turismen synlig nog eller måste den marknadsanpassas för att möta turisternas 

förväntningar? 
33

 

 

Artikeln En balansakt mitt i renbetesland visar en positiv bild av kombinationen 

renskötsel och turismverksamhet. Nikkaluokta Sarri AB är ett turismföretag beläget i 

Nikkaluokta, nära Sveriges högsta topp Kebnekaise. Anläggningen ligger mitt i ett 

område där de två samebyarna Laevas och Girjás bedriver renskötsel vilket lätt kan leda 

till konflikter, men Anna Sarri som är ansvarig för företaget uttalar sig i positiva ordalag 

när det kommer till att bedriva turism i renbetesland:
34

 

 

 

”- Genom att vi i familjen också har renar blir det lättare för oss 

att uppmärksamma det som kan bli en konflikt med turismen. Vi 

sitter på alla koder som man gör när man håller på med 

renskötsel.”
35
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Sarri berättar vidare att dagens transportmedel så som helikopter, skapar möjligheter för 

besökare som vill vara nära naturen utan att ta på sig vandrarkängor. Detta betyder både 

en utmaning men också en möjlighet. Intresset för den kultur och natur som finns i 

norra Skandinavien växer och den samiska turismen är ett alternativ för besökare.
36

 

 

 

”- Vi märker ett intresse från allt fler att komma ut i naturen och 

möta det vi kan erbjuda. Turismen är ett nytt kapitel i samernas 

historia, och jag tror att vi kan fortsätta att utveckla den utan att 

komma i konflikt med vår basnäring.”
37

 

 

 

I tidsskriften Sáminuorat för samisk ungdom, skriver Harnesk i artiklarna Rovaniemi – 

förnedring av samer en del av attraktionen och Unga samer mot kulturexploatering, om 

exploateringen av den samiska kulturen. Här blandar man fräckt samiskt och finskt med 

internationellt julfirande och turisterna kan bland annat fylla sina resväskor med vykort 

och kortlekar på smutsiga och berusade samer. Även dockor med kolt och ”tillhörande” 

pepparkaksbyxor. För människor som saknar kunskap om samer och deras kultur, är 

detta mycket missvisande, då det utger sig för att vara ”äkta”. Avsaknaden av 

information om samer lyser med sin frånvaro och hur ska då turisterna kunna skilja på 

fantasi och verklighet? Artikeln tar upp det faktum att man använder samerna i sin 

marknadsföring, men att litet eller ingenting alls av det som visas och säljs har någon 

förankring i det samiska.  

 

 

”Koltar och samekultur lockar turister till Tomtens 

girlandprydda hemstad Rovaniemi. Men bland samer är platsen 

mest känd för att profitera respektlöst på samisk kultur.”
38

 

 

                                                 

36
 Utsi, J. E., Lindén Ivarsson, A-S., Wanger, M., Marakatt, L-O. (2004), s. 26-27 

37
 Ibid.  

38
 Harnesk, V. (2008), s. 12 
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Foto: Eilif Aslaksen 

Källa: www.nrk.no  

 

Den 30 oktober 2008 strömmar hundratals koltklädda demonstrerande samer från hela 

Sápmi in i Rovaniemi, för att visa sitt misstycke mot exploateringen av deras kultur. 

Budskapen på plakaten är tydliga: ”Burn fake” och ”Respect our culture”. En av 

ungdomarna bland demonstranterna uttalar sig i frågan om vad de hoppas att 

åstadkomma med aktionen. Respondenten svarar: ”- Vi hoppas att frågan lyfts till 

diskussion mellan turistnäringen och samer, en diskussion om hur det ska bli en balans 

och förbättringar. Kanske kan vi utveckla etiska riktlinjer för turistnäringen…”. 
39

 

 

Norges regering (2007) har satt upp en strategi för turismnäringen med målet att bidra 

till, säkra och synliggöra kvaliteten på de norska turismprodukterna. Till skillnad från 

andra länder i Europa, har inte Norge en central kvalitetssäkringsordning. Ett första steg 

i processen är att starta med övernattningsföretagen för att senare gå vidare med 

aktiviteter, attraktioner etc. Kvalitetssäkringen innebär bland annat upplärning av 

anställda vilket ökar kundnöjdheten. Regeringen bidrar genom att täcka 

uppstartandekostnaderna av ordningen, för att sedan låta turismnäringen vidareutveckla, 

driva och finansiera den på sikt. Den ökade kvaliteten, som ordningen förhoppningsvis 

leder till, innebär också ett ökat behov för kompetenta och motiverade medarbetare. 

                                                 

39
 Harnesk, V. (2008), s. 16 

http://www.nrk.no/
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Norge satsar nu stort på utbildning i alla nivåer, då anställdas kompetens och 

förhållningssätt påverkar besökarnas totalupplevelse av Norge som land. Den samiska 

turismen är som tidigare nämnt störst i Finnmark och beroende av samarbete med andra 

delar av turismnäringen. Innovasjon Norge är en global organisation som erbjuder 

tjänster och program som skall bidra till och utveckla norskt näringsliv och Norge som 

resmål. Dem startade 2006 upp ett arbete med utveckling av samisk turism för att: ”… 

løfte samisk kultur og opplevelser som et reisemålsfyrtårn i fylket.” En av utmaningarna 

som pekas ut är att också utveckla den samiska turismen i de övriga samiska områdena, 

utanför Finnmark. Strategin som regeringen har tagit fram tar även upp vikten av att 

samerna själva får lägga premisserna för presentation och förmedling av den samiska 

kulturen. Sametinget, som är en folkvald församling för samerna i Norge, får vara med 

och utveckla samisk turism i kombination med andra näringar samt pengar att använda 

till utveckling genom Samisk utviklingsfond.
40

  

 

En artikel i tidsskriften Samefolket tar upp negativa effekter av samisk turism. 

Gustavsen skriver i artikeln Samisk kultur på reselivets sophög om avsaknaden av en 

gemensam samisk turismpolitik i Sápmi. Samiskt hantverk har fått en kvalitetsmärkning 

(Duodjimärket) för att bland annat skyddas mot plagiering och illojal konkurrens.
41

 För 

att undvika att den samiska kulturen hamnar på reselivets sophög krävs samisk turism 

som värnar om kulturen samtidigt som den genererar intäkter. Julenisselandet i 

Rovaniemi lockar till exempel tusentals besökare varje år och detta betyder chans till 

stora intäkter.
42

 

 

3.4.4 Marknadsföring genom samiska markörer 

 

Som tidigare nämnts är renskötseln en av grundstommarna i den samiska kulturen och 

därmed den främste markören, men kulturen innefattar även andra viktiga element eller 

markörer. Några av dessa är: renen, duodji (samiskt hantverk) och kolten, vilka är 

vanligt förekommande i marknadsföringen av samisk kultur. MacCannell menar att den 

första kontakten en turist har med en plats, inte är platsen i sig utan med någon 

                                                 

40
 Nærings- og Handelsdepartementet (2007), s. 37-56 

41
 www.sameslojdstiftelsen.com  

42
 Gustavsen, J. (1998), Samefolket, s. 29 

http://www.sameslojdstiftelsen.com/
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representation av den, en markör.
43

 Bilder av de ovan nämnda viktiga elementen i 

samisk kultur, kan vara det första som en potentiell turist kommer över och något som 

”berättar” om platsen, i det här fallet om Sápmi.  

 

 

[represents / something / to someone] sign 

[marker / sight / tourist] attraction
44

 

 

Utifrån MacCannells figur ovan kan ett exempel vara att en bild på en same klädd i kolt 

representerar den samiska kulturen för turisten och detta är själva ”attraktionen” Sápmi. 

 

I boken A companion to tourism kan man läsa att det finns flera exempel på att bilder av 

urbefolkningar används i marknadsföringen av destinationer världen runt, däribland den 

samiska befolkningen. Tyvärr är det sällan som turismindustrin bett om tillåtelse eller 

rådslagit med urbefolkningen kring de bilder eller den information som använts. Detta 

har ofta lett till en missvisande bild och skapat bitterhet för denna typ av utövelse.
45

 

Lew, Hall & Williams tar även upp att man i marknadsföringen av urbefolkningsturism 

och kultur tenderar att lägga tonvikten på traditionella aspekter av turism istället för de 

mer moderna. Trots att detta kanske är ett sätt att tillgodose efterfrågan, så ger det en 

falsk eller romantiserad bild av kulturen.
46

 Viken förklarar vidare det problem som 

urbefolkningar världen över står inför: 

 

                                                 

43
 MacCannell, D. (1999), s. 110 

44
 Ibid., s. 109 

45
 Lew, A. A., Hall, C. M., Williams, A. M. (2004), s. 252 

46
 Ibid., s. 251 
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“There is an expectation that the Sami hosts shall perform in 

traditional way. This is the image known from books and 

marketing materials. To satisfy their customers the Sami hosts try 

to fulfill these expectations and perform much more traditionally 

than they would usually. For example, they wear traditional 

clothing, use tents, and use reindeer transportation. At the same 

time they feel that their activities are counter-productive with 

regards to another important aim: to become a respected and 

integrated part of the world.”
47

  

 

I boken Marknadsföring för småföretagare kan man hitta små tips för hur man skall 

lyckas med sin marknadsföring och hur man rent praktiskt går till väga för att 

marknadsföra sitt företag. Ett av avsnitten tar upp Internet i marknadsföringen och det 

faktum att det har skapat nya vägar för marknadsföring. Internet gör att man når en 

större marknad utan kostsam annonsering. En svaghet med Internet kan dock vara att bli 

”hittad” av sina potentiella kunder. Enligt SCB handlade närmare 40 % av svenska 

internetanvändare på nätet 2007 och allt fler upptäcker nyttan med Internet, ”Denna 

utveckling betyder att det kommer bli enklare att förutsäga människors beteende på 

nätet och därmed även att arbeta med marknadsföringen i den miljön”.
48 

 

Butler & Hinch räknar upp ett antal ”spelare” eller mellanhänder inom det turistiska 

systemet som får turismen att rulla på. Förutom turisterna och värdarna, som är de 

största ”spelarna”, har både staten och media en stor roll, bland annat när det kommer 

till marknadsföringen. Staten ser ofta turismen som ett sätt att öka ekonomin samt den 

sociala utvecklingen hos urbefolkningar och kan bidra till detta genom bland annat 

aktivt deltagande, bidrag och rådgivning. Media kommer in i bilden då problem som rör 

urbefolkningar har högt nyhetsvärde och turismen drar stor uppmärksamhet. Den här 

                                                 

47
 Viken, A. (1998), s. 46-47 

48
 Lundén, B., Svensson, U. (2008), s. 79-80 



26 

 

uppmärksamheten är mycket viktig när det kommer till utvecklingen av turistiska bilder 

av urbefolkningar och deras produkter men även utvecklingen av deras identitet. 
49

 

 

                                                 

49
 Butler, R., Hinch, T. (2007), s. 8-9 
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4 Samisk turism i Finnmark 
 

Nedan följer studien av ett urval på tjugo hemsidor och fyra broschyrer (Se Bilaga 1 och 

2), som marknadsför samisk kultur och turism i Finnmark samt en intervju via e-mail 

med en representant för Finnmark Reiseliv AS och telefonintervju med en samisk 

turismföretagare i undersökningsområdet. Studien inleds med en kortare presentation av 

de samiska turismföretagen i studien samt de turismguider på nätet som samlar flera 

turismföretag, då med målet att marknadsföra Norge som land, Finnmark som fylke 

eller en destination. Broschyrerna som används i studien har lastats ner på hemsidan 

Finnmark Reiseliv (www.finnmark.com) under rubriken Broschyrer. Sedan följer en 

sammanfattning av antalet bilder per kategori som observerats (Tabell 4.). Totalt är det 

187 bilder som representerar den samiska kulturen och turismen i denna studie. Kapitlet 

avslutas med en reflektion kring resultatet av studien. De centrala frågeställningarna är: 

 Med vilka bilder marknadsförs samisk kultur och turism i Finnmark, på 

hemsidor samt i broschyrer? 

 Vilka utmaningar respektive möjligheter finns det med den turistiska bilden av 

samisk kultur? 

 

 

4.1 Bilder i marknadsföringen av samisk turism i Finnmark 

 

4.1.1 Presentation av företagen ingående i studien  

 

Adventurecamp är en campingplats i Kautokeino som även erbjuder paketturer med 

element från samisk kultur, som skräddarsys efter önskan. 

 

Alta Adventure arrangerar upplevelsearrangemang i Finnmark med fokus på 

naturupplevelser med basen i lokal kultur. De har även fokus på kvalitet och vill ge 

turisten ett kvalitetssäkrat arrangemang. Detta görs bland annat genom förstaklassens 

guider, goda rutiner och hög kvalitet på utrustning med mera. 

 

http://www.finnmark.com/
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Arctic Motell & Camping driver ett lavvu-hotell i Kautokeino. De har även 

souvenirförsäljning och lavvu-mys med gratis kaffe för alla sina gäster. 

 

Birk Husky AS är ett litet familjeföretag där även barnen deltar i aktiviteterna som 

erbjuds. Birk Husky är en kennel med runt 50 stycken Alaska Huskyer. De håller till i 

Melkefoss (Sør-Varanger) och erbjuder allt från hundköring, skoterturer och skidturer 

till båtturer och lunch i kåtan. Både större och mindre grupper tas emot. 

 

Boazu Sami Siida ligger strax utanför Alta, där renskötarfamiljerna Eira och Sara håller 

till. Där har dem byggt upp sin verksamhet och erbjuder både sommar- och 

vinterturism. Vårflyttning med ren, samisk historia och jakt är några av aktiviteterna 

som går att välja mellan. 

 

Čávžo Safari håller till i Máze, en liten bygd i Kautokeino kommun. Företaget erbjuder 

samiska upplevelser så som renkappköring och besök i kåtan. Aktiviteter erbjuds under 

både sommar- och vinterhalvåret. 

 

Destination Kautokeino är ett destinationssällskap som presenterar kommunen 

Kautokeino på nätet. Här finner man turförslag, attraktioner, aktiviteter, boende etc. 

 

Destinasjon Varanger AS är en reselivsorganisation för Nesseby och Vadsø 

kommuner. Arbetar med utveckling och marknadsföring av turismen i området. 

Sällskapet verkar som ett gemensamt språkrör för turismnäringen med målet att bygga 

upp Varanger som Norges bästa fågelskådnings-destination.  

 

Finnmark Reiseliv AS är en reseguide på nätet till Finnmarks fylke, som hjälper till 

med marknadsföringen för de ca 350 företagen kopplade till hemsidan. De har nyligen 

gått över till ett nytt sällskap som heter NordNorsk Reiseliv AS. Hemsidan marknadsför 

inte enbart samisk turism utan har ett varierat urval av attraktioner och turismföretag.  

 

Glød erbjuder skräddarsydda arktiska äventyr och expeditioner, med utgångspunkt i 

Alta och Finnmark, för både privatpersoner och större grupper. De är tillknutna 

NordNorsk Reiseliv som är den gemensamma arenan för marknadsföring av 

turismföretag i Nord-Norge. 
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Hammerfest turist AS är en knytpunkt för marknadsföring av Hammerfests och 

Kvalsunds kommuner. De driver även turistinformation, nätverksbyggning, 

guidetjänster och de är även initiativtagare till kvalitetssäkring och produktutveckling. 

 

Mikkelgammen är ett samiskt familjeföretag där Mikkel Nils, mannen i huset, är 

renskötare och frun Solveig är lärare. Turismföretaget Mikkelgammen håller till i 

Hammerfest och turismföretaget är bisysslan vid sidan av deras vanliga arbeten. 

 

Radius Kirkenes AS erbjuder arktiska upplevelser i Kirkenes-området som består av 

samiska upplevelser i Gabba Park, besök i Andersgrotta med kopplingar till andra 

världskriget, Husky-turer, Events och turer till Ryssland. 

 

Sami Adventure erbjuder unika fjällupplevelser i samisk kultur i Kautokeino. Några 

exempel på upplevelser är höstjakt, renflyttning och renkappköring. Mikkel Isak Eira 

som står bakom Sami Adventure arbetar som renskötare men blev rikskändis då han 

deltog och slutligen vann Norges version av reality-serien Farmen 2007 samt deltog i 

dokumentärerna Reinlykke och Jakten på storrödingen. 

 

Sámitour är en nätportal för samiska reselivsföretag i Finnmark. Sámitour har länkar 

vidare till samiska upplevelseföretag, företag som erbjuder boende samt information om 

samernas kultur och historia. Bilderna som får representera Sámitour är inte tagna från 

länken fotoarkiv utan från själva sidan. 

 

Sápmi KS fungerar som ett destinationssällskap med värdskapsfunktion och 

turistinformation för Karasjok kommun. De har både en marknadsförings- och 

försäljningsroll för lokala reselivsprodukter. Deras huvudprodukt är ”Sápmi Park”, en 

samisk kulturpark med teater och aktiviteter kopplade till samisk kultur. 

 

Tana Reiseliv AS är en turistinformation på nätet för Tana-regionen. Samlar områdets 

turismföretag som marknadsförs på sidan. Både samiska och ickesamiska företag 

presenteras. 
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Viddas Veidemann är ett samiskt turismföretag som håller till i Kautokeino. Företaget 

både ägs och drivs av Johan Anders Somby. Turisten ges möjligheten att ”leva” som 

fångstman på samiskt vis och en chans att ”ladda batterierna” på nytt. Några av 

aktiviteterna är ripjakt, pimpling och vildmarksturer.  

 

Visit Alta är en kombination mellan en resebyrå, kurs/konferensavdelning och 

turistinformation på nätet. Visit Alta är franchise i VIA Travel och VIA Ferieverden. 

 

Visit Norway är den officiella reseguiden till Norge på nätet. Sidan drivs av Innovasjon 

Norge och är den viktigaste kanalen i marknadsföringen av Norge som turistland, både 

inom landet men även internationellt. De länder som anses vara de viktigaste 

marknaderna har fått sina lokala varianter av sidan, till exempel www.visitnorway.de 

(Tyskland). Ambitionen med sidan är att samla reselivet i Norge och ge en täckande 

information om Norge som land sand om turismnäringens erbjudanden. Besökande skall 

få lust att resa till Norge. 

 

4.1.2 Broschyrer ingående i studien 

 

Finnmark – Reiseguide 2010 NORD-NORGE marknadsför Finnmark som fylke med både 

samiska och ikke-samiska turismföretag. Finns även i pappersutgåva.  

 

Finnmark – Jakten på nordlyset (2010) marknadsför vinterferien i Finnmarks fylke. 

Broschyren kan laddas ner på nätet men finns även i pappersutgåva.  

 

Kautokeino – Følelsen av vidda (2009) marknadsför samisk turism i kommunen Kautokeino. 

Finns även i pappersutgåva. 

 

Sommaraktiviteter i Kirkenes (mai-september 2009) marknadsför, som titeln visar, 

sommaraktiviteterna som erbjuds i Kirkenes. Både samiska och ikke-samiska turismföretag är 

representerade. Finns även i pappersutgåva.  

 

http://www.visitnorway.de/
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4.1.3 Kategorier av bilder 

 

Författaren har valt att utgå från följande sex kategorier av bilder: kolt, kolt och ren, ren, 

kåta, samiskt hantverk och modern bild. Med kolt menas en bild på en detalj av kolten, 

en koltklädd same eller pälsklädd same, då pälsen också är en traditionell samisk 

klädsel. Kategorin kolt och ren avser en bild när både markören kolt och ren finns med i 

bilden. Då det exempelvis varit flertalet renar på en bild, har den ändå hamnat under 

kategorin ren. Kategorin samiskt hantverk syftar i denna studie till handgjorda samiska 

produkter så som kläder, knivar, väskor, smycken etc. Författaren har inte tagit ställning 

till huruvida bilderna visar äkta samiskt hantverk eller inte. Med modern bild avser 

författaren en bild av till exempel en same i modern klädsel, i en modern miljö, vid ett 

modernt fordon eller liknande. Vid dessa tillfällen har det ändå funnits en samisk 

markör med i bilden, som antytt att personen i fråga är same eller att den visar det 

moderna samiska levnadssättet. Vid ett fåtal bilder fanns det kombinationer utav 

ovanstående kategoriseringar, exempelvis en bild av en koltklädd same i kåta. Om så 

varit fallet har författaren valt att sätta en ”bock” under den kategori som väger tyngst i 

bilden, exempelvis en bild på samer sittandes runt elden i en kåta. Även om man 

eventuellt förstår att de sitter i en kåta, kan man inte se kåtan utifrån och därmed väger 

kolt enligt kategoriseringen tyngst. 

 

4.1.4 Exempel på bilder från studien 

 

Nedan ges några bildexempel från varje kategori, funna på några av hemsidorna som 

legat till grund för studien:  
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Figur 4. Typiska exempel inom kategorin Kolt 

  

   

Figur 5. Typiska exempel inom kategorin Kolt och ren 

 

   

Figur 6. Typiska exempel inom kategorin Ren 

 

   

Figur 7. Typiska exempel inom kategorin Kåta 
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Figur 8. Typiska exempel inom kategorin Samiskt hantverk 

 

   

Figur 9. Typiska exempel inom kategorin Modern bild 

 

    

4.1.5 Kvantifiering av bilder 

 

Tabellerna nedan visar antalet bilder per kategori på hemsidor, i broschyrer samt totalt. 

Cirkeldiagrammet ger en tydligare bild av fördelningen. Fullständig lista över företagen, 

broschyrerna samt antalet bilder per kategori och hemsida eller broschyr, finns i bilaga 1 

och 2. 
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Tabell 2. Tabell över antal bilder/kategori – Hemsidor 

. 

Kategori 

Antal bilder per 

kategori - 

Hemsidor 

Kolt 70 

Kolt och ren 24 

Ren 27 

Kåta 20 

Samiskt hantverk 7 

Modern bild 9 

Totalt 157 

 

 

 

Tabell 3. Tabell över antal bilder/kategori - Broschyrer. 

 

Kategori 

Antal bilder per 

kategori - 

Broschyrer 

Kolt 17 

Kolt och ren 4 

Ren 4 

Kåta 2 

Samiskt hantverk 0 

Modern bild 3 

Totalt 30 
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Tabell 4. Tabell över antal bilder/kategori - Totalt. 

 

Kategori 

Antal bilder 

per kategori - 

Totalt 

Kolt 87 

Kolt och ren 28 

Ren 31 

Kåta 22 

Samiskt hantverk 7 

Modern bild 12 

Totalt 187 

 

 

 

 

Figur 10. Fördelningen av bilder på hemsidorna och i broschyrerna.  
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4.2 Intervju – Nina Smedseng, Finnmark Reiseliv AS 

 

I intervjun med Nina Smedseng (se Bilaga 3), projektledare för Finnmark Reiseliv, 

svarade hon att den samiska turismen för dem är det ”lilla extra” som skiljer dem från 

konkurrenterna. Nordkapp och samisk turism är där det läggs mest krut när det kommer 

till marknadsföringen av Finnmarks fylke. De efterlyser dock fler seriösa aktörer som 

erbjuder samisk kultur på heltid. Smedseng menar att det tar åratal att bygga upp ett 

sådant företag för att det skall bli ekonomiskt lönsamt och att många blir skrämda av 

det. Finnmark Reiseliv samarbetar med de samiska turismföretagarna när det kommer 

till marknadsföringen. Däremot kan det vara svårt att ge ”rätt” bild av den samiska 

kulturen. Samer idag använder till exempel oftast sin kolt vid högtider och fest och om 

man visar bilder på koltklädda samer skapar det förväntningar hos turisten att han/hon 

skall få se detta under sin tur norrut. De prövar att hitta en gyllene medelväg genom att 

kombinera bilder med text för att undgå missförstånd samt att förmedla vad den samiska 

kulturen är idag och vad den var förr i tiden. På frågan om hur stor de upplever att 

medvetenheten är hos de företag som erbjuder samisk turism i området, kring vilka 

bilder som används i marknadsföringen, svarar Smedseng att de får lite respons från 

företagen trots att de legat på angående detta. Bra bilder är en bristvara och företagen 

använder ofta sina egna hobbyfoton. 

 

När det kommer till möjliga positiva respektive negativa konsekvenser som 

marknadsföringen kan ha på den samiska kulturen, svarar Smedseng att den skapar 

kännedom om samisk kultur och att vi har en urbefolkning här uppe i norr med en 

väldigt speciell kultur och historia. Marknadsföringen måste dock genomföras på ett sätt 

så att inte samerna känner sig utnyttjade. Många människor i stora delar av Norge har 

fortfarande idag väldigt liten kunskap om kulturen och det finns många myter som 

florerar. Den samiska kulturen är som starkast i Karasjok och Kautokeino. 

 

”Vi må sørge for at kulturen blir formidlet på rett måte - 

bærkraftig. Ingen løgnehistorier, ingen falske samer, men en 

kultur vi er stolte av”.
50

 

                                                 

50
 Smedseng, N. (2009) 
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För Finnmark Reiseliv är samarbete med de samiska företagen viktigt samt att de är 

seriösa och ser allvarligt på kulturförmedling. Smedseng tar upp Nord-Finland som ett 

skräckexempel där samerna framställs på ett felaktigt sätt och menar att man istället 

skall visa att samerna lever som de flesta andra, i ett moderniserat samhälle, och att 

detta måste komma fram i marknadsföringen. 

 

Har de då någon kontroll över vilka företag som bedriver ”äkta” samisk turism? 

Smedseng svarar att det inte har någon kontroll över det men att de samiska företagare 

de samarbetar med har visat engagemang i att visa äkta samisk kultur. Hon har dock inte 

hört om det finns någon kvalitetssäkring av den samiska turismen, som kan ha kontroll 

över oseriösa företag som utnyttjar den samiska kulturen i sin verksamhet eller i sin 

marknadsföring . Vid de tillfällen man anpassar den samiska kulturen för större grupper, 

så som större lavvuer, är man också väldigt noga med att påpeka att detta inte är 

storleken eller utseendet på en lavvu man bodde i förr i tiden. Smedseng skriver också 

att det är viktigt att den samiska kulturen förmedlas på rätt sätt så att inte turisterna tror 

att samerna fortfarande bor i lavvu utan att även deras tillvaro har moderniserats. Detta 

försvårar marknadsföringen. 

 

”Hvordan kan man synliggjøre den samiske kulturen uten å 

bruke de tradisjonelle samiske symbolene som kofte for 

eksempel? Kommer du til Kautokeino vil du kanskje se noen av 

de eldre generasjonene i kofte, men det kan også hende at du ikke 

treffer eller ser en eneste ”koftekledd”. Blir turistene skuffet?”
51

 

 

 

4.3 Intervju med samisk turismföretagare i Finnmark 

 

Enligt intervjupersonen kännetecknas den samiska turismen av äkthet och att det 

handlar om att visa det som är äkta, vara naturlig, visa allt som du är och att ingenting är 

tillgjort. Hon berättar vidare att deras företag har samarbetat med andra turismsällskap 

när det kommer till marknadsföringen och omhändertagandet av deras hemsida men att 

                                                 

51
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detta inte fungerade så bra då de själva inte hade kontroll över sidan. Nu är dem i färd 

med att starta upp en ny sida som dem kan uppdatera oftare. På frågan om de har gjort 

ett medvetet val av de bilder som används i deras marknadsföring, svarar hon att när 

dem får sin nya hemsida ska bilderna beskriva dem och deras företag, men att det 

förmodligen inte är speciellt medvetna val och definitivt inga proffsval av bilder.  

 

Vidare berättar intervjupersonen att hon upplever att turisterna redan har en tydlig bild 

av samisk kultur och turism när dem kommer dit men att dem som värdar är noga med 

kulturförmedlingen, det vill säga ger bakgrundsinformation till turisterna om till 

exempel varför inte alla samer bär kolten till vardags. Då samernas utseende inte skiljer 

dem nämnvärt med övrig befolkning har dem ingenting som förknippar dem med det 

samiska, om dem inte bär kolten. 

 

Den möjligheten med marknadsföringen av samisk kultur och turism som hon kunde se 

var att dem, de mindre samiska turismföretagen, når ut till den stora marknaden. För 

tillfället är det de stora företagen som får gästerna och att de mindre företagen behöver 

komma fram. Hon nämner också att många använder sig av samisk kultur i sin 

marknadsföring och att samerna blir något exklusivt. Men gällande utmaningar berättar 

hon också om ett större turismsällskap som tidigare hade använt ordet lapp i sin 

marknadsföring, vilket har en negativ klang och används av vissa som skällsord för 

same. Avslutningsvis berättar hon att deras företag årligen betalar ett marknadsbidrag 

till ett av de större turismsällskapen men att dem inte har blivit speciellt använda genom 

dem och upplevde att de inte fått valuta för sina pengar. 

 

4.4 Reflektioner kring bilder på hemsidor och i broschyrer 

 

Utifrån observation av tjugo hemsidor och fyra broschyrer som marknadsför samisk 

kultur och turism i Finnmark visar fördelningen att 46 % av bilderna, det vill säga 87 av 

187 bilder, en bild där kolten är markören. Sedan följer ren med 17 % (31 av 187) och 

kolt och ren med 15 % (28 av 187). Dessa två kategorier ligger relativt tätt utifrån de 

bilder som observerats. Kategorin kåta kommer strax efter med 12 % (22 av 187) och 

sist modern bild och samiskt hantverk med 6 % (12 av 187) respektive 4 % (7 av 187) 

av den totala mängden bilder. Kategorin kolt är därmed det mest representerade motivet, 

på de hemsidor och i de broschyrer som valts ut för studien, med nästan hälften av alla 
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bilder som observerats. Motiv av ren och kolt och ren är enligt studien också vanligt 

använda som representanter för den samiska kulturen och turismen. Bilderna som 

presenteras är allt från lite suddiga hobbyfoton till bilder tagna av professionella 

fotografer. De hemsidor som hade flest bilder kopplade till samisk kultur och turism var 

Boazo Sami Siida (Alta) med 33 bilder, Destinasjon Kautokeino (Kautokeino) med 16 

bilder och Finnmark Reiseliv (Finnmark som fylke) med 13 bilder. När det kommer till 

broschyrerna var det Finnmark – Reiseguide 2010 NORD-NORGE och Kautokeino – 

Følelsen av vidda med 11 respektive 12 bilder som hade flest. Den hemsida som hade 

minst antal bilder presenterade hade endast en bild. Den broschyr som hade minst 

presenterade två bilder kopplade till samisk kultur och turism. Kvaliteten på bilderna 

varierade och det syntes tydligt vilka bilder som var tagna av en professionell fotograf 

med klara färger, spännande vinklar och tilltalande motivkomposition. Nu handlar 

denna studie inte om kvaliteten på motiven utan om vilka motiv man har använt sig av, 

så det kommer inte någon vidare fördjupning i detta förutom att det skall påpekas att 

bilderna var av varierande kvalitet. 

 

Nina Smedseng, projektledare för Finnmark Reiseliv, menar att det är en svår uppgift att 

ge ”rätt” bild av samisk kultur. Samerna använder till exempel oftast kolten under 

högtider och festligheter och om turisterna får se bilder på koltklädda samer skapar detta 

förväntningar. Förväntningar som kanske inte blir infriade under deras resa till området. 

Finnmark Reiseliv har försökt att finna en gyllene medelväg till detta eventuella 

problem genom att kombinera text och bild. Läsaren får information om vad kulturen 

står för och hur det samiska livet ser ut nu och hur det såg ut förr och detta skall göra att 

missförstånd undviks. Smedseng påtalar att dem får liten respons från de samiska 

turismföretagen angående medvetenheten kring valet av bilder som skall representera 

den samiska kulturen på hemsidorna, trots att de legat på kring detta. De flesta använder 

egna hobbyfoton på sina hemsidor.  Det som försvårar marknadsföringen av samisk 

kultur är att samerna numera lever som de flesta andra. De bor inte längre i lavvu året 

runt och renskötseln har moderniserats och effektiviserats som resten av samhället. Hon 

påpekar även att trots det faktum att det är svårt att ge ”rätt” bild av samisk kultur, är 

väldigt viktigt. Det finns fortfarande mycket fördomar om samer och därför måste 

marknadsföringen genomföras på ett sätt som varken utnyttjar eller kränker samerna. 
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4.5 Reflektioner kring möjligheter och utmaningar 

 

Enligt Smedseng skapar den samiska turismen kännedom om kulturen och att det finns 

en urbefolkning här uppe i norden. Det behövs därför fler seriösa aktörer som erbjuder 

samisk kultur på heltid. Problemet är att det tar lång tid att bygga upp ett ekonomiskt 

lönsamt företag och att det kan ha en avskräckande verkan. Företagen får hjälp med 

marknadsföringen genom sällskap som Finnmark Reiseliv och Visit Norway med flera. 

En utmaning för sällskap som jobbar med marknadsföring av turism, är att det är svårt 

att ha kontroll över vilka företag som bedriver ”äkta” samisk turism men att dem som är 

kopplade till Finnmark Reiseliv i varje fall visar stort engagemang inför att erbjuda 

turisterna äkta samisk kultur. Detta visas bland annat genom att ge korrekt information. 

Ett exempel som nämns är att när större grupper tas emot i en kåta anpassad för en 

större mängd människor, är guiderna noga med att förklara att detta inte var den 

storleken samerna bodde i förr, utan en mindre version. En möjlighet som den samiska 

turismaktören kunde se med marknadsföringen av samisk kultur och turism var att de 

mindre företagarna når ut till den stora marknaden och genom att det finns många som 

använder sig av samisk kultur i sin marknadsföring, gör detta att samerna blir något 

exklusivt. Utmaningen hon nämner först är kopplat till marknadsföring, som menar väl 

men som ändå kan bli helt fel, då förkunskaper inom ämnet är bristande. Den andra 

utmaningen kan vara att de mindre företagen inte får valuta för pengarna de måste satsa 

för marknadsföring i turismsällskapen. 

 

.  
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5 Analys och slutdiskussion 
 

Kapitlet inleds med en analys av resultatet i studien och avslutas med en 

sammanfattning av slutsatserna samt en lista över möjligheter och utmaningar, som 

identifierats under arbetet med studien, med samisk kultur och turism i Finnmark. 

 

5.1 Bilder av en urbefolkning 

 

Enligt MacKay är användandet av bilder i marknadsföring vanligt och så är, utifrån 

studiens resultat, även fallet med marknadsföring av samisk kultur och turism. På de 

totalt tjugo hemsidor och fyra broschyrer som valts ut för studien, fanns det 187 bilder 

kopplade till samisk kultur och turism. Antalet bilder per hemsida och broschyr 

varierade en del med allt från en bild till 33 bilder. Genomgående, taget från resultatet 

av både hemsidor och broschyrer, var markören kolt det mest använda motivet i 

marknadsföringen av samisk kultur och turism men även ren och kolt och ren var flitigt 

använda motiv. Detta är i likhet med rapporten av Transportøkonomisk institutt (1998), 

där det visade det sig att väldigt många av fotografierna i resehandböckerna var av 

samer, vilka oftast var klädda just i kolt. Vidare var 6 % (12 bilder) av totala mängden 

var ett motiv som visade en modern bild av kulturen. Dessa bilder innehöll ett eller flera 

samiska element som gjorde att man ändå kunde koppla dem till samisk kultur, som till 

exempel en bild på en man som kastar fast en ren med sitt lasso från sin skoter. Denna 

bild är ett exempel på hur renskötseln bedrivs i nutid i kontrast till en bild på en man 

klädd i kolt, sittande i kåtan framför elden med en trolltrumma i famnen. Förvånande få 

hade valt att presentera en mer modern bild av den samiska kulturen och detta kan vara 

ett tecken på att turismen fortfarande ”lever på” det gamla traditionella, det som är 

exotiskt och mystiskt, och att man därför väljer att visa fram just det. Detta påstående 

stöds av Lew, Hall & Williams som menar att tonvikten på bilder i marknadsföringen av 

urbefolkningsturism ofta ligger på just de traditionella aspekterna av kulturen istället för 

de moderna. Detta tillgodoser efterfrågan men ger och andra sidan en vinklad och 

ensidig bild av kulturen. 

 

Då det visuella är viktigt i imageskapande av en destination, har bilderna som används i 

marknadsföringen stor makt. Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan 
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avståndet till en destination och dess image och att det är större chans att imagen 

uppfattas som positiv ju längre ifrån destinationen man är. Detta kan tyda på att bilder 

som spelar mer på det traditionellt samiska, det exotiska och annorlunda, har större 

chans att skapa god image för destinationen Sápmi, än bilder som visar en modern bild 

och därmed ligger närmare en potentiell besökares vardag.  

 

Då renskötseln är en av grundstommarna i samisk kultur är det också en viktig markör i 

marknadsföringen av den samiska turismen. Enligt MacCannell är markören den första 

kontakten en destination har med turisten och den bör därför väljas med försiktighet 

eller i varje fall inte helt slumpmässigt. Om man kopplar markören renskötsel till någon 

av kategorierna som ingick i studien, skulle den kanske främst korrelera med kategorin 

ren men även modern bild, kolt och ren och kåta. Markören ren är starkt kopplat till det 

typiskt samiska, men trots att kategorin hade näst flest bilder var det ändå endast 17 % 

(31 av 187) av totala mängden bilder som hade just det motivet. Alltså ett stort glapp 

mellan markören kolt och ren. Utifrån de bilder som har observerats i studien samt 

intervjun med en samisk turismföretagare, ser författaren vissa brister i medvetenhet 

kring de bilder som används i marknadsföringen. Det kan vara så att kunskapen om 

marknadsföring och bilder inte är stor men det kan också vara så att man helt enkelt 

bara väljer bilder utifrån sig själv och sitt företag, där det viktigaste för dem är att ha 

bilder som visar vilka dem är och vad de har att erbjuda. Det samiska turismföretag som 

intervjuades till denna studie hade en hemsida som dem inte var nöjd med. Den var inte 

uppdaterad och dessutom kunde dem inte själva gå in och ändra på den, så det kan vara 

så att det skulle varit helt andra bilder där om sidan varit uppdaterad.  

 

Goffman menade att människor tar för givet att det som presenteras speglar verkligheten 

och att verkligheten därför måste överdrivas en aning för att uppfattas som verklighet. 

Turisterna motiveras bland annat av en önskan om att se det ”verkliga livet” och att 

träffa lokalbefolkningen dit dem reser. Betyder det då att turisten endast vill ha 

”godbitarna” av en verklighet eller en verklighet utan retuschering? En attraktion är ju 

underhållning och man kan fråga sig om underhållning kräver en viss form av 

överdrivning för att vara intressant och för att roa. Om marknadsföringen består av 

bilder på samer klädda i kolt, skapar det förväntningar hos turisterna, och turismen 

bidrar då till att aktörerna måste överdriva vissa inslag för att leva upp till 

förväntningarna. Om förväntningarna möts, bidrar det då till att imagen av samerna blir 



43 

 

att dem exempelvis uppfattas som exotiska. Detta kan liknas vid ett dominospel där det 

ena påverkar det andra. Bild på kolt leder till förväntningar, förväntningar leder till 

handling, handling leder till imageskapande, imageskapande leder till nya förväntningar 

eller uppfattning om ”verkligheten” och så vidare. Utifrån det Goffman nämner är det 

mycket som ligger hos betraktaren. Har man till exempel själv ett samiskt arv innesitter 

man mer kunskap om kulturen och ser därmed bilderna från en annan synvinkel än en 

person som är novis inom ämnet. Erfarenheter, studier och intresse måste ju då också 

påverka hur du ser på, tolkar och uppfattar motiven. Det kan vara så att man aldrig får 

se verkligheten om man inte redan är en del av det specifika samhället eller kulturen, för 

om du går in för att studera något från insidan och för att få se backregionen, påverkar 

din blotta närvaro verkligheten. Man får en alternativ sanning presenterad för sig, men 

uppfattar detta som verklighet. Det man trodde var en backregion visar sig kanske 

egentligen vara en frontregion. 

 

Enligt MacCannell kan det vara svårt att turist kunna skilja på vad som är autentiska 

upplevelser och vad som är iscensatt, men genom färdigpaketerade guidade turer kan 

besökare komma åt platser eller upplevelser som annars är stängda för obehöriga. 

Alltså, för att behålla en känsla av verklighet, kräver det en viss form av mystik. 

Bilderna eller motiven som presenteras i marknadsföringen av samisk kultur och turism 

på nätet och i broschyrer, kanske spelar föga roll för turisten som innesitter liten eller 

ingen kunskap om samernas ”verkliga liv”. Det kan ju hända att dem faktiskt nöjer sig 

med och förstår att det som presenteras är iscensatt och en överdriven sanning, men som 

uppfattas som exotiskt och mer intressant, än att exempelvis se en same stå klädd i 

skjorta och jeans och berätta om hur dem driver och samlar in renen över fjället med 

helikopter. Attraktionen kanske uppfattas som autentiskt nog. Detta antagande stöds av 

Dewailly som menar att den skapade autenticiteten ger alla karaktäristika som 

förknippas med det som är helt autentiskt, och speciellt för en turist som varken har 

några förkunskaper om destinationens kultur eller historia. Dewailly tar även upp ett 

exempel där han menar att det är bättre att bygga upp en kopia av en gammal byggnad, 

än att slita på det autentiska originalet, då kopian ändå ger alla de karaktäristiska som 

förknippas med det som är autentiskt. Om detta skall appliceras på den samiska 

kulturen, kan guiden visa och använda en kopia av en trolltrumma istället för originalet, 

vilken både borde skyddas för att undvika slitage men också då turisten förmodligen 

ändå inte skulle se skillnaden på en kopia och en autentiskt trolltrumma. Alltså, skapad 
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autenticitet hjälper till att skydda delar av kulturen och sköra föremål som anses vara 

kulturskatter När det kommer till autenticitet kopplat till begreppet identitet, ses 

autenticiteten allt oftare som basen för en regional identitet och att den, i motsats till 

fördelarna med skapad autenticitet, bland annat visar på skillnader och kulturell 

rikedom. Samerna är stolta över sin kultur och autenticiteten blir här något som 

kännetecknar kulturens äkthet, skapar en ”vi-känsla”, en stark samisk identitet samt 

minskar risken för felaktig spridning av information. 

 

Cohens typologi över turistiska bilder hjälper till vid tolkningen av bilder förknippade 

med en urbefolkning och är indelad i fem kategorier av bilder: neutrala, vackra, 

exotiska, söta och komiska. Typologin är till för dem som inte har några kunskaper om 

urbefolkningen och deras kultur. I denna studie har författaren ett samiskt arv och har 

därför förkunskaper om både samerna och deras kultur. Detta gör att typologin inte går 

att applicera rakt av på denna studie samt att den utgår från andra kategorier, som är mer 

kopplade till vilka motiven är och kvantitet än tolkning av motiven och kvalitet. 

Däremot har det skett en tolkning av resultatet av antalet bilder under varje kategori. 

Författaren har haft ett inifrånperspektiv där fokus legat på karaktäristika som motiv. 

Cohens typologi var till hjälp vid inledelsefasen av studien som inspiration då kategorier 

skulle bestämmas. Författaren upplevde att bilderna som medverkade i studien hade 

passat in under fler än en av Cohens fem kategorier, vilket gör den svår att använda i 

denna studie. Utifrån typologin hamnar majoriteten av dessa bilder högt upp i typologin, 

då många spelar på exotism. Denna konklusion kan dock vara ett resultat av 

förkunskaper inom ämnet samisk kultur. 

 

5.2 Möjligheter och utmaningar 

 

I rapporten av Transportøkonomisk institutt, där utländska resehandböcker presenterade 

samisk befolkning och kultur, såg dem en önskan från turisterna om att se den forntida 

samiska kulturen och levnadssättet, då detta ansågs vara mer tilldragande och spännande 

än det nutida moderna livet. Dock ställde sig flera av resehandböckerna sig kritiska till 

kommersialiseringen av samisk kultur och utvecklingen av samisk turism samt att det 

också nämndes att dagens samer levde precis som övrig befolkning. Denna sortens 

information innebär en viss avmystifiering av den samiska kulturen. För om det 
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exotiska och annorlunda tas bort från helheten, står man kvar med något som inte längre 

är så spännande och det kan vara förödande för den samiska turismen.  

 

Som Gahr Støre et al. tar upp i boken Norge 2015 – en reise verdt?, är turismen en av 

Norges största näringar som kan skapa både intäkter och framgång för landet. Ett 

scenario som beskrivs inför framtiden är att det hektiska samhället vi lever i nu och allt 

som kommer med det, kan leda till att människor får ett ökat intresse för att uppleva 

kultur, stillhet, något äkta och i kontakt med naturen. Detta påstående stöds även av en 

samisk turismaktör i Nikkaluokta (Sverige), som framgångsrikt kombinerar turismen 

med renskötsel, där man upplever att turisterna söker sig till stillheten och naturen. Den 

samiska kulturen är i allra högsta grad kopplad till naturen men det är då viktigt att det 

är ett synligt alternativ för turisterna som söker stillhet, kultur och natur och att dem är 

duktiga på att marknadsföra sig till det kundsegmentet. Norge som land har en 

storslagen natur vilken är en av huvudresurserna för turismen i landet. De scenarior som 

beskrivs blev framtagna som handlingsplan för turismnäringen (2005) där målet var att 

öka antalet utländska besökare med 1 miljon fram till 2010. Viken et al. tar upp att 

kompetensen inom turism och samisk turism i området är hög. Det finns till exempel en 

högskola i Finnmark med en turismutbildning och flera forskningsprojekt handlar om 

just samisk turism. Denna insikt, kunskap och motivation tyder på att det finns 

tillräckligt med underlag för och vilja till att lyckas med målet och turismen i landet. 

Här finns det stora möjligheter för den samiska kulturen och turismen att växa sig 

starkare. 

 

Definitionen av samisk turism varierar något, även om det inte är några större skillnader 

det gäller. Gemensamt har de dock att det är viktigt att det är samer som står bakom 

attraktionen eller upplevelsen. En utmaning här kan vara att endast ha seriösa aktörer på 

marknaden. Detta skulle skapa en tydligt definierat marknad, förtroende, korrekt 

kunskapsspridning och känslan av autenticitet. Allt för att undvika att den samiska 

kulturen hamnar på turismens sophög. Seriösa aktörer som själva är samer och samtidigt 

är aktsam om sin kultur skapar kvalitet. 

 

Om man ser till den samiska kulturens historia har den kämpat i motvind. 

Forskningsrapporten Samisk kultur og turisme på Nordkalotten av Lyngnes & Viken 

beskriver det systematiska arbete som pågick fram till 1950- och 1960-talet med att 
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rensa bort den samiska kulturen ända tills man insåg att det gick att utnyttja den. I nutid 

ser det dock annorlunda ut där kulturen fått möjligheten att tillvaratas och utvecklas 

genom både politiken men också genom att samerna själva har insett vilken potential 

som finns. Då den samiska kulturen tidigare mött sådant motstånd men nu har en helt 

annan status i samhället, finns alla möjligheter. Som man kan läsa på Finnmark 

kommuns hemsida är det ett fylke gör stora satsningar på kultur i området. Detta gör att 

det finns möjligheter till att starta upp ett samiskt turismföretag. Renskötande samer får 

en chans att dryga ut inkomsterna genom en bisyssla som turismen, vilken går att 

bedriva vid sidan av sitt huvudgebit. Dessa möjligheter och satsningar skapar både 

intäkter och sysselsättning samt hjälper till att säkra avflyttningen från området.  

 

Butler & Hinch tar upp begreppet kommodifiering vilket kan liknas vid en anpassning, 

av exempelvis den samiska kulturen, för att kunna behålla konkurrenskraften på 

marknaden. Begreppet kan som tidigare nämnt medföra både positiva och negativa 

effekter. De möjligheter som identifieras är att turismen kan hjälpa till att bevara 

kulturen i ett område som Sápmi, den presenterar samerna på ett sätt som gör dem 

intressanta och exotiska vilket i sin tur skapar en stolthet för sitt ursprung samt att 

turismen blir en länk mellan samerna och den moderna världen. Utmaningen kan vara 

att turismen kan leda till en degradering av den samiska kulturen. Detta tyder på en svår 

balansakt mellan att presentera en kultur på ett respektfullt sätt och samtidigt inte tänja 

för mycket på gränserna så att kulturen blir exploaterad eller utnyttjad på samernas och 

kulturens egen bekostnad. Alltså, om man lyckas med balansakten kan man skapa en 

hållbar turism. När vi ändå är inne på balansakt tar en artikeln från informationshäftet 

Samer – ett ursprungsfolk i Sverige upp några av de möjligheter som kan identifieras 

med kombinationen renskötsel och turismverksamhet. Renskötande turismaktörer kan 

lättare uppmärksamma det som kan komma att bli en konflikt med turismen, då de har 

alla ”koder” som hör till renskötsel. Utifrån texten får författaren uppfattningen om att 

det finns en tro på att det går att kombinera de två näringarna utan att komma i konflikt 

med basnäringen, som i det här fallet är renskötsel. Artikeln tar också upp en möjlighet 

med moderna färdmedel som helikopter, vilket erbjuder alternativ till turister som inte 

vill vandra i fjällen utan endast göra ett kortare besök på en angiven plats. Det kan dock 

även innebära en utmaning då helikopter inte är det mest miljövänliga alternativet samt 

att det kan bli ett irritationsmoment för människor som beger sig ut i naturen för att få 

uppleva stillheten. 
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Ytterligare ett exempel på en utmaning med samisk kultur och turism tas upp i två 

artiklar tagna ur ungdomstidningen Sáminuorat, som gäller exploatering av samisk 

kultur. Man tar i artikeln upp skräckexemplet från Julenisselandet i Rovaniemi, där 

samerna framställs som försupna och skitiga figurer. Människor som inte innesitter 

kunskap om samer och deras kultur kan misstolka oseriösa turismaktörers försök till att 

tjäna pengar. Om en felaktig bild av samerna och deras kultur uppvisas för turisterna 

som en ”sanning”, är det svårt att rätta till i efterhand. Här blir det väldigt tydligt hur 

viktigt det är med information vid sidan av underhållning och aktiviteter. Under en 

demonstration i Rovaniemi 2008 visade samiska ungdomar sitt misstycke till denna 

felaktiga exploatering. Målet, förutom att visa sitt misstycke, var att synliggöra 

problemet mellan turistnäringen och samerna samt skapa diskussion som på sikt kan 

leda till balans, förbättringar och etiska riktlinjer för näringen. Ungdomarna som deltog 

i demonstrationen kände sig kränkta och tog handling för att få en reaktion. Även om de 

flesta turismaktörer som bedriver samisk turism har respekt inför kulturen är det kanske 

just de extrema övertrampen som gör att utvecklingen går framåt, att saker och ting 

ifrågasätts, diskuteras och slutligen kan leda till både förändringar och förbättringar.  

 

En kvalitetssäkring av samisk turism har efterfrågats länge men fortfarande verkar inte 

turismnäringen kommit lika långt i utveckling som till exempel kvalitetssäkringen av 

samiskt hantverk (Duodjimärket, Sverige). Trots att Norge verkar vara på väg mot detta 

genom skapandet av en strategi för turismnäringen (2007), började arbetet ”bara” med 

övernattningsföretagen, för att senare gå vidare med kvalitetssäkring av aktiviteter, 

attraktioner etc.  Som Smedseng, projektansvarig hos Finnmark Reiseliv, påtalade visste 

hon inte om någon kvalitetssäkring av samisk turism. Denna kvalitetssäkring skulle 

bland annat innebära ökad kompetens hos både företag och anställda vilket i sin tur 

skulle betyda att kundnöjdheten skulle öka. Dessutom skulle den samiska kulturen få ett 

skydd mot felaktig exploatering. Som man kan läsa i den norska regeringens strategi för 

turismnäringen, är det viktigt att samerna själva får vara med och bestämma, att dem har 

något att säga till om gällande sin egen kultur. Denna insikt från högre håll tyder på en 

positiv hållning och framtid. Man visar att det finns en medvetenhet och en god vilja. en 

av utmaningarna som pekades ut var att utveckla den samiska turismen även i de övriga 

samiska områdena i Norge, inte bara i Finnmark där den samiska kulturen och turismen 

i dagsläget är som störst.  
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Lew, Hall & Williams tar upp utmaningen med kommunikationen mellan 

turismindustrin och urbefolkningen gällande bilderna som används i marknadsföringen 

av deras kultur. Denna dåliga kommunikation kan leda till att ”fel” bilder används, att 

detta ger en missvisande bild samt att det kan skapa bitterhet hos urbefolkningen, i det 

här fallet hos samerna. Som en samisk turismaktör i undersökningsområdet nämnde 

hade ordet lapp blivit använd i marknadsföringen av samisk kultur, vilket för de flesta 

samer har en negativ klang och förknippad med rasism. Här blir det tydligt hur viktigt 

det är med en dialog kring bilder och texter som skall användas i marknadsföring och att 

samerna själva har något att säga till om. Att dem kan komma med förslag och känner 

att de är delaktiga i något som faktiskt kan komma att påverka deras tillvaro och 

framtid. 

 

När det kommer till marknadsföringen använder sig många, både stora och små företag, 

av Internet. Genom detta medium når man en stor mängd människor över hela världen 

och det är dessutom ett billigt annonseringsalternativ, men en svaghet med 

marknadsföring på Internet som identifieras i boken Marknadsföring för småföretagare, 

är att det kan vara svårt att bli ”hittad” av sina potentiella kunder i det stora cyberspace. 

Allt fler använder dock Internet för bland annat handel och denna utveckling gör att det 

blir lättare att förutsäga människors beteende på nätet och därmed även lättare att arbeta 

med marknadsföringen. De senare generationerna är i stort sett uppfödda med Internet 

och kan lätt navigera sig fram på nätet, så för att hänga med på marknaden krävs det nog 

att man som företagare har en egen hemsida. De samiska turismföretag som 

medverkade i studien hade alla hemsidor och det var tämligen enkelt att leta sig fram för 

att finna dessa sidor vid arbetets början. Kvaliteten på dessa sidor varierade, precis som 

med bilderna, men det är ingenting som haft någon betydelse för denna studie. Däremot 

är det definitivt något som skulle vara intressant att forska vidare inom. Butler & Hinch 

tar upp media som en av de största ”spelarna” inom det turistiska systemet, vilken har 

en stor roll i marknadsföringen. Problem som rör urbefolkningar har högt nyhetsvärde 

och turismen drar stor uppmärksamhet, en uppmärksamhet som kan komma att vara 

viktig i både utveckling av turistiska bilder av urbefolkningar och utvecklingen av deras 

identitet. Men sådan uppmärksamhet kan även vara negativ. En artikel om problem som 

rör en urbefolkning som samerna, kan späda på de redan existerande förutfattade 

meningarna och att fokuset, oavsett om innehållet gäller problem där samiska företagare 

gjort något tvivelaktigt, hamnar på orden problem och samer även om det inte var 
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motivet med artikeln. Avslutningsvis kan det sammanfattas att Internet är ett viktigt 

media i marknadsföringen och att det kan leda till både positiva och negativa effekter 

för samisk kultur.  

 

5.3 Sammanfattning av slutsatser 

 

Utifrån resultatet av studien har det framkommit att det finns tydligt definierade både 

utmaningar och möjligheter med samisk kultur och turism. De bilder som medverkat i 

studien visar att markören kolt är det vanligaste motivet som i dagsläget används i 

marknadsföringen, med nästan hälften av den totala mängden bilder på hemsidorna samt 

i broschyrerna. Även om fokus ligger på det traditionella samiska i marknadsföringen, 

tyder studien på att detta är ett vinnande koncept, trots att samerna idag lever moderna 

liv. Men då är det även viktigt att kungöra för och informera turisterna om att kulturen 

precis som resten av världen har moderniserats och att det samiska livet ser annorlunda 

ut idag än det gjorde för 100 år sedan. Autenticitet i både kultur och turism blir viktigt 

då det visar på kulturens äkthet, skapar en ”vi-känsla” och stark samisk identitet samt 

minskar risken för felaktig spridning av information. Skapad autenticitet kan å andra 

sidan vara bra på det sättet att det hjälper till att skydda delar av kulturen och sköra 

föremål som anses vara kulturskatter. Kultur är för många turister ett resemotiv och 

samisk kultur är fortfarande relativt okänt för många runt om i världen. Forskningen 

kring imageskapande av en destination är mer ordbaserad än baserad på bilder och 

motiv, så här finns det fortfarande mycket att utforska vad gäller marknadsföring av en 

destination. Speciellt för en destination som lever på en starkt rotad kultur som man gör 

i Sápmi.  

 

Förhoppningsvis ger denna studie ökad kunskap inom ämnet och medvetandegör 

möjligheter och utmaningar för de samiska turismföretag som har samisk kultur på 

agendan, samt de större turismsällskapen som marknadsför både samisk kultur och 

turism i Finnmark och i resten av Sápmi. De möjligheter och utmaningar som har 

identifierats med samisk kultur och turism i Finnmark, sammanfattas nedan i 

punktform: 
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Möjligheter 

 Skapar sysselsättningar, intäkter och hjälper till att säkra avbefolkningen i fylket 

 Stärker den samiska kulturen 

 Samisk turism  stolthet hos samerna för sitt ursprung 

 Sprider kunskap om samisk kultur och samernas levnadssätt idag 

 Kunskapen inom ämnet turism är stor i Finnmark  möjligheter 

 Kulturrelaterade projekt som främjar satsningar på kultur i Finnmark 

 Går att kombinera framgångsrikt med renskötsel som basnäring 

 Turismen skapar ett intresse för samisk kultur  större efterfrågan 

 Ifrågasättande och kritisk granskning  förändringar, förbättringar och föra 

utvecklingen framåt 

 Marknadsföring på Internet  bli en del av det stora och synas 

 Autenticitet  äkthet, skapar en ”vi-känsla” och stark samisk identitet samt 

minskar risken för felaktig spridning av information och kunskap 

 Skapad autenticitet  hjälper till att skydda delar av kulturen och sköra föremål 

som anses vara kulturskatter 

 Kombinera upplevelser, bilder och marknadsföring med information  rättvis 

och ärlig bild av vad kulturen står för 

 

Utmaningar 

 Risk för degradering av samisk kultur 

 Svårt att kontrollera att det är seriösa aktörer som verkar på marknaden 

 Svårt att finna seriösa aktörer som vill satsa långsiktigt 

 Svårdefinierade gränser för övertramp gällande exploatering och utnyttjande av 

samisk kultur 

 Brister i medvetenhet hos samiska turismaktörer gällande kvalitet och urval av 

bilder som används i marknadsföringen 

 Vara ett synligt och självklart alternativ för turisterna på sin resa till/genom 

Finnmark 

 Vara synliga på Internet och bli funna av potentiella besökare 

 En ”överdrivning” av kulturen  förväntningar som sedan måste kunna infrias 

annars risk för missnöjda besökare 
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 Bredden på bilderna av samerna i marknadsföringen, både traditionell och 

modern bild 

 Det saknas en kvalitetssäkring av samisk turism baserad på kulturen 

 Dålig kommunikation mellan turismnäringen och samerna gällande bland annat 

bilder, text och information i marknadsföringen  konflikter, bitterhet och 

fördomar 

 

Kommunikation genom text, samtal och bilder skapar en större kunskap om kulturen, 

och det har både kulturen i sig att vinna på men även den samiska turismen. Även 

äkthet, integritet och slutligen respekt inför kulturen, är alla viktiga nyckelord och 

grundpelare för en hållbar turism. Dessa nyckelord genomsyrar studien i sin helhet.  

 

Avslutningsvis belyser Smedseng en viktig och intressant fråga i intervjun, när hon 

frågar sig hur man kan synliggöra samisk kultur utan att använda sig av traditionella 

symboler eller markörer så som kolt? Detta är något som skulle vara intressant att forska 

vidare inom. 
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Adventurecamp 
52

 1 0 0 1 0 0 2 

Alta Adventure 
53

 1 0 1 0 0 0 2 

Arctic Motell & Camping 
54

 0 1 0 2 0 1 4 

Birk Husky 
55

 4 0 2 3 1 0 10 

Boazo Sami Siida 
56

 22 9 2 0 0 0 33 

Čávžo Safari 
57

 4 0 0 1 0 0 5 

Destinasjon Kautokeino 
58

 5 3 3 2 1 2 16 

Destinasjon Varanger 
59

 2 0 5 0 0 0 7 

Finnmark Reiseliv 
60

 3 5 2 3 0 0 13 

Glød 
61

 0 0 2 0 0 0 2 

Hammerfest Turist 
62

 1 0 0 0 0 0 1 

Mikkelgammen 
63

 4 0 0 3 0 0 7 

Radius Kirkenes 
64

 2 0 1 1 0 0 4 

Sami Adventure 
65

 1 0 2 0 0 4 7 

Sámitour 
66

 4 1 2 3 1 0 11 

                                                 

52
 Adventurecamp, www.adventurecamp.no  

53
 Alta Adventure, www.alta-adventure.no  

54
 Arctic Motell & Camping – en røff reise på vidda, www.kauto.no  

55
 Birk Husky AS – arktiske opplevelser med Birk, www.birkhusky.no  

56
 Boazo Sami Siida, www.sami-siida.no  

57
 Čávžo Safari AS, www.cavzo.no  

58
 Destinasjon Kautokeino, www.kautokeino.nu  

59
 Destinasjon Varanger AS, www.varanger.com  

60
 Finnmark Reiseliv AS, www.finnmark.com  

61
 Glød – Naturopplevelser, www.glod.as  

62
 Hammerfest Turist AS – on top of the world, www.hammerfest-turist.no  

63
 Mikkelgammen, www.mikkelgammen.no  

64
 Radius Kirkenes AS, www.radius-kirkenes.com  

65
 Sami Adventure – gir deg ekte samiske opplevelser, www.samiadventure.no  

66
 Sámitour, www.samitour.no  

http://www.adventurecamp.no/
http://www.alta-adventure.no/
http://www.kauto.no/
http://www.birkhusky.no/
http://www.sami-siida.no/
http://www.cavzo.no/
http://www.kautokeino.nu/
http://www.varanger.com/
http://www.finnmark.com/
http://www.glod.as/
http://www.hammerfest-turist.no/
http://www.mikkelgammen.no/
http://www.radius-kirkenes.com/
http://www.samiadventure.no/
http://www.samitour.no/


 

 

 

Tabell över antal bilder/kategori - Hemsidor (Fortsättning från föregående sida) 

 
Kategori 

 

Broschyr  
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Sápmi 
67

 5 3 1 0 3 0 12 

Tana Reiseliv 
68

 0 0 1 0 0 0 1 

Viddas Veidemann 
69

 2 0 1 1 0 0 4 

Visit Alta 
70

 2 1 1 0 0 0 4 

Visit Norway 
71

 7 1 1 0 1 2 12 

Totalt 70 24 27 20 7 9 157 

 

                                                 

67
 Sápmi KS – autentiske opplevelser av samisk kultur, www.sapmi.no  

68
 Tana Reiseliv AS, www.visittana.no  

69
 Viddas Veidemann, www.viddas-veidemann.com  

70
 Visit Alta, www.destinasjonalta.no  

71
 Visit Norway, www.visitnorway.no  

http://www.sapmi.no/
http://www.visittana.no/
http://www.viddas-veidemann.com/
http://www.destinasjonalta.no/
http://www.visitnorway.no/


 

 

Bilaga 2  
 

 

Tabell över antal bilder/kategori - Broschyrer. 

 

Kategori 

 

Broschyr  
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Finnmark – 

Reiseguide 
72

 
5 1 3 0 0 2 11 

Finnmark 
73

 2 1 0 2 0 0 5 

Kautokeino 
74

 8 2 1 0 0 1 12 

 Kirkenes
75

 2 0 0 0 0 0 2 

Totalt 17 4 4 2 0 3 30 

 

                                                 

72
 Finnmark – Reiseguide 2010 NORD-NORGE, www.finnmark.com  

73
 Finnmark – Jakten på nordlyset, Ibid. 

74
 Kautokeino – Følelsen av vidda, Ibid. 

75
 Sommaraktiviteter i Kirkenes, Ibid.  

http://www.finnmark.com/


 

 

Bilaga 3 

Intervju med Nina Smedseng, projektledare, Finnmark Reiseliv 

09-07-30  

 

1. Vart i Finnmark bedriver man samisk turism? I vilka samhällen? 

Spesielt i Karasjok og Kautokeino, Alta, Nordkyn (Gamvik/Lebesby), 

Hammerfest, Nordkapp, og Kirkenes. 

 

2. Hur många företag erbjuder samisk turism i Finnmark och vilka är de? 

12-15 aktive samiske tilbydere. 

 

3. Vad kännetecknar samisk turism enligt dig? 

Tilbyr samisk kulturformidling. Samisk turisme er ofte en tilleggsjobb – drives 

sjelden på full tid av de som driver. Dette påvirker næringen. Viktig at de som 

driver med samisk turisme er samer selv. Det er ikke ok å ta på seg en kofte og 

late som man er same. Det gjøres ikke her, og de som driver tar dette seriøst. 

 

4. Har ni någon kontroll över vilka företag som bedriver "äkta" samisk 

turism? 

Nei, vi har ingen kontroll, men så vidt jeg vet er det samer som driver de 

selskapene som vi kjenner til, og de er opptatt av at man skal vise ekte samisk 

kultur. Man vil ofte se at man tilpasser samisk kultur for å ta større grupper. Eks: 

større lavvuer, større elvebåter, men man er da veldig påpasselig med å fortelle 

hvordan det var/er. Viktig at den samiske kulturen formidles på en slik måte at 

turistene ikke tror at samene fremdeles bor i lavvu, men at den samiske kulturen 

også er modernisert, slik som resten av samfunnet. Den er blant annet blitt mer 

motorisert. Man må fortelle om før, men også nå. Vanskelig for oss som skal 

markedsføre det samiske. Hvordan kan man synliggjøre den samiske kulturen 

uten å bruke de tradisjonelle samiske symbolene som kofte for eksempel? 

Kommer du til Kautokeino vil du kanskje se noen av de eldre generasjonene i 

kofte, men det kan også hende at du ikke treffer eller ser en eneste ”koftekledd”. 

Blir turistene skuffet?  



 

 

Nordkapp og samisk kultur er to av de viktigste fyrtårnene våre i 

markedsføringen av Finnmark. Vi samarbeider nært med bedriftene. 

 

5. Finns det någon kvalitetssäkring i Norge, för att undvika oseriösa företag 

som utnyttjar den samiska kulturen i sin verksamhet eller i sin 

marknadsföring? 

Nei, ikke som jeg vet om. 

 

6. Hur ser utbud och efterfrågan ut idag, när det kommer till samisk kultur 

och samiska aktiviteter? Har ni sett några skillnader de senaste åren? 

Samisk kultur er ett av våre fortrinn, som skiller oss fra konkurrentene. Vi skulle 

gjerne hatt flere seriøse aktører som ønsker å tilby samisk kultur på heltid, men 

man ser at det tar år å bygge opp en slik bedrift for at den skal bli økonomisk 

lønnsom. Det skremmer nok mange.  

Har ikke sett noen forskjeller de siste årene. Noen nye kommer til, noen gamle 

faller fra. 

 

7. Samarbetar ni med de samiska turismföretagen när det kommer till 

marknadsföringen? (till exempel på er hemsida, med bilder, text etc.) 

Ja det gjør vi. Som jeg nevnte over er det vanskelig å billedliggjøre den samiske 

kulturen i dag. En same bruker for eksempel bare kofte til fest. Når vi 

markedsfører den samiske kulturen med koftekledde folk, skaper dette en 

forventning hos turisten om å se en same (med kofte) når han kommer nordover. 

Man prøver å finne en middelvei med bilder og tekst slik at det ikke skal skape 

vrangforestillinger. Viktig å fortelle hva den samiske kulturen er i dag, og hva 

den var før. 

 

8. Hur stor upplever du att medvetenheten är hos de företag som erbjuder 

samisk turism, kring vilka bilder som används i marknadsföringen? 

Vi får for lite tilbakemeldinger fra bedriftene. Vi har tatt opp dette flere ganger i 

forskjellige fora, men bedriftene selv har heller ikke en konkret løsning på 

utfordringen. Gode bilder er en mangelvare, og bedriftene bruker ofte egne 

hobbyfoto.  

 



 

 

9. Vilka konsekvenser tror du att marknadsföringen kan ha på den samiska 

kulturen? Positiva/negativa? 

Markedsføringen skaper kjennskap til den samiske kulturen og at vi har et urfolk 

her oppe i nord med en meget spesiell historie og kultur. Markedsføringen må 

gjøres på en slik måte at samene ikke følger seg utnyttet. Om man spør mannen i 

gata vil man nok få litt forskjellige tilbakemeldinger her, både positive og 

negative. 

 

Det er viktig at de bedriftene vi samarbeider med er seriøse og tar dette med 

kulturformidlig alvorlig. I Nord-Finland har vi sett mange triste eksempel på at 

samen framstilles som en skitten og lurvete fyr med sot i ansiktet osv. Dette blir 

helt feil. Samisk kultur og samfunn er modernifisert, slik som resten av 

samfunnet, på godt og vondt, og dette må komme fram i markedsføringen. 

Samisk kultur blir framstilt som en del av et helhetlig reiselivstilbud. 

Man ser ennå i dag at folk i store deler av Norge har svært liten kjennskap til den 

samiske kulturen, og mange myter står ennå ved lag. Hvordan er det da utenfor 

våre grenser? Den samiske kulturen, spesielt på indre strøk med Karasjok og 

Kautokeino, står sterkt. Dette er noe vi må være stolte av. Vi må sørge for at 

kulturen blir formidlet på rett måte – bærekraftig. Ingen løgnehistorier, ingen 

falske samer, men en kultur vi er stolte av. 



 

 

Bilaga 4 

Intervju med samisk turismföretagare i Finnmark 

10-05-19 

 

1. Vad kännetecknar samisk turism enligt dig? 

Äkthet! Att visa det som är äkta, att vara naturlig och visa allt som du är, 

ingenting tillgjort. Vi har rötterna i renskötseln vilket är viktigt för oss. 

 

2. Samarbetar ni med någon turistinformatör och/eller använder er av andra 

marknadsföringskanaler när det kommer till er marknadsföring?  

Ja, ett större turismsällkap sedan uppstartandet av företaget och så har vi varit en 

del av Samisk Turism i Finnmark. 

 

3. Har ni gjort ett medvetet val av de bilder (fotografier) som används i er 

marknadsföring av bedriften eller har ni valt mer spontant eller 

slumpmässigt? 

Sidan vi har idag behöver uppdateras. Den är inte bra. Vi har ändrat på konceptet 

och har nu en restaurangdrift och en gamme (torvkåta). Det är andra som har 

skött hemsidan åt oss och då kunde vi inte påverka den så mycket själva. Men 

nu när vi ska ordna en ny sida kommer vi välja bilder som beskriver oss. Det är 

ju inga proffsval och inte heller så medvetna, bara något som beskriver oss och 

vårt företag. För oss är det även viktigt med uppdatering av sidan och visa hur vi 

har vidareutvecklats.  

 

4. Vilka förväntningar tror ni turisterna har angående samisk kultur och 

turism, när dem åker upp till Finnmark? 

Vi upplever att turisterna redan har en tydlig bild av samisk kultur och turism 

när de kommer till oss. Då samernas utseende inte skiljer sig nämnvärt med 

övrig befolkning har man ingenting som förknippar en med det samiska, om 

man inte bär kolten. Vi är noga med kulturförmedling och ger 

bakgrundsinformation till turisterna, varför inte alla samer bär kolten till vardags 

etc.  



 

 

 

5. Vilka möjligheter respektive utmaningar kan du se med marknadsföring av 

samisk kultur och turism? 

En möjlighet med marknadsföringen är att vi når ut till den stora marknaden. 

Just nu är det de stora företagen som får gästerna och vi behöver komma fram i 

det stora.  Många använder oss samer och vår kultur i sin marknadsföring, vi blir 

något exklusivt. Ett större turismsällskap använde tidigare ordet lapp i sin 

marknadsföring och detta blir helt fel. Ordet lapp har en negativ klang och 

används av vissa som skällsord för same. Vi betalar årligen ett marknadsbidrag 

till detta turismsällskap men känner inte att dem har använt oss så mycket och 

att vi inte riktigt fått valuta för pengarna. 


