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Sammanfattning 

I denna uppsats ville vi undersöka hur den samiska kulturen representeras inom turism I Sverige. Vi 

utgick från fyra relevanta teman; dessa var autenticitet, identitet, makt och turism. Frågeställningarna 

var: Hur framställs den samiska kulturen i turismsammanhang i Sápmi? Hur påverkas den samiska 

identiteten av hur kulturen framställs inom turismnäringen? Hur mycket får samerna själva vara med 

och bestämma när det kommer till hur kulturen framställs inom turismnäringen? 

 

Vi började med att se över den samiska befolkningens historia. Det är viktigt att förstå hur de har 

behandlats förr för att kunna förstå varför saker och ting är som de är idag. Teorierna som användes 

i denna studie hanterar frågor om kulturell representation inom turism, vad det gör med människors 

identitet samt vad som verkligen menad med autentisk representation. En del teorier är också knutna 

till maktrelationer, vilket uttrycks i ämnen som handlar om ”Vi” kontra ”Dem”. Dessa teorier utgör 

en lins som ger en djupare och bredare förståelse av de problem som lyfts och kontextualiseras i den 

empiriska delen av uppsatsen.  

 

Vi samlade in vårt empiriska data genom intervjuer med människor involverade i turismindustrin. Vi 

gjorde även en kompletterande strukturerad observation genom att besöka några samiska 

utställningar och museum.  

 

En viktig slutsats som vi kom fram till är att den samiska befolkningen vill och måste bli mer 

involverade i hur de representeras av turismindustrin. Samisk turism kan bli en stor inkomstkälla för 

samerna men de behöver mer statlig finansiering. Förståelsen för kulturen är idag relativt liten, delvis 

på grund av att industrier som turism ofta använder en stereotypisk bild när de framhäver samer. 

Mycket kan därför fortfarande göras när det kommer till kulturell representation. 

 

Nyckelord: samisk turism, samer, kulturframställning, autenticitet, maktrelationer. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

In this thesis we wanted to analyse how the culture of the Sami people is represented in tourism in 

Sweden. We studied four relevant themes, namely authenticity, identity, power and tourism. The 

questions asked are: How is Sami culture represented in tourism context today? How is Sami identity 

affected by the representation of the Sami culture in tourism? Also, how much power do the Sami 

people have when it comes to representations of the culture within tourism?  

 

We begin by an overviewing of the history of the Sami people. It is important to understand how 

they have been treated in the past to better understand why things are the way they are today. The 

theories we use in this essay deal with questions of; cultural representation within tourism and what it 

does to people’s identities and what is really meant by authentic representation. Some theories are 

also related to power relations as articulated in discourses on 'Us' versus 'Them'. These theories 

provide a lens for a deeper and wider understanding of the issues raised and contextualise the 

empirical section of the thesis.  

 

We collected our empirical data through interviews with people involved in the tourism industry. We 

also made a complementary structured observation to visit some Sami exhibitions and museums.  

 

A major conclusion we arrived at is that the Sami people need and want to be more involved in how 

they are represented by the tourism industry. Sami tourism can be a great source of income for the 

Sami people but need more governmental fundings. The understanding for the culture today is very 

low, partly because industries like tourism often use a stereotypical image when they highlight the 

Sami people. A lot of things can therefore still be done when it comes to the cultural representation.  

 

Keywords: Sami tourism, Sami people, cultural representation, authenticity, power relations.  
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1.0 Inledning 
Detta kapitel ämnar ge läsaren en mer grundlig förståelse för samerna historia och dagens samepoltik samt hur dessa 

hör ihop. Sedan visas sambandet till turism och slutligen följer en förklaring till varför vi valde att studera just detta 

ämne. 

 

Samisk identitet har historiskt diskuterats utifrån olika kategoriseringar, till exempel att vara eller inte 

vara renskötare. Enligt Smith (2003) är identiteter flytande och påverkas och förändras av starka 

sociala styrkor utifrån. Detta betyder att olika maktrelationer och politiska regimer kan förminska 

eller omvandla nationella identiteter (Smith, 2003). Under tidigt 1900-tal skapades en bilden av den 

nomadiske samen eller renskötaren vilket exkluderade och till viss del omöjliggjorde för samer att ha 

en annan identitet och livsstil. (Lantto & Mörkenstam, 2008). Smith menar att identitet inte bara har 

att göra med hur individer definieras av andra, utan mer hur de själva känner och identifierar sig 

(Smith, 2003). 

 

Svensk samepolitik är ifrågasatt på olika nivåer. Samer kritiserar den då de anser att den inte lyfter 

samers rättigheter som ursprungsbefolkning, möjlighet till bevarande och stärkande av kulturen samt 

rätt till eget beslutsfattande. Som ett svar på detta grundades Sametinget 1993. Sametinget lyfter 

frågor vilka anses viktiga för den samiska befolkningen och har till viss del förbättrat samers situation 

i Sverige. Även internationellt har Sverige kritiserats gällande diskriminering av etniska 

minoritetsgrupper samt för att inte leva upp till åtaganden om sociala, ekonomiska och kulturella 

rättigheter. (Lantto & Mörkenstam, 2008).  

 

Turismen i Skandinavien har på senare tid ökat, vilket även bidragit till ett allt större intresse bland 

turister att uppleva de mer orörda platserna av områden i Sverige. Hit hör även de norra delarna, 

inkluderat Sápmi1 och dess ursprungsbefolkning (Smith, 2003). Större delen av turismen i Sápmi 

baseras nämligen på naturen och utövas i det fria. Enligt Pettersson (2004) är stora delar av turismen 

idag mer eller mindre uppbyggd eller arrangerad för att passa turister. I led av detta har en diskussion 

uppstått om och i så fall hur denna typ av turism påverkar olika slags kulturer (Pettersson, 2004).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Området	  Sápmi	  sträcker	  sig	  över	  norra	  delarna	  av	  Sverige,	  Norge,	  Finland	  och	  Ryssland.	  I	  Sverige	  finns	  80-‐
100	  000	  samer	  och	  51	  samebyar	  (samer.se,	  2015)	  	  
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I samband med att intresset för orörda platser ökar, krävs det att frågor gällande kultur kopplat till 

autenticitet och identitet tas upp. Med inspiration från kvalitetsmärkningen Naturens Bästa2 har en 

annan märkning skapats för att kontrollera hur samisk kultur framställs och används inom turism.  

Den nya märkningen heter SápmiExperience och utgår från ett antal olika kriterier, med målet att 

skapa en helhetsbehållning av miljön i Sápmi. En aktör som erhållit denna märkning erbjuder äkta 

samiska upplevelser med antingen samiska värdar eller personer med stor kunskap om den samiska 

kulturen. De kriterier SápmiExperience innefattar är etiska-, service- samt hållbarhetskriterier 

(VisitSápmi, 2015). 

 

Hur turism påverkar inhemsk befolkning är ett ämne som fascinerat oss mer och mer under vår 

utbildnings gång. Båda två har också fastnat för samhälleliga sociala strukturer och funderat kring hur 

detta relaterar till och påverkar turism. Detta landade i att vi blev intresserade av att studera hur 

sociala faktorer inom turism påverkar denna typ av befolkning. Området har utforskats tidigare, men 

vi kände att ett mer djupgående perspektiv som utgick från hur den kulturella autenticiteten samt 

identiteten påverkas saknades. Tidigare forskning är mer knuten till markanvändning och 

maktstrukturer, men inte lika mycket om framställningen av kulturen. Då vi tidigare både läst och 

skrivit arbeten i ämnet tidigare, har det alltid varit ur ett utlandsperspektiv, vilket gjorde att vi ville 

anamma ett svenskt perspektiv i uppsatsen. Detta ledde till att vi började titta närmre på samisk 

turism. Ingen av oss har anknytning till det samiska vilket också bidrog till att ämnet valdes, då vi 

kände att det kunde bidra till att vi lärde oss något nytt som kanske skulle kunna bidra till att andra 

också får mer förståelse för samisk kultur. 

 

Något vi förstod redan i början av arbetet är att det behövs en förståelse för samernas historia för att 

förstå den situation samerna befinner sig i idag. Den historiska rösten är viktig då den färgar olika 

företeelser, även turism. Utifrån det följer här en kortare historisk redogörelse, som vi även 

återkopplar till senare i arbetet. 

 

1.1 Samisk historia 
Renbeteslagen infördes 1889 och lade en grund för den svenska samepolitiken. Samers relation till 

renskötsel var en anledning till att staten ville sätta land åt sidan till samerna. Detta innebar att samer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Naturens	  bästa	  är	  en	  kvalitetsmärkning	  för	  ansvarsfull	  upplevelseturism	  i	  naturen	  i	  Sverige	  (Naturens	  bästa,	  
2015).	  
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fick rätt till renskötsel, jakt, fiske och skogsbruk på mark speciellt tillägnat dem. En konsekvens av 

detta var dock att samer förlorade äganderätten över marken, istället fick kommunerna överta de 

individuella betesrättigheterna. I en rapport 1909 krävdes att ”den Lapp som vallar renar har en 

nomadisk livsstil”, där ”nomadisk” i princip innebar att ständigt vara kringflyttande. Då renar 

ständigt flyttades runt mellan platser hävdades detta vara enda sättet att uppnå bra renskötsel, vilket 

innebar att marken inte förstördes (Lantto & Mörkenstam, 2008). 

 

Under denna tid förväntades därmed alla ”äkta” samer vara nomader. Detta skapade problem då 

renskötsel inte bara fyllde en funktion för själva samekulturen, utan också var del i samers livsstil och 

vardagsliv. Tidiga sameorganisationer ifrågasatte de effekter renbeteslagen hade på samekulturen 

eftersom endast en del av samerna var aktiva inom renskötsel. Oro uppstod under början av 1900-

talet hos samer som tvingades lämna renskötseln och därmed förlorade all rätt till markanvändning. 

Bilden av nomadiska samer skapades när en naturlig orsak till den outvecklade samekulturen 

beskrevs som en konflikt mellan civilisation och renskötsel (Lantto & Mörkenstam, 2008). 

 

Med olika definitioner av vem som faktiskt fick räknas som same skapades två olika kategorier av 

samer; renskötare och icke-renskötare, vilka båda hade olika rättigheter som samer. Anledningen till 

denna kategorisering var den tidigare synen att renskötarna var de äkta samerna. De samer som inte 

föll i denna typiska identitet riskerade att uteslutas. Detta kunde även ses som en följd av de 

maktrelationer som rådde mellan samer och övrig befolkning. Trots denna tidigare syn började samer 

erkännas som minoritet eller etnisk grupp med unik kultur under 1960-talet. I och med erkännandet 

blev samiska rättigheter allt mer legitimt att använda som ett skydd av den samiska kulturen. En 

konsekvens som dock uppstod var att tidigare kategoriseringar av renskötare som äkta samer och 

renskötsel som en autentisk bild av kulturen var svårföränderlig. Det var en anledning till att 

renskötsel nu ansågs viktig att bevara (Lantto & Mörkenstam, 2008). 

 

Svensk politiks kamp gällande samerättigheter har gjort det oundvikligt att lyfta frågan om samer 

som ursprungsbefolkning och minoritet i sitt eget land. Sametinget inrättades i början av 1990-talet 

och var som sagt ett sätt att ge samer större självständighet. Arbetsuppgifter vid svenska Sametinget 

inkluderar bland annat att fördela ekonomiska medel till kulturella samiska organisationer, men med 

vissa restriktioner skapade av svenska staten. Det ingår även att lyfta frågor som är särskilt viktiga för 

den samiska befolkningen. Inrättandet av Sametinget har lett till en förbättring för samer då de får en 

bättre chans att presentera sina åsikter. Det gäller speciellt för samer som inte arbetar med rennäring. 
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Sametinget är dock endast en förvaltningsmyndighet, vilket gör att de främst ses som ett rådgivande 

organ vilka föreslår lagstiftsåtgärder gällande samiska frågor (Lantto & Mörkenstam, 2008). 

	  

1.2 Problemformulering 
Under det senaste århundradet har olikheter mellan etniska grupper växt då definitioner av olika 

kulturer ökat och många kulturer lyfts fram på nya sätt. Etnicitet inkluderar bland annat arv, 

härkomst, släktled, hudfärg, religion och flertalet andra delar. Ofta inkluderas också sociala 

konstruktioner, traditioner, normer och förståelser mellan och för olika grupper. Turismens roll kan 

bli att kollektiva och individuella värden formas om och det som förut varit ett kulturellt uppvisande 

av autentiska, levande traditioner blir till kulturella ”produkter”, skapade för att möta den 

kommersiella turism som idag råder. Detta kan göra att människorna av kulturen i fråga 

”Andragöres” (Hall & Tucker, 2005).  

 

White (2007) menar att detta Andragörandet är viktigt att utforska när västerländsk konsumtion 

inom internationell turism studeras över lag, men att det är än mer kritiskt när det sammanlänkas till 

autenticitet. Detta rör inte bara vad autenticitet är utan också hur mycket och på vilka sätt 

västerländska turister inlåter sig i sökandet efter det (White, 2007). Det är intressant då forskning 

gällande samisk turism i stor grad inte lyfter vikten av just autenticitet i sammanhanget, trots att 

frågor som ofta tas upp gäller maktrelationer och exploatering av kultur. Detta har bidragit till att 

denna studies huvudsyfte utgår från just autenticitet inom kulturframställning och hur detta påverkar 

den samiska identieten. Det är dock viktigt att fortfarande lyfta frågor om markanvändning i Sápmi 

då detta, som nämnt, varit en stor politisk debatt som hör ihop med identitetsskapande hos den 

samiska befolkningen.  

 

I relation till detta lyfts funderingar kring huruvida det är samer själva som är aktörer för 

turismföretagen i Sápmi eller om det handlar om utomstående aktörer. Hur skiljer sig i så fall 

framställning av samisk kultur åt och hur måna är olika aktörer av att bevara kulturell autenticitet och 

identitet? 

 

Ett problem relaterat till makt i Sápmi idag är att samer ofta berövas rätt till marken i området som 

istället får ge plats åt infrastruktur och även stora gruvor. Detta resulterar i att natur- och kulturarv 

samt stigar för samernas renar byggs bort (Sametinget, 2014). Det ekonomiska intresset från 
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utomstående aktörer får oftast gå före bevarandet av samernas kultur och det finns inte kraft nog hos 

dem att stå emot dessa. Det blir då en fråga om maktrelationer (Kindlund, 2011).  

 

Kopplat till detta är det viktigt att lyfta turismens relation till och dess påverkan på kulturen i 

området. Hur visas den samiska kulturen upp inom turism i Sápmi? Vad anser samer själva om 

bilden som sprids av det samiska i turismsammanhang? Blir turism ett sätt att lära människor om 

samisk kultur eller känner de att framställningen spär på vissa fördomar? Vad är åsikterna gällande 

turism då vi talar om autentiska eller icke-autentiska framställningar av samisk kultur? Hur känner 

samerna själva att deras identitet påverkas av den kulturframställning som finns? 

	  
	  

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att förstå hur relationen mellan kulturframställning, identitet samt 

autenticitet inom turism påverkar ursprungsbefolkningen samer i området Gällivare-Lappland i 

Sápmi.  

1.3.1 Frågeställningar 

• Hur framställs den samiska kulturen i turismsammanhang i Sápmi? 

	  
• Hur påverkas den samiska identiteten av hur kulturen framställs inom turismnäringen?  

	  
• Hur mycket får samerna själva vara med och bestämma när det kommer till hur kulturen 

framställs inom turismnäringen? 
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2.0 Teorier 
De teorier som valts anser vi relevanta då de lyfter vårt syfte som ämnar förklara relationen mellan 

kulturframställning, identitet och autenticitet inom turism. Kapitlet innehåller teorier om identitetsskapande, 

autenticitet, kulturarv, postkolonialism, ”vi & de” maktrelationer samt turistblicken. Kapitlet avslutas med ett 

teoretiskt ramverk för analys där vi redogör för val av teorier, hur de sammankopplas med våra valda teman samt hur 

de tänkt att användas i förhållande till vårt empiriska material. 

 

2.1 Identitet 
Frågor gällande identitet och framställning anses vara centralt inom turism och speciellt när detta 

sätts i relation till etik (Hall & Tucker, 2005). Monument, minnesmärken och platser där kulturarv 

återfinns blir till ett sätt att resa genom tid och rum. De är en tolkning av historien, en uppvisning av 

förlust, lidande och prestationer samt identitetsskapande (Hall & Tucker, 2005). 

	  

René Descartes klassiska citat ”I think, therefore I am”, baseras på den epistemologi som finns i 

Europa och Amerika, det vill säga att sinnet hos en individ är källan till att vi finns och att vi vet. För 

andra människor stämmer dock inte detta; deras existens beror på relationen till andra (Ladison-

Billings, 2003 i Dana & Remes, 2007). På liknande sätt kan känslan av identitet och relationen till att 

äga land avslöja mycket om den inre logiken. Till exempel säger ofta amerikaner eller européer att de 

äger ett land, medan samer menar att de tillhör ett land (Dana & Remes, 2007). Detta gör det 

problematiskt att hitta en teoretisk ansats som är lämplig för inhemsk befolkning. En del forskare 

menar att när inhemsk befolkning studeras görs tolkningen av forskningsresultatet ofta enligt 

”erövrarens” etno-centriska synsätt (Dana & Remes, 2007). 	  

	  

Smith (2003) menar att identiteter inte är statiska utan kan förändras beroende på kraften hos de 

olika sociala styrkorna runt omkring. Detta innebär att nationella identiteter kan förtryckas på grund 

av olika maktrelationer och politiska regimer, vilket gör att identiteterna formas på nytt. I grupper där 

den etniska identiteten från början varit stark syns detta fenomenen bäst. Den starka identiteten 

försvagas av sociala krafter och policys, vilka gör att dessa grupper inte har möjlighet att leva ut sin 

kultur på samma sätt om förut (Smith, 2003). Paxman (1998) i Smith (2003) diskuterar huruvida nya 

generationer omdefinierar sina identiteter. Paxman menar att identiteter idag baseras på egna behov 

snarare än historia och att de är mer individuella än förut. Smith bygger vidare på detta genom att 
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mena att det är viktigt att människor börjar tänka mer på nutiden snarare än det som varit. Identitet 

har även att göra med hur individer själva känner sig och inte bara hur de definieras av andra (Smith, 

2003).  

 

Det föränderliga identietetsskapandet som Smith menar existerar allt mer kan kanske även förändra 

synen på vad som är autentiskt när det kommer till en specifik kultur. Om det är som Paxman menar, 

att identieter är mer individuella än förut, blir även autenticiteten olika från person till person. Därför 

handlar nästföljande teori om just autenticitet och varför sådana upplevelser eftersöks inom turism. 

 

Denna teori lyfter Smiths (2003) påstående att identiteter förändras när de förtrycks genom olika 

utomstående maktrelationer, vilket även kopplar samman denna teori med teorin om 

maktförhållanden. Teorin valdes för att den hjälper till att besvara frågeställningen gällande vilken 

makt samerna själva har när det kommer till framställningen i Sápmi. Teorin går även att till viss del 

koppla till frågan om hur samernas identiteter påverkas av framställningen av kulturen.  

2.2 Autenticitet 
Sökandet efter det autentiska är en stor motivationsfaktor för många turister, intresset ligger i att 

besöka områden där de kan återfinna de ”oupptäckta andra”. Det är denna koppling till historien 

många destinationer använder som bränsle när de skapar kulturell turism (Hall & Tucker, 2005). Ofta 

antas det att turisternas upplevelser inte är autentiska och att de istället är vittnen till en slags 

”iscensatt autenticitet” (Hall & Tucker, 2005). Trots detta menar Timothy & Boyd (2002) att 

besökares tillfredsställelse ofta bedöms i hur äkta och autentisk upplevelsen var. Denna typ av 

resande får sitt uttryck i att turister därför besöker platser som för dem representerar 

ursprungsbefolkning, vilka i turisternas ögon bor på ”äkta” platser och lever ”äkta” liv (Timothy & 

Boyd, 2002).  

	  

Herbert (1995) i Timothy & Boyd (2002), menar att vissa turister till viss del även blir besvikna om 

det visar sig att en upplevelse inte är ”äkta”. Timothy & Boyd anser att det finns en åsikt som stärkts 

under de senaste åren, nämligen att turister, medvetet eller ej, inte längre söker autentiska 

upplevelser. Iscensatta upplevelser, artificiella produkter och påhittade upplevelser är typiska för 

turism då många turister söker en falsk bild av verkligheten att ta till sig (Timothy & Boyd, 2002). 

MacCannel (1976) i Timothy & Boyd (2002) menar dock att detta sökande möjligtvis inte är 

medvetet, eftersom turisterna helt enkelt blivit till ovetande offer av turismen, vilken visar sagor som 
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fakta och kopior som verklighet. Turisterna är därmed nöjda med icke-autentiska platser och 

upplevelser då de inte har lärt sig känna igen dem på något annat sätt (Timothy & Boyd, 2002). I 

Jamal & Robinson (2009) nämns Heidegger (2005), vars teori går att koppla ihop med detta. 

Heideggers etiska ideal innebär nämligen att interagera med platser och människor på ett sätt som 

låter dem vara på det sättet de själva vill och inte på det sättet som förväntas av dem (Jamal & 

Robinson, 2009).  

	  

Urry (2002) skriver att turism inte endast kan ses som ett sökande efter det autentiska. Urry anser 

istället att en nyckelfaktor är skillnaden mellan var individens normala arbetsplats och fritid återfinns 

samt var det objekt som står i fokus för turistens blick (eller ”gaze”) finns. Att söka efter det 

autentiska ses som något viktigt, men endast då det ställs i kontrast till det vardagliga livet. Under 

senare tid har en ny definition av turister skapats, vilket är post-turister, och dessa finner näst intill 

glädje i att uppleva icke-autentiska upplevelser. Enligt dem finns inte något som är autentiskt, utan 

upplevelser ligger istället i exempelvis olika typer av spel och texter (Urry, 2002).  

	  

Jamal & Robinson (2009) diskuterar kultur och historia samt hur dessa används i uppbyggnaden av 

temaparker, vilket kan anses vara ett nöje som tilltalar de post-turister som Urry (2002) talar om. 

Genom olika temaparker kan aspekter som identitet och kultur paketeras, brytas ned och byggas upp 

igen för att användas som ett lockbete för turismen (Jamal & Robinson, 2009). Många platser och 

destinationer marknadsförs som exotiska, utanför moderniteter och platser där turister kan uppleva 

det autentiska, enligt Meethan (2001). Han menar att autenticitet idag anses vara det omoderna, vilket 

gör att det moderna därmed får ses som det icke-autentiska. I led med detta anses modernitet ofta 

utgöra ett hot mot det autentiska. Turism räknas ofta in som en del av detta hot. Meethan menar att 

autenticitet hela tiden förändras och görs om beroende på olika omständigheter och därför inte kan 

definieras på endast ett sätt (Meethan, 2001). 

	  

Wang (1991) beskriver tre olika sätt att känneteckna autenticitet på; den objektiva, den konstruktiva 

samt den existentiella. Den objektiva autenticiteten existerar då ett objekt eller en historia bevaras i 

syfte att ställas ut på ett museum eller för att användas inom forskning. Objektet har en viss typ av 

historia eller unikhet som inte går att kopiera. Wang menar att turism i vissa fall kan skapa problem i 

och med detta, då hela kulturer eller platser bevaras på ett sätt som egentligen inte är applicerbart för 

just den kulturen eller historien. Den konstruktiva autenticiteten definieras i termer som tro, 

perspektiv och makt. Därmed består autenticiteten av tillskrivna meningar för en viss kultur eller 
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grupp. Traditioner och kulturarv kan i led med detta ses som förkroppsligandet av autenticitet. Den 

sista, existentiell autenticitet, relaterar till upplevelser på ett individuellt plan. Genom att utöva turism 

söker individer efter det ”äkta” och för att fylla ett tomrum. Då det inte finns endast en typ av 

turister kan dock det sistnämnda inte ses som en universell kategori (Meethan, 2001).  

 

Teorin togs med för att kunna besvara frågeställningen om hur den samiska kulturen framställs inom 

turism då turister ofta söker efter det autentiska och att detta ofta anpassas efter vad turisterna 

efterfrågar, trots att verkligheten kanske inte ser ut så egentligen. Detta kopplas med Wangs teori att 

kulturarv kan vara förkroppsligandet av autenticitet, vilket som nämnt är vad turister ofta eftersöker.  

2.3 Kulturarv  
Några av nyckelmotiven till att visa upp kulturarv är enligt Hall & Tucker (2005) bland annat att visa 

upp den ”andra sidan” av historien, uttrycka nya värden samt att bidra till ett stärkande av kulturen. 

Samtidigt är det ett sätt att bidra till den lokala ekonomin genom att locka turister till området (Hall 

& Tucker, 2005). 

	  

När det kommer till indelning av kultur är det viktigt att ta i beaktning att det är flera olika aspekter 

som spelar in och att dessa ofta överlappar varandra. Kultur i den bredaste formen innefattar till 

exempel språk, litteratur, musik och historia ingår. För det andra existerar det nationella gränser 

mellan land och områden, vilka ses som hemland och mönster av kulturarvets produktion samt vissa 

former av social och politisk organisation. Det sistnämna anses som en typ av nationell kultur. För 

det tredje finns det materiell kultur som förkroppsligar de väsentliga delarna av kulturen och skiljer 

den från andra kulturer. Här ingår bland annat traditionell klädsel, arkitektur, hantverk samt 

souvenirer. Utöver detta finns det även aspekter som livsstil och vardagsliv att ta i beaktning. Här 

ingår arbetsmönster, utmärkande mattraditioner, utövande av religion, ritualer, ceremonier och 

traditioner. Alla dessa kan ses som ett sätt att visa det autentiska av nationell, regional och lokal 

kultur (Meethan, 2001). 

	  

Tradition hänvisar ofta till en viss typ av livsstil och kulturarv, ofta relaterat till den materiella 

kulturen. Dock finns det idag inte lika starka gränser mellan de båda som det gjort förr. Platser 

försöker utmärka sig från andra platser, ofta genom en påhittad eller förstärkt bild av kulturen eller 

historien (Meethan, 2001). Bilder och representationer har under senare år skapat stor oro inom vissa 

typer av turism, men främst med tanke på skapandet av inhemskt och etnisk turism samt kulturarv 



	   10	  

(Hall & Tucker, 2005). 

	  

Jamal & Robinson (2009) nämner ett antal steg som bör tas för att kunna bevara platsers kulturella 

identitet och betydelse. Bland annat bör platsen sättas i förhållande till sin egen historia samt lägga 

vikt vid den förändring som skett under åren och lyfta dessa förändringar som en viktig del i 

utvecklingen. På många platser ses vissa historiska händelser och kulturer som mer viktiga än andra, 

vilket gör att de då kan hamna i konflikt eftersom politiska krafter väljer att underminera de ”mindre 

viktiga” kulturernas betydelse (Jamal & Robinson, 2009). Inom turismen ses ibland ett, för somliga 

helt vanligt, vardagsliv som något unikt i turisters ögon. Detta unika anses då ha kulturell betydelse. 

Därför skiljer sig ofta hur ett kulturarv används i vardagen mot hur den paketeras och säljs till 

turisterna. Trots den påverkan turism anses ha på kulturer, ses det ändå som något positivt och som 

ett sätt att öka den lokala ekonomin (Jamal & Robinson, 2009). Meethan (2001) anser att en kulturell 

turist försöker gå utanför sitt vanliga mönster av resande för att i någon mån berikas med ny kunskap 

från andra människor, kulturer och platser. Även om detta innebär att turister tittar på eller samlar in 

den kommersiellt uppbyggda känslan av olikhet (Meethan, 2001).  

 

Det går att hitta ett samband mellan detta sätt att ”titta på” som Meethan talar och Urrys (2002) teori 

om turistblicken, vilket främst handlar om att turister söker efter det de vill se och framför allt efter 

något unikt. Även denna teori väver in autenticitet då ”blicken” objektifierar människor och kulturer 

utefter vad turisten förväntar sig att den ska se och uppleva. Teorin gällande kulturarv togs med för 

att lyfta hur turism ofta paketerar kultur för att passa turisternas efterfrågan, vilket även stödjer våra 

egna observationer, respondenternas svar samt hjälper till att besvara frågeställningen gällande hur 

den samiska kulturen framställs inom turism.  

2.4 Turistblicken 
Enligt Urry (2002) är en turists ”gaze”, eller blick, det som bestämmer om en plats är värd att besöka 

eller inte. Det finns vissa aspekter som behöver uppfyllas för att turister ska lockas att välja just den 

platsen eller området. Det bör finnas något extraordinärt att se, som utmärker platsen från det 

vanliga vardagslivet, vilket Urry listar. Det första är när turisten ser ett unikt objekt, som till exempel 

Eiffeltornet eller Buckingham Palace. Dessa är utmärkande byggnader som de flesta har mer eller 

mindre kunskap om och därmed är kända för att vara kända. Den andra aspekten är att se en viss typ 

av symboler eller märken som till exempel en typisk engelsk by. Denna typ av seende visar att 

turisten till viss del är semiotisk och läser av landskapet samt letar efter ”typiska” tecken av resande 
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och turism. Den tredje innebär att se ovanliga aspekter av vad som tidigare har ansetts vanligt. Detta 

kan till exempel vara att besöka ett museum som visar vanliga människors liv och specifikt deras 

kulturella inslag. Här ingår hus och annan uppbyggd arkitektur som i grova drag visar hur en specifik 

kultur levde under en speciell tidsperiod. Den fjärde är att uppmärksamma vanliga företeelser som 

görs av individer i ovanliga sammanhang. Med det kan turister se att rutiner i dessa människors liv 

inte är ovanliga. Den femte är att utföra vanliga uppgifter eller aktiviteter i en ovanlig miljö. Shopping 

kan till exempel ses som en extraordinär aktivitet om det görs i en ovanlig miljö eller i ett ovanligt 

sammanhang. Utöver dessa ingår även att se vissa symboler eller märken som utmärker ett annat 

objekt som extraordinärt, även om objektet till en början sågs som något vanligt. Ett exempel på 

detta kan vara att besöka ett galleri med tavlor där en specifik konstnär står för det som utmärker 

objektet. Urry menar att egenskaperna av denna ”gaze” utmärker turismen. Individer söker 

tillfredställelse från mer än det materialistiska då det snarare grundar sig i förväntningar och av 

påhittat njutningssökande. Turister söker därför att uppleva i verkligheten det de redan upplevt i 

fantasin (Urry, 2002).  

 

Det Urry beskriver kan kopplas till Heidegger (2005) i Jamal & Robinson (2009), som menar att om 

turisterna har en svag relation till platserna de besöker, gör att platserna riskerar att förminskas; detta 

sker även om platserna har en stark kulturell och historisk bakgrund. Platserna reduceras alltså till 

objekt, endast där för att checkas av på turisternas turismagendor. Heidegger lyfter exempel där 

platsen förminskats till att bli bakgrunden på ett fotografi, som turisten då kan använda för att visa 

andra att de besökt platsen. Heidegger menar att turism gör världen tillgänglig för människor, men 

endast på ett ytligt plan och med ett antal osammanhängande objekt för oss att betrakta. På ett sätt 

pressar människan saker i sin omgivning till att se ut på ett visst sätt. Att ”se” är därmed att 

objektifiera; att se något på ett väldigt begränsat sätt, där betydelsen av objektet redan är bestämt. 

Det kan dock tilläggas att det fortfarande finns exempel på turister som åker från platsen de besökt 

med nya erfarenheter eller kunskaper och inte bara ett fotografi. Jamal & Robinson menar att turism 

i vissa fall kan anses uppmuntra till att platser görs om till objekt, endast där för att uppfylla 

människans behov. Vidare menar Jamal & Robinsson dock att eftersom vi tar med oss ett minne 

hem, oavsett av vilken sort, tyder det på att turister inte är helt självcentrerade, utan ser sig som en 

del av en större värld (Jamal & Robinson, 2009).  

 

Denna teori valdes för att koppla till frågeställningen gällande hur kulturen framställs och vilken 

påverkan turismen egentligen har på den samiska identiteten. Genom att lyfta det Heidegger (2005) 
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skriver gällande turister som inte har en speciellt stark relation till de platser de besöker går det att 

koppla till att platser ofta som nämnts framställs utifrån vad turisterna själva vill se. Att objektfiera 

och förminska platser och kulturer har skett flertalet gånger under historien. Efterföljande teori om 

postkolonialism handlar om just detta och diskuterar huruvida länder som tidigare varit 

kolonialiserade verkligen har uppnått det postkoloniala stadiet. Turism har även en stark koppling till 

postkolonialism och i teorin nedan redogörs på vilka sätt detta sker. 

 

2.5 Postkolonialism 
Ireland (2003) diskuterar den begrepps förändring inom turism som skett under de senaste åren. 

Denna terminologi avser människor som bor i ett område, vilka blir fokus för antingen 

turismindustrin eller antropologer. Denna diskussion är viktig då de människor som forskaren 

kommer i kontakt med under forskningsarbetet ger konsekvenser för hur forskaren sedan ser på 

dessa människor i förhållande till olika sociala handlingar (Ireland, 2003). 

 

Kolonialismen har visat sig på olika sätt i världen men gemensamt är att den genom historien försatt 

ursprungsbefolkning och nykomlingar i ofta traumatiska relationer. Kolonialism definieras i vissa fall 

som en erövring och kontroll över andra människors land och tillgångar. Imperialism, kolonialism 

och förhållandet mellan dessa två har definierats på olika sätt genom historien. Ett sätt kan enligt 

Loomba (2005) vara att göra en rumslig snarare än tidslig distinktion. Imperialismen kan ses som en 

process som leder till kontroll och dominans och resultatet av denna imperialistiska dominans kan 

beskrivas som kolonialism. Då vi nu lever i en tid då vi passerat kolonialismens tid och då ättlingar 

till koloniserade folk nu lever överallt i världen kan det anses att vi numera lever i en postkolonial 

värld. Trots detta kritiseras begreppet (post)kolonial på olika sätt. Bland annat kan ett land både vara 

postkolonialt (formellt självständigt) men samtidigt nykolonialt (ekonomiskt och/eller kulturellt 

beroende). Postkolonialismen bör enligt Loomba inte ses som något som direkt efterträder 

kolonialismen och visar på dess slut, istället bör det ses som ett ifrågasättande av den koloniala 

dominansen och dess efterverkningar (Loomba, 2005). Hall & Tucker (2005) menar att Loomba 

misslyckas med att lyfta den potentiella roll turismstudier haft för att förstå kolonialismen på ett 

djupare plan. Craik (1994) i Hall & Tucker (2005) anser att relationen mellan turism och 

postkolonialism består bland annat av före detta koloniserade länder som tack vare turismen blivit 

populära destinationer. Samtidigt har efterverkningar av kolonialismen format turismplatser med 

bland annat exotisk befolkning, kulturer, hantverk, ursprungs- och koloniala livsstilar, kulturarv och 
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historia. Därmed både styrker och bäddas turismen in i relationen till det postkoloniala (Hall & 

Tucker, 2005).  

	  
Nykolonialism har använts för att beskriva expansionen av kapitalism, ekonomisk och kulturell 

globalisering där kärnkrafterna utövar makt och influenser över den postkoloniala periferin. 

Postkoloniala studier har influenser från forskning gällande bland annat Orientalism och utvecklandet 

av begreppet ”de andra” i den västra världen. Orientalism är en typ av tänkande baserad på 

ontologiska och epistemologiska skillnader mellan Orienten och Västerlandet. Många forskare har 

sedan början av 1900-talet fram till idag accepterat öst och väst som en startpunkt för redogörelser 

gällande orienten, dess människor, seder, tankesätt och så vidare. Dessa typer av olikheter är 

väsentliga inom turismforskning. Möten med ”de andra” har alltid verkat som ett bränsle till att 

skapa myter och mystik. För många är det just denna olikhet och mystik som bidrar till att skapa en 

attraktiv destination (Hall & Tucker, 2005). 

	  

Studier inom postkolonialism lyfter även oro gällande migration och tvångsförflyttning som en typ av 

postkolonial identitetskris. Tvångsförflyttning sker i postkoloniala samhällen där inhemsk kultur, 

medvetet eller omedvetet, förtrycks av det koloniala samhället. På platser där detta sker lyfts oro 

gällande identitet och autenticitet då identiteter av platser och individer kan komma att förändras. 

Trots att språk och text är viktigt i frågor gällande identitet, spelar även turism en stor roll i 

skapandet av platser och identiteter (Hall & Tucker, 2005). 

	  

Rollen turism kan ha i att forma kollektiva och individuella värden är i linje med idéer gällande 

varuskapande, vilket betyder att det som en gång var kulturellt uppvisande av levande traditioner och 

autenticitet blir kulturella produkter som möter efterfrågan av kommersiell turism samt skapandet av 

kulturarv. Detta kan leda till att en situation där skapandet av traditioner och arv endast för 

konsumtion som möter besökares uppfattning av ”de Andra”. Det traditionella och autentiska blir 

laddade med olika typer av mening då antalet intressenter ökar. I en sådan typ av omgivning kan 

ursprungsbefolkning känna sig fast i en typ av turistiskt fångenskap. De är fast i en objektifierad 

”tvångströja” av utomstående föreställningar (Hall & Tucker, 2005). 

 

Denna Vi och De-relation har haft en tydlig historia inom antropologin och även turism. Fabian 

(2002) menar att som ämne måste antropologin ha ett specifikt objekt att studera. Det objektet som 

gäller är ”vilden, den primitiva, den Andra”. Denna slags antropologi vinklar ”den andra kulturen” 
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som ett objekt vilken skiljer sig stort från antropologens egen kultur. För att kunna genomföra denna 

separation är det mycket viktigt att särskilja tiden mellan de Andras kultur och antropologens. Enligt 

Fabian kan denna särskiljning kallas för ”förnekandet av samtidighet” - alltså en situation där det 

förnekas att antropologen och den inhemska befolkningen existerar i samma tid. Antropologens tid 

är modern och flytande, med de Andras tid är statisk, äldre och inte lika utvecklad (Fabian, 2002). 

 

Teorin gällande postkolonialism är viktig att ha med då makten i Sápmi både regionalt och nationellt 

ser väldigt olika ut. I Sverige har samerna själva inte lika stor makt som i till exempel Norge då 

ILO169 inte röstats igenom, vilket gör att Sverige till viss del blir en kolonialmakt. Denna teori 

valdes för att kunna besvara frågeställningen gällande hur mycket makt samerna själva har över 

framställningen av kulturen i Sápmi. Postkolonialism har en stark anknytning till olika maktrelationer 

då det i mångt och mycket handlat om den förtryckelse av inhemsk befolkning som Hall & Tucker 

beskriver. Uttrycket ”Vi och De” tyder på att det finns ett behov i samhället av att skilja vissa 

grupper från andra. Därav belyser nästkommande teori detta uttryck och denna problematik. 

 

2.6 ”Vi & de” maktrelationer 
Olikheter mellan grupper och individer har under det senaste århundradet växt som ett svar på de 

definitioner av olika kulturer som ökat. Många kulturer lyfts nu på ett sätt som de tidigare inte gjorts. 

Etniska identiteter inkluderar arv, härkomst, släktled, ursprungsort, hudfärg, språk, religion och 

många andra attribut. I nära relation till etnicitet ligger traditioner, sociala konstruktioner, normer, 

värderingar och förståelser mellan olika grupper (Hall & Tucker, 2005). 

	  
Som term kan de Andra ha flera användningsområden samt ha flera olika betydelser. Enligt Staszak 

(2008) är de Andra en slags process, som utvecklats genom att gruppera Oss/Vi gentemot De. När 

det refereras till Vi är det i de flesta situationer människor i västvärlden som avses. Detta Vi har 

hamnat i maktposition över olika minoritetsgrupper, vilka Vi kallar De eller de Andra. Det kan med 

stor sannolikhet uppstå segregering mellan dessa två grupper eftersom det finns både inbillade samt 

verkliga skillnader dem emellan (Staszak, 2008). Detta kan i förlängningen leda till diskriminering. 

Termen de Andra analyseras också av Matthis (2005), som menar att synsättet på Vi och De går att 

urskilja lika väl idag som för ett århundrade sedan. Till exempel menar Matthis att Orienten 

framställs likadant i nutid som den gjorde av von Heidenstam i verket Endymion, vilken skrevs på 

1800-talet. Allt från marknadsplatsen, badhuset och moskén porträtterades likadant som de gör idag. 
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Matthis lyfter att dessa mediebilder gör att vi konsumerar de Andra utan att riktigt reflektera över vad 

det egentligen är vi ser och vad det betyder. Västvärlden upplyfter sig själva till att vara de som är 

upplysta och utbildade samt att vi är för jämlikhet och jämställdhet. De, däremot, anses ha sitt liv i 

det förgångna; de är förtryckta och fanatiska (Matthis, 2005).  

	  

Enligt Stefan Jonsson, i Matthis (2005) har Västvärlden förminskat inte bara Orienten, utan även 

andra kulturer till att framstå som primitiva, barbariska och att de inte är vetenskapligt lagda. Detta 

har Västvärlden gjort för att kunna framhäva sig själva i bättre dager; det vill säga som modernt, 

förståndigt samt civiliserat (Jonsson, 2005).  

	  

Denna Vi och De-relation har haft en tydlig historia inom antropologin och även turism. Fabian 

(2002) menar att som ämne måste antropologin ha ett specifikt objekt att studera. Det objektet som 

gäller är ”vilden, den primitiva, den Andra”. Denna slags antropologi vinklar ”den andra kulturen” 

som ett objekt vilken skiljer sig stort från antropologens egen kultur. För att kunna genomföra denna 

separation är det mycket viktigt att särskilja tiden mellan de Andras kultur och antropologens. Enligt 

Fabian kan denna särskiljning kallas för ”förnekandet av samtidighet” - alltså en situation där det 

förnekas att antropologen och den inhemska befolkningen existerar i samma tid. Antropologens tid 

är modern och flytande, med de Andras tid är statisk, äldre och inte lika utvecklad (Fabian, 2002). 	  

	  

White (2007) menar att ”andragörandet” av andra är kritiskt att utforska när västerländsk 

konsumtion av internationell turism studeras rent generellt, men blir ännu viktigare när uttrycket 

autenticitet berörs inom turism. De livliga diskussionerna som rör autenticitet centreras inte bara runt 

vad autenticitet är utan också i vilken utsträckning och på vilka sätt västerländska turister engagerar 

sig i internationellt resande i sökandet efter autenticitet (White, 2007). Att turister konsumerar och 

placerar en viss grad av värde av turismupplevelser baserade på jakten av autenticitet menar även 

Mowforth & Munt (2003), som citeras i White (2007). Författarna menar vidare att Andragörande 

och autenticitet hör samman inom turism för att kunna försäkra att kultur och etnicitet stannar 

konserverade och estetiserade. Det är när primitivitet marknadsförs som autenticitet som det blir en 

vara (White, 2007). White beskriver också att vissa typer av turism erbjuder olika upplevelser med 

anknytning i just det upplevda autentiska, till exempel ”äkta byar”, ”det äkta livet” och ”äkta godhet”. 

Han menar att detta också är en referens till vad som egentligen skapar de Andra samt till den 

västerländska turistblicken (White, 2007). 	  
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Kopplat till teorin gällande postkolonialism ansåg vi att det var viktigt att ha med en teori 

gällande ”Vi & De” maktrelationer då den samiska identiteten i detta sammanhang kan relateras 

till ”Vi och De”-relationer, då samer här blir de som anses annorlunda. Här kommer Fabians 

(2002) teori in – att Vår (turisternas) tid är föränderlig medan de Andras (samernas) tid är 

outvecklad. Denna teori togs med för att kunna förklara olika maktstrukturer samt besvara 

frågeställningarna; Hur påverkas den samiska identiteten av hur kulturen framställs inom 

turismnäringen? Hur mycket får samerna själva vara med och bestämma när det kommer till hur 

kulturen framställs inom turismnäringen? 
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3.0 Metod 
I metodkapitlet beskrivs genomgående vilka typer av metoder som använts, hur de använts samt vilken inriktning 

studien har haft. Vidare diskuteras validitet, reliabilitet och etiska förhållningssätt. I sista delen av kapitlet diskuteras 

huruvida studien skulle kunna gjorts annorlunda samt vår egen roll i studien.  

	  
	  

3.1 Inriktning 
Vi har i denna uppsats försökt förhålla oss till en subjektiv-objektiv epistemologisk inriktning. Den 

epistemologiska frågan handlar om huruvida det är möjligt att uppnå objektiv kunskap. En del menar 

att kunskap alltid handlar om tolkningar och att forskare anammar sina egna åsikter under 

forskningsprocessen. Det är därför viktigt att tänka på att samhällsvetenskapliga studiers resultat kan 

diskuteras av andra forskare samt att de bör i så stor utsträckning som möjligt värdefria (Johannessen 

& Tufte, 2003). Vi har försökt vara subjektiva, men är dock medvetna om att vi stått för en del 

värdeladdad tolkning, kanske framförallt när arbetet analyserats. Möjligtvis skulle andra forskare 

tolkat olika intervjusvar eller fenomen på andra sätt än vi. 

 

Paradigmen i denna uppsats är utifrån denna inriktning kritisk och socialkonstruktivistisk. Utifrån det 

kritiska perspektivet sätts frågor gällande makt, strukturella frågor och diskriminering i fokus. Det 

ontologiska perspektivet är socio-historiskt och menar att verkligheten reflekterar de olika 

maktstrukturerna som existerar i samhället. Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgår från att 

flera olika grupper i samhället kan ha olika sätt att se på saker och ting. Ontologin riktar alltså in sig 

på att det finns multipla perspektiv och verkligheter (Jamal & Robinson, 2009). För att förklara 

närmare varför vi anser att utgångspunkten i uppsatsen är socialkonstruktivistisk vill vi påpeka att det 

finns flera perspektiv att se på turismen i Sápmi. Samer, turismföretag, utomstående aktörer samt 

övrig befolkning ser på turismen ur olika vinklar och vill olika saker med en mer utvecklad 

turismnäring. Det är dessa olika synsätt vi har försökt lyfta fram i studien.  

 

Jamal & Robinson menar att både det kritiska samt det socialkonstruktivistiska paradigmet bäst 

undersöks genom en kvalitativ metodologi. I linje med detta har vi valt att göra två kvalitativa 

undersökningar parallellt med varandra i form av djupgående intervjuer samt en observationsstudie. 
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3.2 Induktion och deduktion 
Under undersökningens gång vandrar forskaren mellan olika nivåer där teorier och empiri utgör 

utgångspunkterna; den ena är induktion och den andra är deduktion. Induktion innebär att 

utgångspunkten är verkligheten där hen sedan försöker se mönster som kan sammanfattas i modeller 

och teorier. Deduktion innebär att forskaren utgår från teorier som sedan ska ges vikt åt egen 

insamlad fakta. När en vandring mellan induktion och deduktion sker kallas det för abduktion 

(Björklund & Paulsson, 2003). Vi har i denna studie använt oss av en abduktion, då vi till en början 

utgått från ett fåtal teorier som sedan fyllts på allt eftersom empirin har insamlats. 

 

3.3 Kvalitativa intervjuer 
Huvudmetoden som använts är en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bell 

(2006) används kvalitativa metoder då forskare vill skapa en större förståelse för hur människor 

upplever sin värld. Denna metod har valts för att få en djupare förståelse för hur turismen verkligen 

produceras, upplevs och konsumeras. Detta är svårt att uppnå med en kvantitativ analys, till exempel 

med enkäter. Visserligen nås fler personer i en kvantitativ studie (Bell, 2006), men då målet med 

denna uppsats är att de egna åsikterna ska lyftas anser vi att det är bättre att rikta in sig på färre 

antalet respondenter för att kunna analysera deras svar på ett djupare plan. Istället för en statisk 

analys som används inom kvantitativ forskning är snarare målet inom kvalitativ forskning en insikt. 

Kvalitativ forskning är kritisk till en vetenskaplig inställning när forskning görs på människor (Bell, 

1999). En viss struktur för intervjun är viktig, utan den är risken att forskaren halkar in på sidospår 

som inte är relevanta. I en semistrukturerad intervju används inget frågeformulär och ingen 

checklista. Istället ges en viss struktur med hjälp av olika teman som ska täckas under intervjuns 

gång. Respondenten ges därmed utrymme att prata runt de frågor och tankar denne har. Fördelen 

med en sådan intervju är att ramarna görs i förväg vilket gör att analysen i efterhand blir lättare att 

genomföra (Bell, 2006). 	  

	  

En fördel med intervjuer är att de är flexibla och ger forskaren utrymme att följa upp samt gå in på 

känslor som är omöjligt i en enkätundersökning. Utöver detta kan forskaren ställa följdfrågor och 

fördjupa sig i svaren. De problem som kan uppstå med intervjuer är att de tar längre tid att utföra, 

vilket innebär att det vid kortare projekt inte finns tid för mer än ett fåtal intervjuer. Detta ökar 

risken för feltolkningar och det kan vara svårare att analysera de svar som samlats in (Bell, 2006). Då 

vi ville kunna vara relativt flexibla och inte styra respondenterna i någon särskild riktning, ansåg vi att 
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intervjuer passade bäst för denna studie. Som Johannessen & Tufte (2003) skriver är detta lättare i en 

kvalitativ metod.  Som Bell (2006) skriver tog intervjuerna lång tid att utföra och transkribera då vi 

vid flera tillfällen ställde följdfrågor för att gå djupare in på vissa intressanta delar som lyftes av våra 

respondenter. För att ändå ha en viss struktur har vi utgått från fyra teman; Turism, autenticitet, 

identitet och maktförhållanden, som vi sedan ställt frågor och följdfrågor utifrån.  

 

Planen var även att komplettera och stärka denna metod med en textanalys av resebroschyrer. 

Textanalys eller kvalitativ innehållsanalys är en metod för att mäta till exempel hur förstasidesbilder 

har utvecklats över en viss tid eller förekomsten av etniska grupper i film (Helland & Larsen, 2004). 

Huvudsyftet hade då varit att undersöka hur Sápmi och den samiska kulturen framställdes i 

resebroschyrer innan SápmiExperience skapades år 2010. Dock gick det inte att få tag i broschyrer 

från tidigare än år 2014 och 2015 och därför kändes inte denna metod relevant. Istället valde vi att 

göra egna fältobservationer. 	  

3.4 Fältobservationer 
	  
För att komplettera våra kvalitativa intervjuer har vi genomfört egna fältobservationer. 

Observationer kan enligt Bryman (2012) ses som ett komplement till andra typer av 

forskningsmetoder. Syftet med observationer menar han är att samla in så mycket information som 

möjligt för att sedan kunna se samband och dra egna slutsatser utifrån det insamlade materialet. Det 

viktiga är att forskaren tydligt vet vad det är för typ av material som ska samlas in.  För att vara säker 

på att rätt material samlas in kan forskaren till exempel utgå från vissa teman eller kategorier 

(Bryman, 2012). Observation som metod innebär att forskaren fördjupar sig i en miljö för att kunna 

uppleva och observera en rad dimensioner i den miljön. Observationer är ofta en del i ett större 

etnografisk förhållningssätt som ett komplement till andra metoder (Mason, 2002). Enligt Helland & 

Larsen (2004) innefattar fältobservationer vissa viktiga processer till exempel; Att få fram 

bakgrundsinformation och data, analysera data och att redovisa analysen. Det viktigaste verktyget i 

denna metod är fältanteckningarna som gärna ska skrivas medan observationen pågår. 

Utgångspunkten bör då vara att göra deskriptiva anteckningar med få tolkningar (Helland & Larsen, 

2004). Kopplat till det epistemologiska synsättet vi utgår från i vår studie menar Mason (2002) att 

meningsfull kunskap inte kan fås utan observationer då all kunskap inte kan förklaras och byggas 

genom till exempel intervjuer. Vidare menar Mason att dessa typer av miljöer, situationer och 

interaktioner visar data på ett multidimensionellt vis.  
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Syftet med våra egna fältobservationer var att samla in material för att som Bryman (2012) och 

Mason (2002) nämner använda det som komplement till våra kvalitativa intervjuer. 

Fältobservationerna använder vi främst till frågan gällande hur den samiska kulturen framställs i 

turismsammanhang. Detta för att eventuellt stödja eller avfärda det våra respondenter säger samt 

sätta det i relation till vissa teoretiska resonemang. Fältstudierna tog plats på Gällivare museum, 

utställningen Noden vid Gällivares turistcenter samt ett Naturum beläget vid ingången till Laponia. 

Utställningen vid Gällivare museum baseras på den historiska bilden av hur den samiska kulturen har 

sett ut medan de två andra främst fokuserar på en mer modern bild av kulturen. Dessa fältstudier kan 

sättas i relation till våra teoretiska utgångspunkter och empiriska material då kulturframställning är en 

stor påverkande aspekt inom autenticitet och identitetsskapande.   

 

I efterhand gjordes en telefonintervju med Nils Tobjörn Nutti från företaget Nutti Sami Siida, vilket 

anses vara ett av de större samiska turismföretagen. 	  

 

3.5 Tillvägagångssätt och bearbetning 
Vi började med att leta efter forskning om kulturturism samt områden inom samisk turism som 

verkade relativt outforskade och upptäckte att lite har studerats gällande autenticitet i framställningen 

av samisk kultur. Detta är varför vi valt att bland annat anamma denna inriktning i uppsatsen. Vi 

försökte hitta nya infallsvinklar likväl som för att styrka vissa teorier och dementera andra.  

 

På Youtube fann vi Lennart Pittjas föreläsning Indigenous Tourism - Branding Authentic 

Experiences (2012) om VisitSápmi, vilken har legat till stor grund för vårt val av inriktning gällande 

autenticitet och maktförhållanden. Vi letade sedan fram respondenter att intervjua, då främst 

personer som verkade insatta i samisk turism kopplat till denna inriktning. Viktigt för oss var även att 

respondenterna bodde eller verkade inom området Sápmi.  

 

De respondenter som svarade på vår förfrågan var Lennart Pittja från VisitSápmi, Eva Olsson från 

turistbyrån i Gällivare (Visit GellivareLapland), Anna-Stina Svakko samt Birgitta Nilsson från 

Jokkmokks marknad. Vi frågade samtliga respondenter vilken tid och vilket datum som passade dem 

bäst och utefter det avsattes den 21-25 april till att göra intervjuerna och fyra av intervjuerna gjordes 

på plats i Sápmi, mer specifikt i Jokkmokk och Gällivare. I samband med vår fältstudie i Sápmi fick 

vi en guidad tur av Juvvá Pittja som mynnade ut i en femte intervju då vi insåg att Juvvá är mycket 
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insatt i olika samiska frågor, bland annat turism. Denna intervju kompletterade de övriga intervjuerna 

bra, då Juvvá är yngre än övriga respondenter och därför kunde bidra med ytterligare infallsvinklar. 

 

I linje med vad Ekström & Larsson (2010) skriver anser vi att den bästa metoden för att genomföra 

kvalitativa intervjuer är att möta människor ansikte mot ansikte, för att kunna avläsa till exempel 

kroppsspråk, ställa följdfrågor samt, och kanske framför allt, för att intervjun ska bli mer personlig. 

Respondenterna fick själva välja var de ville att intervjun skulle genomföras, då vi ville att de skulle 

vara så bekväma som möjligt i intervjusituationen samt att vi ville att intervjun skulle vara mer som 

ett samtal.	   

 

En översikt över de frågor som ställts samt detaljerade presentationer av respondenterna är tillagda 

som bilaga 1-7. Varje bilaga innehåller frågor som ställdes till vardera respondent och följs sedan av 

ett antal eventuella följdfrågor. Dock ställdes inte alltid alla följdfrågor utan baserades på det svar 

som respondenterna gav. Frågorna är gjorda utifrån våra fyra teman som är genomgående i alla 

intervjuer, dock skiljer sig frågorna åt beroende på vem som intervjuades och vilken typ av 

sysselsättning och insikt de har i turismen i Sápmi.  

 

Alla intervjuer gjordes med ljudinspelning, då det gör att intervjuaren kan lägga allt fokus på 

respondenten och vara säker på att alla anteckningar är riktiga. Det är även till fördel om forskaren 

vill citera eftersom det exakta ordvalet då blir korrekt. Inspelning gör att intervjuaren kan lyssna flera 

gånger och utefter det kan en analys göras lättare (Bell, 2006). Samtliga intervjuer utom Lennart 

Pittjas tog cirka 40-50 minuter. Medvetet valdes att ställa fler frågor till Lennart då vi hade en del 

funderingar gällande SápmiExperience som inte rörde övriga respondenter, denna intervju landade 

därför på cirka en timme och 30 minuter. Den sista och sjätte intervju med företaget Nutti Samí Siida 

skedde över telefon. Denna intervju var endast cirka 15 minuter lång och bestod mestadels av frågor 

rörande SápmiExperience. Intervjun med Nils Torbjörn Nutti ansågs vara ett viktigt komplement till 

övriga intervjuer och gjordes på grund av tidsbrist via telefon. 

	  

När intervjuerna var avklarade lyssnades ljudinspelningarna igenom, transkriberades och kodades 

genom att märka ut de olika temana efter färger så att överflödigt material kunde sållas bort. Koder 

innebär olika märkningar eller etiketter som ger mening till den information och de slutsatser som 

görs under undersökningen. Koder är ofta större eller mindre ”helheter” som till exempel ord, fraser 

eller hela stycken med en tydlig koppling till ämnet. Orden i sig ses som mindre viktiga och det är 
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själva betydelsen av ordet som ger styrka till forskningen (Bell, 2006). De delarna av intervjuerna vi 

valde att ta med i transkriberingen nedtecknades ordagrant i programmet InqScrible. Efter 

transkriberingen skrevs intervjuerna ut och färgkodades. Med det menar vi att varje tema tillskrevs en 

egen färg (till exempel autenticitet – blå och identitet - rosa) vilka vi använde för att stryka över 

viktiga stycken i texten. Detta för att underlätta den empiriska sammanställningen samt för att kunna 

se olika samband och olikheter mellan respondenternas svar kopplat till vardera tema. Då vi 

genomgående under uppsatsens gång utgått från våra fyra teman, både i teoretisk insamling och 

under intervjuerna, underlättade det sedan samanställningen och analysen då vi kunde se samband 

kopplat till båda delarna. Materialet har sedan analyserats utifrån dessa teman och delats upp för att 

sedan kunna svara på våra frågeställningar.  

 

Fältstudien gjordes även den på plats i Sápmi i Norrbotten, mer specifikt Jokkmokk, Gällivare och 

Världsnaturarvet Laponia och i samband med våra intervjuer. Vi utgick från våra fyra teman samt 

våra frågeställningar och försökte se med egna ögon hur den samiska kulturen framställdes på 

platserna. Under fältobservationerna antecknade vi vad vi såg och vilken känsla vi fick på platsen för 

att i ett senare skede kunna analysera detta. Vi besökte Gällivare museum, utställningen Noden i 

järnvägshuset vid Gällivare turistcenter samt Naturum beläget vid ingången till Laponia. Vi valde 

dessa tre olika utställningar då de ansågs vara bra komplement till intervjuerna, låg i närheten samt 

hade olika utställningar som fokuserade på olika delar av den samiska kulturen. 	  

 

3.6 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter har gjorts strategiskt för att kunna svara inom de fyra teman vi valt för 

uppsatsen, dessa teman är som tidigare nämnt turism, autenticitet, identitet och maktförhållanden. 

Med strategiska val menas att vi själva har valt vilka personer vi vill intervjua genom att helt enkelt 

utgå från vilka som varit mest lämpliga. Johannessen & Tufte (2003) menar att det är viktigare att 

urvalet är passande och användbart än att det består av ett specifikt antal respondenter. Under 

urvalets början försökte vi nå respondenter involverade i turismen för att få en djupare inblick i hur 

de verkar och arbetar i Sápmi och tog därför kontakt med Lennart Pittja från VisitSápmi. Då vi dock 

hade som ambition att skapa ett bredare perspektiv av turismen i Sápmi har även respondenter som 

kan anses ha andra synsätt på den samiska turismen sökts fram. De aktörer som då kontaktades var 

Eva Olsson från GellivareLapland, Birgitta Nilsson med ansvar för Jokkmokks marknad, Anna-Stina 

Svakko, egen företagare som skapar samiska dräkter och hantverk samt Juvvà Pittja, som vid tillfället 
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arbetade på det Naturum som ligger i öppningen till Laponia.  

 

Birgitta valdes för att Jokkmokks marknad är ett event med stora inslag av samiskt hantverk och 

samiska aktiviteter samt att samer används mycket i marknadsföringen för Jokkmokks marknad. 

Tanken med intervjun var att få ett mer ”utomstående” perspektiv på framställningen av samer i 

turistiska sammanhang. Anna-Stina valdes för att även hon ansågs ha ett ”utomstående” perspektiv, 

då hon är same som gör samiskt hantverk samtidigt som hon inte är direkt involverad i turismen. 

Eva har själv inte samiskt ursprung, men är ändå starkt involverad i turismen i området och valdes då 

hon ansågs ha ett tredje perspektiv.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två olika mått på hur trovärdig en studie är. Validitet mäts genom att 

undersöka huruvida forskaren verkligen undersökt det hen avsett att mäta. Reliabilitet är graden av 

tillförlitlighet och huruvida undersökningen hade sett likadan ut med liknande resultat om 

undersökningen skulle göras på nytt. Målet med en undersökning bör alltid vara att försöka nå en så 

hög nivå av validitet och reliabilitet som möjligt, men under undersökningens gång bör även aspekter 

som resursåtgång vägas mot dessa (Björklund & Paulsson, 2003).	  

 

Validiteten kan öka genom att använda flera olika perspektiv, till exempel triangulering (korsning av 

olika metoder) samt genom att ställa tydliga frågor i intervjuerna. Reliabiliteten kan forskaren öka 

genom att använda exempelvis kontrollfrågor i intervjuerna, vilket gör att alla aspekter undersöks 

ännu en gång (Björklund & Paulsson, 2003). 	  

 

Vi anser att vår uppsats har både hög reliabilitet samt validitet då vi intervjuat personer som har olika 

perspektiv på turismen i Sápmi. Respondenterna är både företagare och icke-företagare, människor 

utan samiskt ursprung, samer, människor som är födda i Sápmi, men även de som flyttat dit som 

vuxna. Därmed stärks även det socialkonstruktivistiska synsättet i uppsatsen. Vi anser även att 

validitet och reliabilitet stärks då vi valde att åka till Lappland för att genomföra intervjuerna på plats 

och träffa personerna ansikte mot ansikte, vilket som Bell (2006) skriver ger forskarna möjlighet att 

ställa följdfrågor och följa upp svaren. En svaghet i tillförlitligheten är att antalet intervjuer kan anses 

som få. Dock är intervjuerna långa och djupgående samt stärker varandra i de olika åsikter som 

yttras. Vi har även använt oss av en fältobservation som parallellstudie och som Bryman (2012) 
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nämner blir då undersökningen mer tillförlitlig då den ger mer djup och stöd åt intervjuerna. 	  

 

3.8 Etiska överväganden 
Ett viktigt inslag gällande de etiska övervägandena är att de tillfrågade ska ha gett ett ”informerat 

samtycke”, det vill säga har gått med på att vara med i studien och har möjlighet att dra sig ur när de 

helst vill (Wallén 1997). Enligt Bell (1999) bör människor som ställer upp på en intervju vara med i 

beslutet gällande var intervjun ska ta plats och vilken tid intervjun ska ske, även om det är en 

olämplig tid och plats för forskaren. Detta för att kunna tala ostört och minska irritation hos 

respondenterna (Bell, 1999) För att underlätta för våra respondenter valde vi att åka till Norrbotten 

och intervjua dem där det passade dem bäst. Redan innan intervjun tar vid bör forskaren förklara för 

respondenterna vad undersökningen går ut på och föredragsvis ska information om undersökningen 

skickas ut innan intervjun sker. Forskaren ska även förklara vad som kommer hända med 

informationen som samlas in samt fråga om respondenterna vill vara anonyma eller inte (Bell, 1999). 

Innan intervjuerna gjordes skickades en intervjuguide ut till respondenterna där vi förklarade vad 

studien gick ut på, vilken typ av frågor vi planerat ställa samt vilka teman vi utgått ifrån. I vår studie 

tillfrågades även alla respondenter om de ville vara anonyma samt om vi fick lov att citera dem. Alla 

respondenter svarade att det gick bra att vi nämnde dem vi namn och att vi kunde citera. Vi valde att 

inte anonymisera våra respondenter då de ger mer tyngd åt uppsatsen och lyfter de olika åsikterna då 

respondenterna har olika insyn i turismen i Sápmi. Innan vi fotograferade under vår fältstudie frågade 

vi på varje plats om vi fick använda fotografierna i vår uppsats, förklarade vad vi hade för inriktning 

och vad syftet med uppsatsen var.  

3.9 Metodkritik 
	  
Vi har under uppsatsens gång funderat över vår egen roll som forskare inom ett för oss helt 

outforskat område. Vi är själva inte samer men vi har ändå läst mycket om ämnet innan vi började 

med studien för att få en bra grundförståelse. Vi besökte platserna som studenter och därför kan 

resultaten eventuellt skilja sig jämfört med en studie gjord av en person som bor på platsen eller har 

flyttat dit. Samtidigt är det vi som forskare som satt avgränsningar, urval och valt ut teman att 

fokusera på. Detta kan eventuellt utesluta viktiga aspekter som vi valt att inte undersöka vidare. Det 

går även att fundera över om resultatet skulle blivit detsamma om vi tillfrågat icke-samer från till 

exempel svenska staten samt personer involverade i gruvnäringen. Nu har vi endast koncentrerat oss 

på att ställa frågor till de involverade i turism. Vi är även medvetna om att metoden vi använt oss av 
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inte är helt välutvecklad då vi kunde ha valt att till exempel ha gjort enkäter för att samla in material 

från en större del respondenter och därmed fått med fler åsikter från utomstående. Samtidigt har vi 

inte tagit med vissa frågor och inte tittat på till exempel könsdimensioner, vilket även det i viss grad 

påverkar resultatet.  

 

Under våra fältobservationer har vi utgått från våra fyra teman; turism, autenticitet, identitet samt 

maktförhållanden. Vi är medvetna om att risken finns att vi redan innan observationerna var till viss 

del styrda och att vi kan ha missat vissa saker. I de observationer vi gjort har vi försökt vara så 

neutrala som möjligt och ta del av det som vi ser och det som händer runt omkring. I övrigt kunde vi 

ha gjort en renodlad fältstudie men med tanke på tid och logistik valde vi att främst ha det som 

komplement för att sätta i kontrast till vårt empiriska material samt för att förstärka eller ifrågasätta 

vissa teoretiska resonemang. De bilder vi valde att ta med i uppsatsen utgår från vår egen turist 

”gaze” eller blick och riskerar därför att utesluta andra viktiga faktorer.  
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4.0 Empiri  
I detta kapitel redogörs för intervjuerna samt den fältstudie som genomförts. För att lättare kunna lyfta fram relevanta 

delar från intervjuerna har vi har valt att sammanfatta intervjuerna under de fyra teman som uppsatsen utgår från. 

Målet var att hitta samband men även skiljaktigheter mellan svaren. Fältobservationen redovisas som en berättelse där 

vi redogör för vad vi sett under besöken av de olika utställningarna. Texten kompletteras med bilder för att underlätta 

för läsaren.	  

4.1 Intervjuer  
För en detaljerade presentationer av respondenterna i intervjuerna – se bilaga 1. 	  

	   	  

4.1.1 Turism 

Något som framgått i våra intervjuer är att turismen idag ofta en binäring för samerna då de parallellt 

med detta livnär sig på framför allt rennäring. Speciellt för de samer involverade i renskötsel läggs 

mycket tid på binäringar som konst, litteratur, hantverk eller annat och det kan vara svårt att få tid 

över till annat. Turism ses som en relativt bra övergång eftersom turister ofta efterfrågar att se renar 

och följa samer i deras vardag. Lennart Pittja nämner hur turism även kan vara ett sätt att sprida 

kunskap och att det nästan aldrig handlar enbart om pengar. Han nämner även att renskötare 

behöver ha mer än en intäkt då de inte klarar sig på endast det de får in på rennäringen. Turism kan 

då vara ett sätt att skapa en större lokal ekonomi men även marknadsföra renskötselns fördelar och 

behov. 	  

Lennart ser även turism som ett sätt för samer att kunna stanna kvar på platsen där de bor samt att 

det är ett sätt att kunna leva ett mer samiskt liv. Han har själv blivit mer intresserad av sin egen 

historia och kultur och har genom turism lärt sig saker han inte annars hade lärt sig, till exempel att 

bygga en tältkåta då han tagit emot turister i ett sameläger han startat. Denna teknik lärde han sig av 

sin far och har fört kunskapen vidare i ännu ett led. 	  

Juvvá Pittja anser också att renskötsel är grundstenen som allt kretsar kring, sedan finns det möjlighet 

att kombinera det med turism eller annat. Han menar att genom att kombinera olika näringar får 

samerna det att flyta ihop så smidigt som möjligt, vilket många renskötare gör.	  
 

”Fiske	  är	  ju	  en	  binäring,	  det	  här	  är	  en	  binäring,	  turism	  är	  en	  binäring,	  och	  författarskapet	  och	  
konstnärskapet	  är	  också	  en	  binäring.	  Det	  är	  liksom	  så	  man	  får	  det	  att	  gå	  runt.	  Att	  du	  har,	  vad	  
är	  det	  man	  brukar	  säga,	  många	  bäckar	  små”	  (Juvvá	  Pittja,	  2015-‐04-‐23).	  
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Lennart berättar att det finns väldigt mycket av den samiska kulturen att ta del av, bland annat genom 

dess unika sätt att leva i naturen. Ett steg i att utveckla men samtidigt på ett vis kontrollera 

besöksnäringen i Sápmi har varit att utveckla kvalitetsmärkningen SápmiExperience, som Lennart 

varit en del av att utveckla. Huvudsyftet är att se till att företagen och upplevelserna är ”schyssta” 

samt se till de etiska riktlinjerna i hanterandet av den samiska kulturen. När projektet startade 2010 

hade en förstudie gjorts och kontakt togs med cirka 60 företag. I förstudien sågs en önskan av att 

jobba med kvalitetsutveckling av samisk turism i Sápmi. Mycket av inspirationen till märkningen 

kommer från Ekoturismföreningen i Australien som har kommit långt med urfolksturism, men sedan 

har det anpassats efter förhållanden i Sápmi. 	  

	  

På frågan hur SápmiExperience finansieras berättar Lennart att de får små summor av Sametinget för 

att hålla liv i det. SápmiExperience startade som ett finansierat EU-projekt men när projektet tog slut 

2013 tog även finansiering slut. Lennart anser att det nu står relativt still och lyfter frågan om 

nationellt ansvar. Han ifrågasätter att Sverige sätter miljonbelopp till VisitSweden men inte gett något 

till VisitSápmi, trots att området Sápmi täcker nästan halva Sverige. Även Birgitta problem av 

ekonomisk natur för Jokkmokks marknad och menar att de alltid har för lite resurser att göra det de 

vill göra. 	  

	  

Birgitta och Eva Olsson anser att intresset för den samiska kulturen är stort och att det alltid har varit 

det, även när det gäller turism kopplat till den samiska kulturen. En problematik som båda ser har 

dock varit att det inte finns något vidare utbud av just turism kopplat till den samiska kulturen. Det 

framgår av respondenterna att det turister mest efterfrågar är att få veta mer om den traditionella 

klädseln kolt och renen. På Visit GellivareLapland efterfrågar många även naturturism och 

världsnaturarvet. Enligt Birgitta har många vänt sig till Jokkmokks kommun och efterfrågat att till 

exempel få följa med på renskiljning och kalvmärkning men att de fått säga nej då inget varit 

färdigställt för turister. Hon berättar att det har utvecklats lite, då det idag finns samiska företagare 

som tar med sig mindre grupper men att det inte fanns alls när hon tillträdde. Hon tror att utbudet 

inte funnits då det är många som håller på med renskötsel och gör det svårt att få tid över till att ta 

emot turister. Birgitta tror att en av de saker som efterfrågas allt mer är just möjligheten att få att få 

följa med i samernas vardag; när de ska ut i skogen, flytta renar eller i samband med renslakt. Många 

av respondenterna vill se ett större nationellt ansvar när det kommer till samisk turism, med 

motiveringen att en samisk besöksnäring skulle göra avtryck både lokalt som nationellt. 	  
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Anna-Stina Svakko menar även hon att renen ofta hamnar i fokus men att den samiska kulturen 

handlar om så mycket mer och turismen är en del i detta.  	  

 

”Jag	   ser	   kanske	   renen	   som	   navet,	   men	   utifrån	   det	   är	   det	   turism,	   det	   är	   rennäring,	   det	   är	  
köttförädling,	  det	  är	  hantverk,	  det	  är	  allt	  möjligt	  som	  går	  ut	  ifrån	  renen.	  Det	  är	  jakt	  och	  fiske,	  det	  
blir	  lite	  felvinklat	  och	  gammeldags”	  (Anna-‐Stina	  Svakko,	  2015-‐04-‐22).	  	  

	  

När det kommer till hur samisk turism ska bedrivas i framtiden har våra respondenter lite olika idéer. 

Anna-Stina vill se en modernare bild av samerna och anser att bildmaterial är väldigt viktigt. Hon 

föreslår att det skulle kunna startas en samisk kommunikationsbyrå som ger en modernare touch av 

bildmaterialet. Hon menar också att fler turister kanske hittar till Sápmi på grund av 

informationsflödet som existerar idag och att det skulle kunna vara ett potentiellt sätt att profilera sig 

bättre på, eventuellt genom en hemsida skapad ur ett samiskt perspektiv. Juvvá vill i framtiden arbeta 

med att effektivisera och sköta renskötselföretaget familjen driver, men har även visioner om att 

starta ett turismföretag kopplat till rensköteln. Tanken är att bygga upp kåtor som kan flyttas runt allt 

eftersom renarna flyttas. Juvvá anser att turism vore en hållbar näring då marken inte tar skada på 

samma vis som av till exempel gruvor och vattenkraft. Eva skulle bland annat vilja ställa upp en 

tältkåta utanför turistcentret och på så sätt försöka öka intresset för det samiska ännu mer. Hon vill 

även arbeta mer med renen som hon anser tilltalar alla åldrar. När Eva nästa gång deltar i en mässa i 

södra Sverige vill hon ha med en samisk familj som kan visa upp den fotas i den fina kolten, sitta 

runt en lägereld, prata med besökarna och på det viset sprida information.	  

	  
När det gäller turism över lag ser flera respondenter ett stort intresse hos unga samer att vara en del 

av besöksnäringen, även om det också har sina utmaningar. Birgitta uttrycker dock att engagemanget 

för Jokkmokks marknad inte är lika stort hos de yngre. Marknaden är inne på sitt 410:e år och det 

finns därför problematik med generationsväxlingar, de som tidigare varit väldigt engagerade i 

marknaden börjar bli för gamla. Birgitta vill hålla marknaden traditionell eftersom det är det som 

lockar turister, men fortfarande ha inslag av det moderna.	  

	  

Lennart menar att det skulle kunna finnas negativa aspekter med turismutveckling: 	  

	  
”Jo,	   det	   är	   klart	   att	   det	   är	   negativt	   om	   det	   är	   så	   att	   turismen	   bedrivs	   på	   fel	   sätt,	   att	   man	  
presenterar	  det	  samiska	  på	  fel	  sätt.	  Att	  turismen	  i	  för	  hög	  grad	  förstör	  för	  rennäringen	  till	  exempel.	  
Att	  man,	  om	  man	  konkurrerar	  om	  land	  så	  måste	  man	  ju,	  man	  måste	  ju	  hitta	  ett	  sätt	  att	  utveckla	  
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båda	  näringarna	  samtidigt”	  (Lennart	  Pittja,	  2015-‐04-‐23).	  	  
 

Genom SápmiExperience anser Lennart att en oönskad utveckling av den samiska turismen 

motverkas. Några respondenter ser gärna att SápmiExperience blir samnordiskt och efterfrågar en 

ekonomisk bärkraftighet eller en ekonomisk bärande ram över gränserna. Lennart menar också att 

han vill skapa ett kvalitetssystem för hela Sápmi. De har startat en NGO (icke-statlig organisation), 

som han anser är ett viktigt steg i utvecklingen. Lennart säger att genom kunniga människor som tar 

ansvar ska den samiska besöksnäringen drivas framåt. 	  

	  

4.1.2 Autenticitet 
	  
Gällande autenticitet ställde vi frågor om till exempel hur den samiska kulturen framställs i 

turismsammanhang samt hur respondenterna skulle vilja att kulturen lyfts i sammanhanget. Av 

svaren framgår att många efterfrågar en bredare och modernare bild av den samiska kulturen.  Den 

”typiska” bilden som ofta sprids i turismsammanhang idag är en same i kolt bredvid en ren. 	  

	  

Flertalet respondenter anser att den bild som sprids inom turism i Sverige idag väldigt mycket speglar 

den allmänna kunskapen som råder. Birgitta berättar exempelvis att det fortfarande finns de som tror 

att samer bor i kåtor och är nomader och som alltid bär kolt. För henne själv innebär den samiska 

kulturen mycket mer än så. Lennart menar att denna brist på information gällande samer var en av 

anledningarna till att han började arbeta med turism. Han lyfter ett exempel med Santa Claus i 

Finland:	  

	  
”Det	  är	  ju	  en	  ganska	  sorglig	  uppblandning	  av	  saga	  och	  verklighet.	  Alltså	  man	  klär	  upp	  tomtenissar	  
i	   kolt	   och	  man	   gör	   olika	   arrangemang	  med	   renen	   som	   för	  mig	   liksom	   hör	   det	   samiska	   till.	   Till	  
gäster	  som	  egentligen	  har	  otroligt	  dålig	  kunskap	  i	  vad	  det	  är	  som	  är	  verklighet	  och	  vad	  det	  är	  som	  
är	  dikt”	  (Lennart	  Pittja,	  2015-‐04-‐23).	  	  

	  

Lennart anser att media jobbar väldigt mycket med stereotyper och att verkligheten inte riktigt ser ut 

så. Han menar att det finns samer som inte alls gillar att vara i naturen liksom det finns samer som 

arbetar med rennäring, men att allt på något vis ändå är det samiska. 	  

 

”Ja,	  de	  här	  stereotyperna	  är	  jag	  lite	  allergisk	  mot.	  Man	  vill	  gärna	  liksom	  ha	  det	  samiska	  så	  som	  det	  
var	  i	  början	  av	  1900-‐talet	  kanske.	  En	  same	  uppklädd	  i	  kolten,	  i	  dräkten	  och	  ja	  ”kan	  du	  jojka	  då?”	  
och	  så	  puttade	  man	  till	  och	  så	  jojkade	  samen”,	  men	  sen	  inte	  så	  mycket	  mer”	  (Lennart	  Pittja,	  2015-‐
04-‐23).	  
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Samtidigt menar Lennart att det inte är fel med att porträttera en same i kolt bredvid en ren, men att 

det fortfarande saknas kompletterande bilder. Han tycker det är konstigt att fler inte tar chansen att 

visa upp allt det intressanta som finns inom den samiska kulturen. 	  

	  

För Eva är den typiskt samiska bilden en same i färgglad kolt samt renen. Hon själv anser att den 

samiska kulturen är fantastisk. På turistcentret jobbar de med bland annat tältkåtor och de har även 

satt upp den gällivariska kolten och upprättat utställningen Noden på övervåningen, som Eva 

nämner innehåller både gammalt och nytt från den samiska kulturen och det samiska vardagslivet. På 

bilderna syns bland annat en kvinna med platskosa3 och vanlig täckjacka. Bara för att en person bor i 

världsnaturarvet och är same betyder inte det att den personen alltid går runt i kolt.	  

	  
”Det	  är	   ju	   jätteviktigt,	  man	  måste	   förstå	  också	  att	  de	   tar	  också	  hjälp	  av	   satelliter	  och	  mobiler	  och	  
telefoner	  och	  motorcyklar	  och	   fyrhjulingar	  och	  helikoptrar	  och	  sådana	  saker.	  Och	  det	  är	   ju	  dagens	  
renskötsel.	  Så	  vi	  visar	  upp	  gammalt	  och	  nytt	  här	  uppe	  och	  ute	  i	  Naturum”	  (Eva	  Olsson,	  2015-‐04-‐23).	  

	  

Birgitta berättar att samer mest använder kolt när det är fest, bröllop, dop och liknande, men hon 

berättar att det ändå är många unga samer, speciellt tjejer, som arbetar väldigt länge med att sy upp 

nya koltar inför marknaden. Birgitta nämner att när det kommer fotografer till marknaden är det just 

de personer i kolt som ofta fotograferas, även om de på marknaden själva försöker blanda upp sin 

egen marknadsföring med bilder på andra människor i vanliga kläder. Birgitta lyfter att Jokkmokks 

marknad försöker visa en bredare bild av den samiska kulturen, men att kolten och renen även hos 

dem ofta hamnar i fokus eftersom det är vad besökarna efterfrågar. Hon berättar att när utländska 

tidningar hör av sig vill de troligtvis inte ha en bild på en människa i täckjacka, även om det kanske är 

en mer sann bild. 	  

 

”För	  turisten	  är	  det	  att	  de	  ska	  se	  en	  kolt,	  men	  för	  mig	  är	  det	  kanske	  mer	  att	  om	  man	  nu	  vill	  se	  den	  
kulturen,	   för	  mycket	   är	   ju	   uppbyggt	   på	   att	   dom	   har	   ett	   eget	   språk	   och	   eget	   hantverk	   och	   även	  
maten”	  (Birgitta	  Nilsson,	  2015-‐04-‐22)	  	  

	  

Hon menar att risken med att sprida ”fel” bilder är att de som kommer till marknaden förväntar sig 

att alla ska gå runt i kolt. Birgitta berättar om en händelse då en samisk tjej som jobbade för 

Jokkmokks marknad åkte till Göteborg för att delta i TUR-mässan (stor turismmässa i Göteborg). 

Tjejen valde själv att ta på sig kolt då hon gärna visar upp den, men att hon fick ta av sig den efter 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Plastkosor	  används	  för	  att	  dricka	  ur.	  De	  har	  historiskt	  sett	  varit	  gjorda	  av	  trä	  men	  görs	  nu	  även	  i	  plast.	  	  
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första dagen. Besökarna lyssnade inte på henne utan ville bara att hon skulle stå där och se vacker ut 

så att de kunde fotografera henne. Birgitta menar att tiderna förändras även för samerna och att de 

inte står och stampar på samma ställe som på femtiotalet. Hon säger att det är viktigt att påpeka att 

även samerna utvecklas och använder skotrar, fyrhjulingar och helikoptrar. Birgitta lägger dock till 

dock att många samer ser Jokkmokks marknad som en fristad där det kanske inte gör så mycket att 

det är den stereotypa bilden som visas upp. 	  

	  

En del respondenter tar upp problemet med att människor inte har kunskap om den samiska 

kulturen och historien. De påpekar att samer har behandlats illa historiskt sett och att den delen inte 

framhävs eftersom många kanske skäms för vad som skett. Istället speglas kulturen som exotisk och 

då finns inte behovet av att ta upp och diskutera frågan. 	  

	  

Anna-Stina vill att andra ska förstå att den samiska kulturen är levande, enligt henne lever fortfarande 

de gamla klichébilderna kvar. Det viktigaste för henne är att andra ska inse att samer är levande 

moderna människor och individer som följer utvecklingen som alla andra. Hon tar upp ett exempel 

där sångerskan Sofia Jannock var med i ett tv-program i SVT. Sofia sa då att hon var trött på att bli 

vinklad och fotograferad bredvid en ren och att hon undrade varför hon behövde göra det bara för 

att hon var same. Anna-Stina berättar även om unga tjejer som går i samiska dräkter på Helsingfors 

flygplats för att locka turister, men att dessa tjejer egentligen inte har någon samisk anknytning. 

Anna-Stina påpekar dock att det samiska sitter i människan och inte i hu de lever. 	  

 	  

4.1.3 Identitet 
	  
Alla respondenter talar om en stor sammanhållning inom det samiska folket som är viktig för deras 

identitet. Birgitta tror att släkten och språket är viktig för denna gemenskap. För Juvvá innebär den 

samiska identiteten att han känner sig trygg i sig själv och bland andra samer kan han i större 

utsträckning umgås med likasinnade. 	  

	  

Lennart tycker att den samiska identiteten mycket handlar om att känna sig hemma någonstans och 

berättar att hans hem inte finns i lägenheten utan i skogen eller på fjället. Hans liv är som bäst på 

våren när kalvarna föds och har väldigt mycket att göra med att få leva i naturen. Han menar att det 

finns så mycket annat att spegla i den samiska kulturen än kanske den typiska renskötaren: 	  
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”Liksom,	   bunta	   ihop	   alla	   som	   jag	   menar	   de	   gör..	   Men	   det	   finns	   ju	   massor	   med	   människor	   att	  
berätta	   om.	   Alltså	   det	   finns	   unga	   samer	   som	   slöjdar,	   som	   jojkar,	   det	   finns	   designers,	   det	   finns	  
gamla	  samer	  som	  liksom	  lever	  för	  att	  bevara	  språket”	  (Lennart	  Pittja,	  2015-‐04-‐23).	  	  
	  

Anna-Stina tycker att det är ett stort steg att kunna identifiera sig som same. Hon anser att samerna 

har fått kämpa för att få vara just samer, för sina rättigheter och att bara få existera. Både hon och 

Juvvá menar att det finns de som växer upp i den samiska kulturen och de som letar sig tillbaka, men 

att alla har lika mycket rätt till att få kalla sig samisk. Anna-Stina berättar att det har varit en lång väg 

till att bli accepterade och att det var tack vare invandrarna som kom på 60- och 70-talet som 

samerna fick chansen att bland annat läsa två timmar hemspråk. Hon har uppfostrats med att alltid 

dela med sig och menar därför att samerna ibland kan, i samband med turism, bli lite chockade när 

turisterna utnyttjar den samiska kulturen istället för att nyttja den. 	  

	  

En del respondenter berättar om en vardagsrasism samer ofta möter, att de blev kallade ”lappjävlar” i 

skolan, och att detta inte är speciellt länge sen. En del lyfter att det även förekommit rasbiologi i 

området genom historien då samer setts som ”lägre stående varelser”. Nästan alla respondenter tar 

upp att detta synsätt lever kvar hos vissa de möter i samhället.	  

	  

4.1.4 ”Vi” och ”De”/Maktrelationer 
När det kommer till frågorna om makten i Sápmi nämnde flertalet av våra respondenter ILO169, 

ILOs förslag gällande urfolks rättigheter. Två veckor innan våra intervjuer skedde, hade förslaget 

röstats ned ännu en gång i Sveriges riksdag. ILO169 innebär att ILO vill öka det samiska självstyret 

samt ha en samlad samepolitik (SVT, 2015).	  

	  

Lennart anser att det är konstigt att vara same i Sverige idag eftersom han tycker att Sverige är 

minoriteternas beskyddare i världen men inte skyddar sin egen minoritetsbefolkning, vilket gö att han 

emellanåt känner sig både arg och ledsen över situationen. Han lyfter att Sverige har fått kritik från 

FN men att svaret från staten är att ILO169 bereds i regeringskansliet. Lennart anser att Sverige har 

delat upp samer i ett A-lag och ett B-lag på grund av en lag som skapats, vilken knyter rättigheterna 

att skörda slöjdvirke eller bygga en kåta till rennäring och inte till en folklig rätt. 	  

	  
”Sverige	  är	  ju	  en	  tvättäkta	  kolonialmakt.	  Sen	  att	  inte	  Sverige	  vill	  se	  det	  och	  erkänna	  det	  i	  många	  
stycken,	  det	  är	  ju	  en	  annan	  sak”	  (Lennart	  Pittja,	  2015-‐04-‐23).	  	  
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Flertalet respondenter nämner vikten av att få vara med själva och bestämma. Intrycket vi får är att 

de känner att de blir förbisedda i beslutsfattande. Juvvá anser att politiker kommer med svepskäl och 

förhalar viktiga frågor. Samtidigt menar han att han blir avtrubbad och väljer att inte gå runt och vara 

arg för det. Han lyfter även ILO169 blivit inskriven i lagen i Norge, vilket gör att norska samer har 

mer att säga till om. Det viktigaste för honom är att även svenska samer ska kunna lägga in ett veto i 

vissa frågor, men lägger till att samernas röster trots allt börjar bli mer och mer hörda. Däremot 

tycker han att mycket måste hända inom det system samerna blivit påtvingade för att förändring ska 

kunna ske.	  

	  

Lennart menar att samerna stångas mot otroligt mäktiga intressen men att om samerna blev 

tillfrågade i tidigare skeenden i olika beslutsfattande skulle de inte behöva vara nej-sägare. Lennart 

anser att samerna alltid har anpassat sig och att de konstigt nog fortsätter att göra det. Han menar 

även att det kan handla om att de behöver få ekonomiska resurser som idag inte finns. Det viktigaste 

för Lennart är att samerna ska få vara en del av processer att hitta lösningar på ett tidigare stadium, 

då skulle inte samer behöva ses som bakåtsträvare. Lennart menar att även marken är en 

förutsättning för väldigt mycket men att det finns de med mer makt över marken: 	  

 

”Och	  idag	  så	  är	  det	  ju	  inte,	  det	  är	  inte	  samerna	  som	  har	  makten	  över	  markanvändningen	  i	  Sverige,	  
tyvärr.	  Och	  jag	  säger	  väl	  naturligtvis	  tyvärr,	  men	  jag	  tror	  det	  är	  tråkigt	  för	  många	  andra	  än	  bara	  
samer.	  Just	  därför	  att	  det	  blir	  inte	  lika	  långsiktigt	  som	  det	  skulle	  bli	  om	  vi	  fick	  bestämma”	  (Lennart	  
Pittja,	  2015-‐04-‐23).	  	  

	  

Respondenterna känner sig olika insatta i vem som bestämmer över turismutvecklingen. Birgitta 

känner sig exempelvis inte så insatt, men tror att samerna själva vill kunna vara med och besluta över 

den. Hon påpekar att många samer ser Jokkmokks marknad som en fristad från politik; att det är ett 

tillfälle att släppa allt som har med politiska frågor att göra. Anna-Stina tror att staten har stor makt 

eftersom det är de som delar ut pengar och andra medel. Hon menar att det blir en fråga om 

regionala insatser och att det inte är Sápmi i sin helhet som får pengar. Ekonomiska bidrag sker ofta 

genom olika projekt vilket gör att de får pengar under en viss begränsad tid. När projekten tar slut 

kan det bli så att de hjälpta företagen inte orkar hålla sig uppe då det inte finns någon struktur samt 

att företagen inte är kopplade till någon stor organisation. Anna-Stina berättar också att de har fått en 

ny sameminister i form av Alice Bah Khunke. Hon tycker att den nya ministern ser samerna och tar 

dem till sig, därför hoppas Anna-Stina att det kommer ske en förändring eller att samerna åtminstone 

ska accepteras som ett urfolk i Sverige.	  
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Eva menar att eftersom mycket i området är världsarv är det därför inskränkt i lagar och 

förordningar. Hon tycker själv att det är svårt att avgöra hur något skulle kunna göras åt problemet. 

En viktig åtgärd är dock att de som vill göra affärer inom besöksnäringen måste bli mer 

affärsinrikade och kunna hålla isär olika delar som fritid och företag. En av anledningarna till att hon 

började arbeta på Visit GellivareLapland var för att hjälpa till att omstrukturera och omorganisera 

besöksnäringen och påpekar att de som vill arbeta inom området måste hitta andra modeller och 

strukturer för att göra det. Eva själv tror att det är många som vill träffa samerna och att samerna 

själva vet om det. Problemet ligger i hur mötet ska gå till och hur pengatransaktionerna ska göras. 	  

	  

4.1.5 SápmiExperience  
SápmiExperience är en kvalitetsmärkning inom VisitSápmi som utgår från ett antal olika kriterier för 

en helhetssyn på den miljö som Sápmi utgör. De kriterier SápmiExperience innefattar är; etiska 

kriterier, servicekriterier samt hållbarhetskriterier. VisitSápmi har tidigare haft ett samarbete med 

VisitSweden där VisitSápmi ville att VisitSweden skulle följa vissa krav i framställning av den samiska 

kulturen. Dock följdes dessa krav inte på det viset VisitSápmi önskade och samarbetet lades ner. 	  

	  

Lennart berättar att de har formulerat en värdegrund för hur de tycker att den samiska kulturen ska 

framhävas. I denna värdegrund har de formulerat och utgått från olika ord. Ett av orden är helhet. 

Ordet grundar sig i att olika saker en del av samma helhet inom det samiska, människan är en del av 

naturen och naturen är en del av människan, till exempel. Han anser att mycket i Sverige delas upp i 

små fyrkanter och att dessa fyrkanter sedan inte sitter ihop. Ett annat ord de definierat är gränslöshet. 

Med det menas att de inte bryr sig speciellt mycket om gränser som syns på kartan. Lennart anser att 

Sápmi är Sápmi, oavsett i vilken del av de fyra länderna du kommer till. 	  

	  

Lennart anser att begreppet hållbarhet är stort och innefattar många olika delar. Han menar att 

eftersom samerna är ett urfolk som ofta lever i naturen, kan de inte ha en annan inställning till 

utveckling än just hållbarhet. Inom begreppet tittar de även på den sociala hållbarheten, hur den 

påverkar turismen och den samiska befolkningen samt hur detta sätts i relation till rennäringen. 

Lennart menar att mycket handlar om att skapa en bättre kvalitet på samisk turism och att försöka få 

företag att gå från att vara små underleverantörer till att bli mer kvalificerade researrangörer. Han 

anser att det är viktigt för att kunna få inflytande över besöksnäringen och på så sätt styra styra den. 
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Lennart nämner att turism har mycket att stå till svars för när det kommer till användandet av den 

samiska kulturen: 	  

 
”Och	   turismen	   behöver	   verkligen	   städa	   upp	   kring	   hur	  man	   använder	   den	   samiska	   kulturen.	   Det	  
finns	  otroligt	  många	  dåliga	  exempel	  på	  hur	  den	  samiska	  kulturen	  nyttjas	  och	  utnyttjas”	   (Lennart	  
Pittja,	  2015-‐04-‐23).	  	  
	  
	  

Lennart menar att det är svårt att mäta kvalitet då den måste appliceras på många olika delar i de 

företag som ansöker om att bli en del av märkningen. Allt från hur hemsidan ser ut och hur 

upplevelserna beskrivs till vilken utbildning och förankring guiderna har. Utöver detta tittar de även 

på hur relationen till samebyarna ser ut, om företaget arbetar på renbetesland. 	  

	  

Arbetet att bli en del av kvalitetsmärkningen är en process där en genomlysning av företaget görs, 

berättar Lennart. Bland annat måste företaget beskriva hur de arbetar och svara på ett 

kriteriedokument. Frågorna i kriteriedokumentet är för det mesta Ja- och Nej-frågor och relativt 

enkla att besvara. Samtidigt är inte alla frågor relevanta för alla företag utan utgår från vilken typ av 

verksamhet som ansöker. Om en verksamhet i framtiden omorganiseras kan de frågor som inte 

besvarats bli aktuella och då måste kriteriedokumentet förnyas. På så sätt menar Lennart att 

märkningen hela tiden är aktuell. Ett grundkrav som finns är att företaget ska vara samiskt, men även 

att de som arbetar i företaget ska vara väl insatta i den samiska kulturen. Utöver detta måste företaget 

kunna svara på hur de påverkar det lokala samhället, om den slags turism företaget tänkt utöva bidrar 

till någon form av utveckling eller problem samt ta fram en miljöplan. 	  

	  

När det kommer till uppföljning av kriterierna berättar Lennart att de till stor del får lita på att 

företagen gör vad de säger. Det har mycket att göra med vilken finansiering organisationen har för 

att bedrivas och då de nu står mellan två projekt är finansieringen liten. De bästa domarna i 

sammanhanget är enligt Lennart besökarna. Får de respons från besökare som inte är nöjda är det 

något som tas upp med företaget. Ofta handlar missnöjet om ett missförstånd där förväntningarna av 

en specifik upplevelse inte uppnåtts, till exempel. I ett sådant fall tar de kontakt med företaget och 

ber dem se över sina produktbeskrivningar och sin marknadsföring. Om inga åtgärder görs riskerar 

företaget att mista sin kvalitetsmärkning. 	  

	  
Alla våra respondenter känner till SápmiExperience, men på olika nivåer. Birgitta vet att 

kvalitetsmärkningen finns men att hon aldrig fått dem på papper och hon har heller inte sökt efter 
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dem. Hon tror det beror på att de inte skapar lika många arrangemang som förut och att hon arbetar 

med besöksnäringen på ett annat vis än vad hon gjort förr. Däremot tror Birgitta att det vore en bra 

idé att ha kriterierna. På frågan om hon tycker något fattas bland dem säger hon att hon tycker 

kvalitet är det viktigaste, men att det troligtvis ingår i något annat kriterium. Hon menar att om en 

produkt inte håller hög kvalitet kommer den till slut att dö ut. Anna-Stina har själv varit involverad i 

märkningen eftersom hon varit aktiv i en utbildning för samiska företagare med Lennart. Under 

utbildningen var det bland annat hantverkare, turismföretagare och köttförädlare som deltog. Under 

utbildningen diskuterades det huruvida märkningen behövdes eller inte. Hon tycker att det är bättre 

om samerna själva får styra över turismverksamheten och nämner att SápmiExperience har en 

möjlighet att i större grad styra och visa en genuin bild av det samiska. Juvvá anser att 

kvalitetsmärkningen kan agera som en vägvisare och ser positivt på framtiden. Eva har hört talas om 

märkningen men främst i samband med hantverk och inte lika mycket kopplat till upplevelser. Hon 

menar att det vore fantastiskt om märkningen utvecklas mer och att de själva får lära sig mer. Hon 

lyfter dock att det inte får bli för dyrt med den samiska upplevelsen utan att den måste kunna delas 

upp i olika portioner och olika prisklasser. Det Eva anser fattas är ett kriterium som utgår från 

service då hon menar att det går att applicera i alla led när man vill hålla hög kvalitet och högt värde. 	  

	  

Nils Torbjörn Nutti arbetar med turismföretaget Nutti Sáme Siida AB och är ett av de företag som 

blivit godkända av kvalitetsmärkningen SápmiExperience. Nils och hans företag har varit med sedan 

projektet började år 2010 och arbetar med aktiviteter och upplevelser. De arbetar mycket med 

hållbarhet och även märkningen Naturens bästa. På frågan om han har sett någon märkbar skillnad 

sedan företaget fick märkningen svarar han att de inte sett någon märkbar skillnad. Det de främst 

använder märkningen till är snarare att visa turisterna att företaget är genuint, äkta och att allt utgår 

från den samiska kulturen. En förändring han skulle vilja se i framtiden handlar främst om att 

marknadsföra märkningen mer då han tror att många inte vet att den finns. För att det ska ske 

föreslår han att SápmiExperience börjar arbeta intensivt med de olika företag som är med samt mot 

andra reseorganisationer och på det sättet få ut budskapet.	  

	  

4.2 Fältobservationer 
Våra fältobservationer ägde rum i Lappland, mer specifikt Gällivare, Jokkmokk samt världsnaturarvet 

Laponia. Där gjordes besök på Gällivare museum och på två utställningar; Visit GellivareLaplands 

samiska utställning Noden samt Naturrum Laponia. Vi ville undersöka hur den samiska kulturen 

framställs i turismsammanhang. 
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Vi började med att besöka GellivareLaplands utställning Noden. Den fungerar, tillsammans med fyra 

andra utställningar, som en öppning till världsnaturarvet Laponia vilka är baserade på olika årstider. 

Utställningen har valt att fokusera på en modern bild av den samiska kulturen. Under intervjuerna 

har flera respondenter önskat en bredare bild av kulturen och inte endast den traditionella bilden på 

samer i kolt. Bilderna visar samer i vardagen, med nya moderniteter som skotrar och helikoptrar. Här 

syns även hur ett samiskt liv kan se ut med renskötsel, familjeliv och turism. Utställningen innehåller 

vid sidan av bilderna också typiskt samiska föremål. Då utställningen ligger på övervåningen till 

järnvägsstationen och turistcentret finns potential för ett högt antal besökare. Dock var utställningen 

stängd när vi var där men vi fick ändå tillgång till den i samband med intervjun. 

	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bild	  1:	  Utställning	  Noden,	  Visit 	  Gell ivareLapland	  (Foto:	  M.	  Cylvén)	  
 

 

Efter att ha besökt Noden åkte vi till Gällivare museum. Utanför museet fanns inga skyltar som 

visade att det fanns en samisk utställning. Denna utställning var fokuserad på en historisk bild av 

samisk kulturen. Här möttes vi av uppbyggda tältkåtor, koltar och traditionella bruksmaterial i trä. 

Ingenstans på utställningen visades den moderna bilden av kulturen upp och utställningen ger till viss 

del en känsla av att kulturen stannat upp och inte utvecklats mycket. Det fanns även en tillfällig 
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utställning om HBTQ-rörelsen inom samisk kultur som visade bilder på homosexuella samer. Denna 

utställning visade trots allt på ett modernt tänk av museet. 

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Bild	  2:	  Skylt	  över	  ingång	  ti l l 	  samisk	  utställning,	  Gäll ivare	  museum	  (Foto:	  R.	  Hellsten)	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Bild	  3:	  Koltar	  på	  Gäll ivare	  museum	  (Foto:	  R.	  Hellsten)	  
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Bild	  4:	  Utställning	  Gäll ivare	  museum	  (Foto:	  M.	  Cylvén)	  
	  
	  
Sista observationen ägde rum på Naturum Laponia. Även Naturum fungerar som en port till Laponia 

då det ligger på gränsen till världsnaturarvet Laponia. Under bilfärden till Naturum lade vi märke till 

att det ligger på en relativt otillgänglig plats då det inte finns mycket mer i området att besöka. Något 

som är till deras fördel är den fantastiska utsikt besökarna ser hela vägen upp till Naturum samt 

caféet de har i anläggningen. Vår guide Juvvá visade oss runt och pratade om den samiska 

utställningen på Naturum. Utställningen var formad som en sol där insidan representerade familj och 

släkt. På utsidan av ”solen” visades renen upp som en viktig del av kulturen. Övriga delar av den 

samiska kulturen strålade ut med representationer av till exempel renskötsel, natur, hantverk med 

mera. Detta gav en bra förståelse för hur de olika delarna skapar den samiska kulturen. Även här 

visades en modernare bild av den samiska kulturen upp, med bilder av renskötsel tillsammans med 

nya moderna hjälpmedel som skoter och satellittelefoner. Efter en guidad tur runt utställningen fick 

vi känslan att sammanhållningen inom kulturen är väldigt stark och att de är stolta över sitt unika 

kulturarv. 
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Bild	  5:	  Utställning	  Naturrum	  Laponia	  (Foto:	  R.Hellsten)	  
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5.0 Analys 
Nedan följer en redovisning av den analys som gjorts där vi kopplat det insamlade empiriska materialet och satt det i 

relation till våra teoretiska utgångspunkter. Vi har utgått från våra fyra teman samt våra frågeställningar, vilka 

sammanställts under tre rubriker. Den första, ”Framställningen av Sápmi”, rör temat autenticitet, den andra, 

”Kulturell identitet”, rör temat identitet och den sista rubriken, ”Vems Sápmi?” rör temat makt. Vi valde att endast 

göra tre rubriker eftersom temat turism är genomgående i de övriga tre. I nästkommande kapitel, slutsatser, svarar vi 

på våra frågeställningar. 	  

 

5.1 Framställningen av Sápmi  
Den klassiska bilden av kulturen lever kvar men vi får intrycket att även andra bilder börjat lyftas 

fram på kort tid. Ett exempel är de olika utställningar, exempelvis Noden, som skapats för att visa en 

bredare bild av kulturen. Flera av respondenterna trycker på vikten av att visa upp att samer som 

använder moderna hjälpmedel. Att den klassiska framställningen av samer i kolt fortfarande är vanlig 

verkar bero på att det är bilden som turister efterfrågar mest. Samtidigt är kunskapen om andra delar 

av den samiska kulturen låg. Detta menar Heidegger (2005) är vanligt när han skriver att turister 

ibland har en svag relation till de platser de besöker. Platserna riskerar i dessa lägen att förminskas 

och reduceras till enbart bakgrundsobjekt inom turism. Han menar även att vi komprimerar saker 

och ting till att se ut och vara på det sätt som vi själva vill (Jamal & Robinson, 2009). 	  

 

Under senare tid har dock intresset för samisk kultur ökat, vilket verkar fungera som en motivation 

för samer att visa upp vad de själva anser är rätt bild. Av respondenterna framgår att många samer 

vill framhäva sin kultur men att de är väldigt noga med att det ska ske på ett korrekt sätt. Inom olika 

områden och arrangemang framställs kulturen på olika sätt. Jokkmokks marknad använder till 

exempel fortfarande en del stereotypiska bilder av samer eftersom turister som besöker marknaden 

förväntar sig att det ska vara så. Som Herbert (1995) i Timothy & Boyd (2002) skriver, finns risken 

att turister blir besvikna om det visar sig att en upplevelse inte är ”äkta” men att de ändå ofta 

eftersöker en falsk bild av verkligheten. Samtidigt verkar det som att många samer ser Jokkmokks 

marknad som en slags fristad där det inte spelar lika stor roll vilka bilder som lyfts. Vi får känslan av 

att de här kan visa upp kulturen under ”kontrollerade” former. Meethan (2005) nämner att platser 

ofta försöker utmärka sig från andra genom att förstärka vissa delar av kulturen eller historien. I 

relation till detta fungerar samisk kultur som ett sätt för Jokkmokks marknad att sticka ut och locka 

turister. Samtidigt kan det ske en typ av marknadsföring som sprider bilder vilka stämmer överens 
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för just marknaden men inte den samiska vardagen eller kulturen i allmänhet. Som Timothy & Boyd 

(2002) skriver är sökandet efter det ”äkta” ofta inte medvetet då turister helt enkelt blivit lurade att 

tro att det iscensatta är äkta och inte är insatta nog för att veta hur det ser ut egentligen (Timothy & 

Boyd 2002). Positivt var också den HBTQ-utställning som ett historiskt museeum som Gällivares 

ändå valt att lyfta, vilket vi tror bryter många stereotypiska bilder många kan tänkas ha.	  

	  

När det kommer till andra samer som driver företag verkar de mer noggranna att bilden ska lyftas på 

ett passande sätt och det framgår att de vill vara med och påverka bilder inom turism. Även 

utställningarna fokuserar på den historiska bilden av kulturen. Hall & Tucker (2005) skriver att 

platser där kulturarv återfinns fungerar som ett sätt att resa genom tid och rum. De sker ett slags 

identitetsskapande då de är en tolkning av historien samt en uppvisning av lidande och prestationer. 

Jamal & Robinson (2009) menar att det är viktigt att platsen sätts i förhållande till sin egen historia 

men att det dock bör läggas vikt vid förändringar som skett och lyfta dem som en del av 

utvecklingen. Vi såg att den utveckling med moderna hjälpmedel som skett lyftes starkast på 

utställningarna som samerna själva varit med och utvecklat, vilka var Noden och Naturrum. 	  

 

På samma sätt som renen är navet i den samiska kulturen kan vi utläsa att renen på ett vis även är 

navet i turismen i Sápmi. Mycket kretsar runt rennäring även här då många turister efterfrågar att få 

närvara vid exempelvis renskiljning eller en ”samisk vardag”, vilket renen är en stor del av. Det 

turister bör få se gällande rennäring är att den utövas på ett långt mer modernt sätt än de tror. Som 

våra respondenter påpekar ser rennäringen inte likadan ut nu som den gjorde förut, idag används till 

exempel skotrar och helikoptrar. Den primitiva bilden många turister har idag stämmer därmed inte 

överens med hur verkligheten ser ut. Som Meethan (2001) skriver marknadsförs många platser som 

omoderna och exotiska för att fungera som ett lockbete för turismen. Samtidigt ses ofta det moderna 

som ett hot mot det autentiska (Meethan, 2001), vilket även framgår av våra respondenter. Genom 

intervjuerna framgår en efterfrågan av en bredare bild av samisk kultur. Många anser att det 

fortfarande är den typiska bilden av samen i kolt som visas upp i media och turismsammanhang. 

Bland annat arbetar kvalitetsmärkningen SápmiExperience med turism och framställning av den 

samiska kulturen. Genom vissa kriterier menar Lennart Pittja att märkningen ska göra att kulturen 

inte utnyttjas. 	  

 

Inom turismen ses ibland ett, för somliga helt vanligt, vardagsliv som något unikt i turisters ögon. 

Detta unika anses då ha kulturell betydelse. Därför skiljer sig ofta hur ett kulturarv används i 
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vardagen, mot hur den paketeras och säljs till turisterna. Trots den påverkan turism anses ha på 

kulturer, ses det ändå som något positivt och som ett sätt att öka den lokala ekonomin (Jamal & 

Robinson, 2009). Detta verkar alltså gälla även för turismen i Sápmi.	  

 

Det finns en del okunskap och till viss del ointresse att lära sig om samer hos allmänheten eftersom 

samerna själva inte får styra över turismen och framställningen av sin kultur. Då blir det stereotypiska 

bilder som hamnar i fokus. Trots att samerna fortfarande arbetar för ett erkännande av svenska 

staten och ILO169 jobbar de i framkant med turism och försöker behålla det autentiska och genuina 

med kulturen. De låter inte begränsningar från staten stoppa dem från att framhäva sin kultur som 

något unikt och arbetar för att inte utnyttjas och exploateras av omvärlden och turismen. Våra 

respondenter uttrycker positivitet gällande turism och hur de i framtiden tänker arbeta med dessa 

typer av arrangemang. Återigen, enligt Jamal & Robinson (2009) ses turism ofta som något positivt 

då det kan utveckla den lokala ekonomin. Samtidigt lyfter respondenterna exempel från andra länder 

där turism på ett vis utnyttjar kulturen och blandar den med påhittade historier och bilder. Som 

Jamal & Robinson (2009) nämnde, är turism ett sätt att paketera vardagliga händelser som för turister 

är unikt, för att sedan säljas. Det kan för en kultur som den samiska bli ett problem då deras vardag 

för många andra är unik och därför kan exploateras eller utnyttjas. 	  

 

Trots att alla vi intervjuade på plats inte är med i kvalitetsmärkningen SápmiExperience får vi 

intrycket att märkningen ändå gör att många tänker till när det gäller framställningen och 

utvecklingen av samiska företag. På ett vis fungerar märkningen som riktlinjer vilka många har i 

åtanke när de utvecklar turism. Dock nämner det företag vi intervjuat som blivit godkänt av 

SápmiExperience, att marknadsföringen av märkningen är för låg samt att det krävs mer information 

om den för att fler ska börja använda märkningen.	  

5.2 Kulturell Identitet 
Om människor av en kultur tvingas in i en viss roll kan det bli svårare att skilja ut vad som är äkta 

och inte eftersom vissa delar av kulturen måste framhävas mer än andra. Människor som tillhör 

kulturen får kämpa mer för att framhäva sin ”rätta” identitet när andra utifrån tvingar på dem en 

annan identitet. Som Smith (2003) menar, kan identiteter förtryckas eller förändras på grund av olika 

sociala styrkor och maktrelationer utifrån. Enligt våra respondenter har samer har fått kämpa för sin 

egen existens, identitet och för att över huvud taget få finnas till. Olika delar av deras identitet har 

genom historien undantryckts på grund av olika regler gällande samisk identitet som reglerats av 
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staten. Detta har gjort att samer många gånger fått omdefiniera sin identitet. Detta är vanligt 

förekommande för många tidigare starka identiteter enligt Smith (2003). Samtidigt har identiteten 

blivit starkare på vissa plan, genom den sammanhållning som skapats i och med att de flesta samer 

kämpar mot samma sociala krafter i samhället.	  

 

Identiteten är väldigt viktig för respondenterna men samtidigt verkar det som att identiteten tar olika 

former i olika situationer. När de möter turister ses de som ”samer” (enligt den traditionella synen) 

men i kontakt med andra samer kan de i större grad vara sig själva då de inte behöver förklara och 

hävda sig. I relation till detta går det att fundera kring ”Vi och De”-relationer där samer blir de 

studerade vilka anses annorlunda. Med tanke på den bristfälliga kunskapen om samer som verkar 

existera idag kanske detta inte är så överraskande. Den avstannade bild som allmänheten verkar ha av 

samer stämmer överens med Fabians (2002) påstående att Vår tid är modern och föränderlig, medan 

de Andras tid är statisk och outvecklad. Tiden har stor betydelse för hur vi definierar oss själva 

gentemot de Andra (Fabian, 2002). Våra respondenter talar genomgående om okunskapen i 

samhället, att samer fortfarande lever som för hundratals år sedan. De vill att kunskapen om samer 

ska öka för att andra ska förstå att även deras liv och historia är flytande och ständigt förändras. 

Detta lyfts bland annat i samband med att Sverige anses vara kolonialmakt där samisk kultur inte får 

egen makt utan kontrolleras av andra. 	  

 

Turism kan påverka identiteten positivt eftersom turister är intresserade av delar av den samiska 

kulturen. En del samer väljer att dra nytta av det intresset och utvecklar turismen som binäring. 

Samtidigt kan effekten bli att turister vill att den kulturella bild som förmedlas ska leva upp till deras 

förväntningar, vilket leder till att framställningen av kulturen inte blir så autentiskt som samerna vill 

att den ska vara. Identiteteten att vara same blir då i detta sammanhang reducerat till att endast vara 

det den är genom turistögon. Heidegger (2005) i Jamal & Robinson (2009) menar att detta är vanligt 

förekommande särskilt om turisternas relation till platsen är svag. Platsen riskerar att förminskas, 

även om den har en stark kulturell bakgrund. När det kommer till samisk turism gäller det främst att 

försöka motverka den stereotypa bilden att alla samer bor i kåtor, alltid bär kolt och lever på 

rennäring. Risken finns, som Heidegger lyfter, att kulturen reduceras till ett fotografi som turisterna 

tar med sig hem för att visa att de upplevt något autentiskt, i detta fall att de träffat ”äkta samer”. 	  

 

En positiv effekt av turism kan i längden vara att människor får ökad kunskap om samer och med 

det kanske fler börjar uppsöka sina samiska rötter. Den stämpel samer haft som andra klassens 
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medborgare skulle förhoppningsvis försvinna och i framtiden kan det ses som något positivt att vara 

same. Det är även troligt att den samiska kulturen skulle blandas mer med den svenska.	  

 

När vi talar om identitet nämner alla respondenter att det finns en stor gemenskap hos samer. 

Överlag talar respondenterna om en stolthet över att vara same, men de vill att människor ska förstå 

dem bättre och lyssna mer på deras åsikter. Att umgås med andra samer blir en fristad, eftersom de 

kan vara sig själva på ett annat sätt. Vi anser att denna gemenskap skulle öka än mer genom turism då 

de turistiska nätverken letar sig utanför klassiska gränser. VisitSápmi vill exempelvis att 

SápmiExperience ska vara en kvalitetsmärkning för samisk turism i hela Sápmi, inte bara i Sverige. 

De vill att Sápmi ska verka mer som ett land och inte styras eller behandlas olika beroende på 

nationell tillhörighet. 	  

 

Något som framgått genom intervjuerna samt när vi tittat närmre på historien är att samer blivit 

utnyttjade på många olika sätt. Respondenterna menar att det finns i den samiska kulturen att vara 

givmild och att många utnyttjat det. Om turismen ökar leder det förhoppningsvis till att turisterna 

som besöker Sápmi lär sig mer om samisk kultur och blir lika givmilda tillbaka. Ett annat scenario är 

möjligen att fler utomstående aktörer ser ekonomisk vinning i samisk turism och att samerna då 

exploateras ännu en gång. 	  

5.3 Vems Sápmi?   
Den samiska befolkningen tillfrågas inte inom politiska frågor i den grad de önskar, vilket påverkar 

även turismen. Frågorna handlar om och i så fall var gruvor ska byggas, vem som har rätt till marken 

och naturen men också att samisk turism inte verkar tas på allvar av svenska staten. Staten verkar inte 

se några möjligheter i att utveckla samisk turism. Detta gör att den samiska turismnäringen som 

existerar inte får tillräckligt med ekonomiskt kapital av staten som de skulle behöva. I jämförelse med 

andra länder hamnar Sverige, trots sin ovilja till ILO169, ändå långt fram när det kommer till 

framställningen av samisk kultur. Frågan är dock om det inte har mer att göra med att Sverige inte 

lägger något fokus alls på kulturen. De lyfter den inte som unik, ser inte möjligheterna i att utveckla 

samisk turism och därmed finns inte lika mycket att exploatera. Våra respondenter nämner att så 

länge Sverige inte erkänner samernas existens som ursprungsbefolkning behöver staten inte heller ta 

tag i sin egen roll i exploaterandet av kulturen. Samers kamp för ett erkännande av sin egen identitet 

och existens kan på ett sätt ses som en stoppkloss i utvecklingen men verkar ofta fungera som en 

motivation för samer till att ändra vissa lagar och att få kontroll över situationen. 	  
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Många respondenter menar att det finns stor ekonomisk vinning med samisk turism och då inte bara 

för samerna själva utan för Sverige i stort. De tycker att de ekonomiska satsningar som görs idag på 

samisk turism inte är hållbara, vilket ofta sker genom projekt och olika regionala insatser. De önskar 

istället att Sápmi i sin helhet ska få mer pengar till att utveckla turism, till exempel genom statlig hjälp 

att finansiera VisitSápmi. Det har gjorts försök till samarbeten även på nationell nivå, bland annat 

med VisitSweden. VisitSápmi anser dock att VisitSweden inte efterföljde överenskommelserna som 

gjorts gällande hur samisk kultur bör framställas, varför samarbetet avbröts.	  

 

En av de största åtgärderna är just att VisitSápmi med SápmiExperience bildats, vilket ger samerna 

större inflytande och makt över kulturframställningen. De riktlinjer som satts har skapats utifrån 

samisk kultur och de problem samer stöter på, men de lyfter även positiva delar. Några respondenter 

lyfter att det krävs mer marknadsföring av märkningen, men det blir samtidigt svårt eftersom staten 

och andra organisationer inte vill hjälpa till med det kapital som behövs för att kunna genomföra 

marknadsföringen.	  

 

Fortfarande är kunskapen om SápmiExperience för låg vilket som nämnt har att göra med det svåra i 

att marknadsföra märkningen utan ekonomiska resurser. Som flertalet av respondenterna menar 

skulle samiska organisationer och verksamheter få bättre stöd om ILO169 godkändes, eftersom det 

skulle ge dem rättigheter som ursprungsbefolkning. En del respondenter jämför Sverige med Norge, 

där ILO169 har godkänts. Det syns tydligt att norska samer har det betydligt bättre ekonomiskt sett 

och att de därför har möjligheten att utveckla vissa näringar på en helt annan nivå än svenska samer. 

Varför ILO169 ännu inte godkänts i Sverige tror våra respondenter beror på att staten inte vill 

erkänna sin egen historia, eftersom det förekommit rasdiskriminering där den samiska befolkningen 

blivit kategoriserade på olika sätt. Frågan är hur länge staten kan ignorera de påtryckningar de fått 

från FN och andra internationella organ. Som tidigare nämnts lyfts Sverige som en kolonialmakt, 

vilket framgår tydligt då våra respondenter flera gånger lyfter att de känner att de inte har makt över 

sin egen mark, identitet och existens. Som Loomba (2005) menar går det inte att säga att 

postkolonialism uppstår direkt efter kolonialismens slut, utan att kolonialismen har flera 

efterverkningar. Enligt Hall & Tucker (2005) kan dessa efterverkningar vara exempelvis 

tvångsförflyttningar eller att inhemska kulturer förtrycks av det koloniala samhället. Det är på dessa 

platser som autenticitets- och identitetsfrågor lyfts då det är lätt att detta förändras. Turismen kan 

hjälpa till att bevara och visa upp sin kultur, vilket vi anser gäller även för samerna. Kanske vill 
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svenska staten inte förlora kontrollen över den makt de nu har i Sápmi.	  

 

Annat vi anser vara positiv utveckling av samisk turism är att de utställningar som gjorts, där Noden 

och utställningen i Naturum ingår, har skett i samarbete med samer för att kulturframställningen ska 

bli rätt. Vi upplevde under vår observation att dessa utställningar var väldigt välgjorda och visade 

många olika bilder av samer. Att samer är med och bestämmer måste börja genomsyra fler 

satsningar, både lokala som nationella. En annan del är att GellivareLapland har en plan att lära 

lokala företag att bli mer företagsamma, vilket kan hjälpa även samiska företagare att utveckla sina 

företag. Tanken är att kvaliteten av företagen ska höjas och bli mer produktiva. En möjlig 

efterverkan kan bli att fler samer ser det positiva med turism och vill starta egna företag.	  
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6.0 Slutsatser  
I detta sista kapitel besvarar vi de tre frågeställningar vi har utgått från i uppsatsen. Det resultat vi kommit fram till 

utgår från det tidigare analyskapitlet kopplat till empiri och teorier. Vidare diskuteras även rekommendationer för 

framtida forskning.  

 
 
 

• Hur framställs den samiska kulturen i turismsammanhang i Sápmi? 

 
Ett problem idag är att samerna ofta måste arbeta mot de stereotyper och bilder som existerar 

gällande deras kultur. Det är en svår balansgång att kunna blanda traditionella bilder med moderna. 

Det blir en fråga om att ge turisterna det de förväntar sig eller att visa kulturen ur ett nytt, modernt 

perspektiv. Det är även tydligt att hur den samiska kulturen framställs är olika, och kanske även olika 

viktigt, i olika situationer. Under ett evenemang som Jokkmokks marknad verkar det förutsatt att 

samer framställs stereotypiskt medan mindre företag vill uppvisa en mer autentisk och genuin bild av 

kulturen.  

 

I utställningarna av den samiska kulturen som finns runt om i Lappland framställs kulturen på ett 

positivt sätt med olika nyanserade bilder av samernas liv idag. Detta beror dock ofta på att samerna 

själva fått vara med och bestämma. På andra platser där samiska bilder används i marknadsföring och 

där förmedlarna är icke-samer, till exempel inom VisitSweden, används ofta mer klichébilder av 

samer. Även om dessa bilder inte är fel önskas mer varierande bilder i företag som dessa. Risken är 

att turister som inte är insatta får fel bild och fortsätter förvänta sig kulturen på ett specifikt vis.  

 

• Hur påverkas den samiska identiteten av hur kulturen framställs inom 

turismnäringen?  

	  
Framställningen av kulturen som den ser ut idag gör att identiteten inte kan utvecklas på ett sådant 

sätt som samerna själva kanske skulle vilja. Samerna ses till viss del annorlunda gentemot den 

Svenska befolkningen vilket leder till att kulturen och identiteten därför inte i samma grad anses 

existera i samma moderna tid som övrig befolkning. Samerna vill att andra ska förstå att deras kultur 

inte har stannat upp i utvecklingen utan är flytande samt att samiska identiteter kan se olika ut.  
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Det mest centrala som uppkommit av vår studie är att samerna själva borde och vill vara mer 

involverade i turismutvecklingen i Sápmi, speciellt när det kommer till hur kulturen framställs. Det 

svåra för samerna med att skapa egna företag och organisationer är att det inte finns mycket 

ekonomiskt kapital och de arbetar därför en del med turism som binäring. Initiativrika organisationer 

och projekt som VisitSápmi och SápmiExperience riskerar att inte hålla i längden då de inte har de 

ekonomiska resurser som krävs för att kunna drivas framåt.  

 

• Hur mycket får samerna själva vara med och bestämma när det kommer till hur 

kulturen framställs inom turismnäringen? 

 

Ett stort problem är som tidigare nämnt att ILO169 ännu inte godkänts vilket inte ger samerna de 

rättigheter som de bör ha. I Norge, där ILO169 blivit genomröstat, får samerna som 

ursprungsbefolkning statligt stöd. I Sverige handlar det istället om att ge pengar i projektform, vilket 

inte är lika hållbart. Att ILO169 inte godkänts kan bero på att staten inte vill erkänna vilken roll de 

haft i historien och hur de behandlat samer. Studien visar att samerna många gånger känner sig 

förbisedda och att de inte blir tillfrågade i viktiga frågor. Det största exemplet är när det kommer till 

frågor om markanvändning, vilket framför allt påverkar rennäringen. Samerna önskar en bredare 

samepolitik och att kunskapen om deras kultur ska öka i samhället. De anser att kunskapen idag är 

alldeles för låg både regionalt och nationellt. Detta resulterar i att samer på ett vis undertrycks och 

tyder på att Sverige är en kolonialmakt som vägrar släppa kontrollen över sin makt. Vi ställer oss 

frågande till hur detta kan fortgå då Sverige fått kritik både från FN samt andra internationella organ 

gällande hur de behandlar sin ursprungsbefolkning.  

 

En åtgärd som gjorts är att bilda VisitSápmi med SápmiExperience, vilket tyder på en drivkraft hos 

den samiska befolkningen att vilja förändra bilden av hur andra ser på dem. De olika samiska 

utställningarna är andra åtgärder som lyfter mer nyanserade bilder av det samiska livet och den 

samiska kulturen. Att samer har varit involverade i att ta fram dessa utställningar är också positivt, då 

perspektivet av ”vi och dem” förminskas och det har gett samerna möjlighet att göra sina röster 

hörda. 

 

En central del i den samiska kulturen är den gemenskap som existerar och att samer hittar mycket 

styrka i varandra när de får kämpa tillsammans mot olika maktstrukturer. Dock skulle denna 

gemenskap kunna bli ännu större om fler samarbeten skapades över nationsgränserna. Vi tror att 
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turism skulle kunna vara en lösning på detta, men att det krävs att ILO169 godkänns även i Sverige. 

Det är svårt att skapa gemensamma turismorganisationer för Sápmi i stort om de olika nationerna 

som ingår behandlar den samiska befolkningen olika och ger olika mycket ekonomiskt stöd. 

Samtidigt skulle turism kunna göra att den svenska delen av Sápmi blir mer ekonomiskt oberoende, 

men det förutsätter att ännu fler samer vill involvera sig i turismnäringen. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
En intressant utgångspunkt för vidare forskning skulle kunna vara varför kunskapen om samer är så 

låg i Sverige idag och hur kunskapen skulle kunna ökas. Ett förslag är flytta fokus på studien ur 

Sápmi och sätta den i ett mer nationellt perspektiv. Till exempel granska varför svenska staten inte 

godkänner ILO169 eller hur bättre och mer information om samer skulle kunna ges redan i 

grundskolan. Detta tror vi också skulle minska de fördomar som existerar om samer och deras 

kultur. 

 

Då VisitSápmi idag är en intresseorganisation utan statlig finansiering kan en annan inriktning vara 

att titta på hur de skulle kunna utveckla sitt arbete, framför allt när det gäller SápmiExperience. 

Speciellt med tanke på att flera respondenter uttryckt vikten av bättre marknadsföring av 

märkningen. 

 

En sista inriktning vi föreslår är att titta närmare på maktperspektivet, något vi önskar att vi gjort i 

denna studie men inte hade utrymme för. Då menar vi bland annat att undersöka Sveriges position 

som modern kolonialmakt och huruvida den samiska kulturen fortfarande på ett vis utnyttjas för 

andras vinning, även inom turism.  
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Bilaga 1. Informanter 
 

Lennart Pittja, 44, Gällivare. Var med och grundade SápmiExperience 2010 och arbetar idag på 

VisitSàpmi samt med rennäring. 

Birgitta Nilsson, 55, Jokkmokk. Anställd på Jokkmokks kommun med ansvar för Jokkmokks 

vintermarknad. 

Eva Olsson, 57, Gällivare. VD för Visit GellivareLapland. 

Juvvá Pittja, 26, Porjus. Konstnär, författare samt arbetar med rennäring. Arbetade under för 

intervjun på Naturum Laponia. 

Anna-Stina Svakko, 47, Porjus. egen företagare med inriktning på samiskt hantverk, dräkt och 

formgivning.   

Nils Torbjörn Nutti, turismföretagare och renskötare. 
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Bilaga 2. Fördelning i studien 
Vi har i det stora hela skrivit arbetet tillsammans då vi ville ha ett bra flyt både i innehållet och 

språket. De få delar vi skrivit var för sig har den andra personen rättat, främst för att behålla den 

röda tråden i språket. Resan till Lappland gjordes tillsammans där båda närvarade vid intervjuerna, 

där en person tog på sig rollen som intervjuare medan den andra antecknade. Även observationen 

skedde ihop för att kunna diskutera vad vi såg och upplevde på plats. Övrigt arbete, som 

transkribering och färgkoding, delades upp så att vi hade lika mycket material att bearbeta.  
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Bilaga 3 - Intervju Lennart Pittja, SápmiExperience & Juvvá Pittja, Naturrum  
	  
Bakgrund 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du?  

3. Var bor du?  

4. Hur länge har du bott på platsen?  

5. Vad är din utbildning?  

6. Vad är din sysselsättning? 

7. Är det okej om vi spelar in denna intervju? 

8. Är det okej om vi refererar till dig i studien? 

 

SápmiExperience  

1. Hur kom idén till SápmiExperience? 

-‐ Fanns det en efterfrågan hos samiska företagare av denna kvalitetsmärkning? 

-‐ Var det inspiration från utländska företag t ex?  

-‐ Har det funnits liknande märkning?  

-‐ Var du missnöjd med tidigare märkningar?  

2. Vilka var grunderna som ni byggde kriterierna på? Hur tänkte ni med ett visst antal kriterier?  

-‐ Varför just dessa teman, kriterieområden? 

-‐ Har ni funderat på att ha kriterier gällande autenticitet/identitet?  

-‐ Har ni förankrat dessa kriterier med olika samegrupper?   

3. Hur jobbar ni? 

-‐ Är det frivilligt, är det anställda?  

-‐ Varifrån kommer finansieringen?  

-‐ Vilka hinder möter ni i ert arbete? Staten, individer som inte stödjer osv.  

4. Vad skiljer er från andra organisationer som jobbar inom turism?  

-‐ Likheter, skillnader? 

-‐ Varför riktar ni er till just turism?  

5. Hur ser era samarbeten ut med andra samiska turismföretagare i Sápmi?  

-‐ Vilka företag ingår?  

-‐ Har de samiska turismföretagare som vill bli en del av SápmiExperience några egna 

önskemål över hur den samiska kulturen ska lyftas fram? 
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-‐ Vad är de olika grupperna i Sápmis inställning till kriterierna och ert arbete?  

6. Vad är relationen mellan SápmiExperience och statliga myndigheter? 

- Har ni möten, samma riktlinjer, konkurrerar ni?  

7. (Förklara att vi sett de tre kategorierna för kriterierna: etiska, service och hållbarhet, men att 

de inte är så välutvecklade på hemsidan)  

- Vad är det mer specifikt för kriterier som gäller om ett företag vill få er kvalitetsmärkning? 

- Krävs det att företaget har koppling till den samiska kulturen? 

8. På vilket sätt vill ni utveckla SápmiExperience i framtiden? 

9. Hur går ni tillväga för att följa upp och försäkra er om att kriterierna för kvalitetsmärkningen 

efterföljs? 

10. Vad händer om de inte efterföljs?  

 

Turism  

1. Ser du ett ökat intresse för den samiska kulturen hos turister som besöker Sápmi? 

-‐ Vad tror du att denna ökning beror på? 

-‐ Vad tycker du är positivt med ett ökande av turismen i Sápmi?  

-‐ Vad tycker du är negativt med ett ökande av turismen i Sápmi? 

-‐ Hur tror du att man skulle kunna gå tillväga för att öka turismen i Sápmi? 

-‐ På vilket sätt tycker du att turismen bör utvecklas i Sápmi? 

2. Vad är det enligt dig turister främst efterfrågar när det kommer till samisk kultur? 

-‐ Följdfråga till kultur, vilken typ av kultur?  

 

Identitet 

1. Har du någon koppling till den samiska kulturen?  

- Identifierar du dig som same?  

2. Vad är samisk identitet för dig?  

-‐ Hur viktig är den samiska identiteten eller kulturen för dig? 

3. Hur viktig tror du att identiteten att ”vara” same är och i så fall varför är den viktig?  

4. Om det är viktigt, varför har ni inte med identitet och autenticitet i era kriterier?  

 

Autenticitet  

1. Vad består en autentisk samekultur av enligt dig?  

2. Anser du att det är den ”rätta” bilden av kulturen som visas upp? 
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3. Anser du att det är den ”rätta” bilden av kulturen som visas upp inom turism? 

- Varför tror du att just denna bild lyfts? 

- På vilket sätt anser du att den samiska kulturen bör framställas inom turism? 

4. Hur arbetar ni på VisitSápmi och SápmiExperience med att framställa den samiska kulturen?  

 

Maktförhållanden 

1. Vem tror du har makten över turismutvecklingen i Sápmi? 

2. Hur ser du på markanvändningen i Sápmi, får marken användas av alla, eller finns det aktörer 

med mer eller mindre makt?   

3. Hur fungerar relationen mellan samerna och staten när det kommer till exempelvis regionala 

frågor?  

4. Hur ser du på relationen mellan turismen i stort och samerna?  

5. Hur tror du att SápmiExperience påverkar arbetet för andra samiska turismföretag?  

6. (Förklara vad vi menar med samepolitik)  

- Hur tycker du att den samepolitik som förts påverkat turismen i Sápmi?  

7. Hur kommer maktförhållanden fram inom till exempel turism, vad är viktigt att lyfta? 

-‐ Vilken roll har nationell turismpolitik och regional turismpolitik i frågor rörande samisk 

turism?  

 

 

-‐ Kan vi få statistik och information om det är ok? (Kapital, hur länge de jobbar, hur 

många anställda och vilka de är, vad de inriktar sig på) Om han inte har, kan han skicka?  

 

 

Förklaringar (för oss själva): 

Samepolitik – Markanvändning: Hur marken ska brukas av samerna, vem som har rätt till mark och 

vatten, vad marken ska användas till, var rennäringen får hålla till och inte, gruvpolitik osv. 
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Bilaga 4 - Intervju, Birgitta Nilsson, arrangör Jokkmokks marknad 
 

Bakgrund 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du?  

3. Vad är din utbildning? 

4. Var jobbar du?  

5. På vilket sätt är du involverad i Jokkmokks marknad?  

6. Är det okej om vi spelar in denna intervju? 

7. Vill du vara anonym i studien? 

 

Turism  

       1. Vilken typ av företag och entreprenörer får medverka i Jokkmokks marknad? 

                - Hur resonerar ni när ni väljer vilka som får medverka? 

      2. Från vilka delar av landet kommer de som besöker Jokkmokks marknad?  

                - Hur ser intresset ut hos besökare som inte kommer från norra delarna av Sverige att 

besöka Jokkmokks marknad?  

                - Har intresset tillexempel ökat eller minskat?  

3. Ser du ett ökat intresse av samiska entreprenörer som vill visa upp sin verksamhet genom att 

delta i Jokkmokks marknad?  

- Hur måna är entreprenörerna av att den samiska kulturen framhävs?  

- På vilket sätt vill de framhäva sin kultur?  

4. Ser du ett ökat flöde av turister med intresse för den samiska kulturen under Jokkmokks 

marknad?  

- Varför tror du att det ökat? 

 

Autenticitet  

5. Vad består en autentisk samekultur av enligt dig?  

6. Anser du att det är den ”rätta” bilden av kulturen som visas upp? 

7. Anser du att det är den ”rätta” bilden av kulturen som visas upp inom turism, då Jokkmokks 

marknad är en del av denna turism? 

- Varför tror du att just denna bild lyfts? 

- På vilket sätt anser du att den samiska kulturen bör framställas inom turism? 
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8. Hur arbetar ni på Jokkmokks marknad med att framställa den samiska kulturen?  

 

Identitet 

1. Har du någon koppling till den samiska kulturen?  

- Identifierar du dig som same? 

- Hur viktig är den samiska identiteten för dig? 

2. Hur viktig tror du att identiteten att ”vara” same är och i så fall varför?  

3. På vilket sätt kommer du i kontakt med samiska företagare i ditt arbete?  

 

 

Maktförhållanden 

1. Vem tror du har makten över turismutvecklingen?  

2. Hur ser du på markanvändningen i området, får marken användas av alla eller finns det 

aktörer med mer eller mindre makt?      

3. Vilka hinder möter du i ditt arbete, vad är bra/dåligt?  

4. Har du hört talas om SápmiExperience kriterier för kvalitetsmärkning?  

- Hur påverkar dem er i ert arbete med Jokkmokks marknad?  

- På vilket sätt hade dessa kriterier kunnat användas av Jokkmokks marknad?  

5. Hur tycker du att den samepolitik som förts påverkat Jokkmokks marknad?  
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Bilaga 5 - Intervju Eva Olsson, Gällivare turistbyrå 
 
Bakgrund 

8. Vad heter du? 

9. Hur gammal är du?  

10. Vad är din utbildning? 

11. Var jobbar du?  

12. Vad är din position på Gällivare turistbyrå?  

13. Är det okej om vi spelar in denna intervju? 

14. Vill du vara anonym i studien? 

 

Turism  

1. Vad är det turister efterfrågar mest på Gällivare turistbyrå? 

-‐ Aktiviteter, natur, kultur, vandring? Vinter- eller sommarturism?  

2. Ser du ett ökat intresse för den samiska kulturen hos turister som besöker Gällivares 

turistbyrå och Sápmi? 

-‐ Vad tror du att denna ökning beror på? 

-‐ Skulle ni vilja öka detta intresse? I så fall, varför? 

-‐ På vilket sätt skulle ni kunna gå tillväga för att öka intresset för samisk turism? 

-‐ Vad tycker du är positivt med ett ökande av samisk turism?  

-‐ Vad tycker du är negativt med ett ökande av samisk turism? 

-‐ På vilket sätt tycker du att den samiska turismen bör utvecklas? 

3. Vad är det, enligt dig, som turister främst efterfrågar när det kommer till samisk turism? 

-‐ Vilken typ av samisk kultur är det som efterfrågas i denna turism? 

4. Hur ser era samarbeten ut när det gäller turismföretag kopplade till samisk kultur?  

 

Autenticitet  

9. Vad består en autentisk samekultur av enligt dig?  

10. Anser du att det är den ”rätta” bilden av kulturen som visas upp? (Inom media, TV, reklam 

osv) 

11. Anser du att det är den ”rätta” bilden av kulturen som visas upp inom turism? 

- Varför tror du att just denna bild lyfts? 
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- På vilket sätt anser du att den samiska kulturen bör framställas inom turism? 

12. Hur arbetar ni på Gällivares turistbyrå med att framställa den samiska kulturen?  

 

Identitet 

4. Har du någon koppling till den samiska kulturen?  

-‐ Identifierar du dig som same? 

5. Hur viktig är den samiska identiteten för dig?  

6. Hur viktig tror du att identiteten att ”vara” same är och i så fall varför?  

7. Kommer du i kontakt med många samiska företagare i ditt arbete?  

-‐ Har dessa företagare några specifika önskemål hur de vill visa upp den samiska kulturen 

via Gällivare turistbyrå? 

 

Maktförhållanden 

6. Vem tror du har makten över turismutvecklingen?  

7. Hur ser du på markanvändningen i området, får marken användas av alla eller finns det 

aktörer med mer eller mindre makt?      

8. Vilka hinder möter du i ditt arbete, vad är bra/dåligt?  

9. Har du hört talas om SápmiExperience kriterier för kvalitetsmärkning?  

- Hur påverkar dem er i ert arbete med Jokkmokks marknad?  

- På vilket sätt hade dessa kriterier kunnat användas av Gällivares turistbyrå?  

10. Hur tycker du att den samepolitik som förts påverkat Gällivares turistbyrå?  
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Bilaga 6 - Intervju Anna Stina – Samiskt hantverk 
 

Bakgrund 

15. Vad heter du? 

16. Hur gammal är du?  

17. Var bor du? 

18. Vad är din utbildning?  

19. Vad är din sysselsättning? 

-‐ Vad är anledningen till att du valde att starta ett företag som säljer samehantverk?  

20. Är det okej om vi spelar in denna intervju? 

21. Vill du vara anonym i studien? 

 

Turism  

1. Vad ser du för skillnad på efterfrågan av ditt hantverk hos samer gentemot turister? 

2. Ser du ett ökat intresse för den samiska kulturen hos turismföretag som vill expandera sig i 

området där du säljer ditt hantverk? 

3. Ser du ett ökat flöde av turister med intresse för den samiska kulturen i området? 

- Varför tror du att det ökat? 

 

Autenticitet  

13. Vad består en autentisk samekultur av enligt dig?  

14. Anser du att det är den ”rätta” bilden av kulturen som visas upp? 

15. Anser du att det är den ”rätta” bilden av kulturen som visas upp inom turism? 

- Varför tror du att just denna bild lyfts? 

- På vilket sätt anser du att den samiska kulturen bör framställas inom turism? 

16. Hur arbetar du för att framställa den samiska kulturen?  

 

Identitet 

5. Vad är samisk identitet för dig?  

- Identifierar du sig som same?  

- Hur viktig är den samiska identiteten eller kulturen för dig? 

6. Hur viktig tror du att identiteten att ”vara” same är och i så fall varför är den viktig?  
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- Anser du att det är en identitet som alla samer kan identifiera sig med? 

 

 

Maktförhållanden 

11. Vem tror du har makten över turismutvecklingen?  

12. Hur ser du på markanvändningen i området, får marken användas av alla eller finns det 

aktörer med mer eller mindre makt?      

13. Vilka hinder möter du i ditt arbete, vad är bra/dåligt?  

14. Vilka hinder möter du som samisk företagare? 

-‐ Vad tycker du om detta? 

-‐ I vilken situation, vad hände?  

-‐ Anser du att det är skillnad med att vara sameföretagare och annan företagare?  

-‐ Hur tycker du att politiken kan förändras/utvecklas när det gäller samer? 

 

15. Har du hört talas om SápmiExperience kriterier för kvalitetsmärkning? 

- Vad anser du om kriterierna, tycker du något fattas?   

- Vad anser du om att bli en del av en sådan kvalitetsmärkning?  

- På vilket sätt hade dessa kriterier kunnat användas av dig?  
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Bilaga 7 - Intervju telefon turismföretaget Nutti Same Siida 
 

Bakgrund   

9. Vad heter du? 

10. Hur gammal är du?  

11. Var bor du?  

12. Hur länge har du bott på platsen?  

13. Vad är din utbildning?  

14. Vad är din sysselsättning? 

15. Är det okej om vi spelar in denna intervju? 

Är det okej om vi refererar till dig i studien? 

 

 

SápmiExperience 

1. Hur hörde ni talas om märkningen?  

2. Hur länge har ni varit med? 

3. Hur jobbar ni med SápmiExperience kriterierna?  

4. Var det ni som kontaktade SápmiExperience för att få ta del av märkningen?  

5. Hur har märkningen påverkat ert företag?  

6. Vad är största skillnaden mot innan ni var med i märkningen?  

7. Hur arbetar ni med att framställa den samiska kulturen?  

8. Har du några förslag på vad som skulle kunna utvecklas när det kommer till märkningen?  

9. Vad är positivt/negativt med märkningen?  

 

Autenticitet  

1. Vad är en autentisk samisk kultur för er? 

2. Vad efterfrågas mest när det kommer till den samiska kulturen?  

3. Har ni sett en ökning i intresse från turister när det gäller den samiska kulturen?  

4. Vad tror ni att SápmiExperience märkningen gör för den samiska kulturen och befolkningen 

i allmänhet?  

 

Turism  

1. Vad har du för åsikt när det gäller hur den samiska kulturen används inom turism?  
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2. Anser du att det är den rätta bilden av kulturen som visas upp? Och varför tror du att just 

den bilden lyfts?  

 

Identitet  

1. Har ni samiskt ursprung?  

2. Hur viktig är den samiska identiteten för dig?  

3. Hur viktig tror du att identiteten att ”vara” same är och i så fall varför?  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


