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Förord 
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Så tack, Informanterna från Swedish Lapland Visitors Board, Kiruna 

Lapland, Heart of Lapland, Visit Skellefteå och Sorsele Kommun. Era 

värdefulla kunskaper och insikter har haft stor betydelse och utan detta hade 

inte denna studie varit genomförbar. 

 

Jag vill tacka min handledare för denna studie Håkan Appelblad samt övriga 

som undervisat på Turismprogrammet. 

Tack till min familj, vänner och sambo. 

Inte att förglömma är mina studiekamrater som har gjort de här 3 åren 

fantastiskt roliga. 

 

- Sofia Larsson Maj 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract  

 

Today, more people have the opportunity to travel which means that more 

places need to raise awareness that they exist. In the global world that we live 

in today, competition among places are growing. This means that places need 

to work on their marketing to create a unique and special image that reaches 

out through all the noise. This study aims to investigate why a special image is 

chosen, in this case why the destination Swedish Lapland have chosen to 

market a region in north of Sweden as an artic destination. The study also aims 

to investigate what is included in the concept of an artic destination and what 

is comprehended in an artic lifestyle, which also is a theme that is used in the 

marketing of the region. Are there any challenges by using the artic and artic 

lifestyle concept in the marketing and what consequences can it entail? To 

answer these questions interviews where made with informants that have a 

professional work connection to the area.  

 

The result showed that the arctic region is complex phenomena to define also 

for those who use the expression in marketing. What is included in the artic 

concept and the lifestyle is connected to a lot of conceptions of the nature, 

culture, climate and experiences. The informants gave different viewpoints 

about challenges when marketing a large region and the consequences that can 

be registered. The hope with this study was to get a deeper understanding about 

the area and especially why a specific theme as the artic was used in marketing 

purpose for a region in north of Sweden.   

 

Keywords: place marketing, arctic definitions, arctic tourism, arctic 

experiences, arctic lifestyle, Swedish Lapland 
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1. INLEDNING  
 

Turism definieras idag som människors sociala, kulturella och ekonomiska 

aktiviteter utanför deras vanliga omgivning. Att de har rest till en plats för 

fritid, affärer eller för andra syften och kommer vistas där under en tidsperiod 

som är kortare än ett år (Tillväxtverket 2016). 

 

Historiskt sett så har människor alltid förflyttat sig mellan platser även om man 

då inte definierat fenomenet. Orsaker till resande har varierat men människan 

har alltid varit nyfiken och upptäcktssökande. Människor har sedan urminnes 

tider rest på grund av olika faktorer ex. religion, klimat, upptäckande, 

byteshandel och bildning (Bohlin & Elbe, 2011).  

 

Eftersom resande och förflyttning alltid varit något som skett så kan det förstås 

att även platser är och har varit en viktig aspekt att ta hänsyn till. Bohlin och 

Elbe (2011) menar att vare sig man ser ur ett historiskt synsätt, nutidens turism, 

vilken turismföreteelse det handlar om eller när det utspelas så är platsen en 

viktig beståndsdel. I dagens globala värld har turismnäringen utvecklats i stor 

omfattning, i en bransch som är komplex och ständigt ändrar karaktär med 

nyskapande idéer så har även konkurrensen mellan platser ökat (ibid). Teknisk 

utveckling och ökad levnadsstandard har bidragit till att platser är mer 

tillgängliga men även att de till större del är konkurrensutsatta vilket i sin tur 

leder till att marknadsföringen utvecklas (ibid).  

 

Turismen i världen ökar och år 2017 var ett rekordår då internationella 

turismankomster fortsatte öka för åttonde året i rad (World Toursim 

Organization, 2018). Denna trend ses även i Sverige och i en rapport från 

Tillväxtverket (2018) så visade omsättningssiffror, turismutgifter och 

exportvärde för 2017 att turismen i Sverige är en starkt växande näring. I norra 

Sverige finns en region som benämns som Swedish Lapland och även där ses 

positiv utveckling. Ser man på gästnätter och så hade destinationen Swedish 

Lapland ett rekordår 2018 och ökade 5 procent vilket är en större tillväxt än 

snittet för hela Sverige (Swedish Lapland Visitors Board, 2019). Turismen i 

norra Sverige har utvecklats till en viktig inkomstkälla för regionen och i en 

publikation från Stadsrådets kansli (2014) så tydliggörs det att det bör finnas 

gemensam nordisk marknadsföring som innefattar en varumärkesuppbyggning 

av vad de benämner som ett Arktisk Skandinavien. 

 

Arktis är ett område som under senaste tiden fått stor uppmärksamhet eftersom 

det är en region som upplever snabb förändring. Dessa förändringar är 

miljömässiga, ekologiska och sociala (Arctic Council, 2016). Vissa av dessa 

förändringar sker stegvis, andra sker plötsligt och vissa kan även vara 

bestående. Förändringarna som sker i Arktis är till stor del på grund av 
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mänskliga aktiviteter som sker utanför området. Den största faktorn är 

klimatförändringar men även migration, resursutvinning, turism och 

förändringar i politiska relationer påverkar och omformar Arktis på ett 

betydande sätt. Förändringarna påverkar även den inhemska befolkningen i 

området och deras sätt att leva (ibid). Det finns idag många intressenter för 

området och det kan handla om just den miljömässiga aspekten men även för 

handel och transportvägar ex. genom nordostpassagen som går från Europa till 

Asien, norr om Sibirien. 

 

Sverige är även ett land som har koppling till Arktis ur ett historiska, 

säkerhetspolitiska och ekonomiska aspekter. Sverige har även band till det 

Arktiska området inom kultur, forskning och klimat och miljöperspektiv 

(Regeringskansliet, 2011). Arktis är idag ett svårdefinierat, omdiskuterat och 

uppmärksammat område och innefattas även av turism. Människor vill besöka 

den natur och kultur som går att uppleva i regionen. I tidigare nämnda 

publikationen från Stadsrådets kansli (2014) indikeras det även att besökare 

ser en Arktisk region i helhet och skiljer inte ex. på norra Norge och norra 

Sverige. I skrivande stund pågår även ett EU-projekt som heter Visit Arctic 

Europe mellan organisationer i norra delen av Sverige, Norge och Finland för 

att utveckla och uppmärksamma en gemensam region som de valt att benämna 

som Arktisk. Föreställningen om vad Arktis är varierar, förändringar sker i 

området och uppmärksamheten är stor. Det Arktiska perspektivet har även växt 

fram i marknadsföringssyfte för besöksnäringen i norra Sverige vilket gör det 

intressant att även undersöka den aspekten.  

 

Problemet som platser ställs inför i dagens globala samhälle är att de behöver 

nå ut genom allt brus. De behöver marknadsföra en image och visa en bild som 

utmärker sig. Det som framkom under utforskandet av hur en Arktisk 

inriktning används i marknadsföringssyfte för norra Sverige var att mycket av 

det som fanns att finna på internet var kopplat till regionen Swedish Lapland. 

Swedish Lapland är ett varumärke och en internationell destination som är 

tillknuten till en organisation som arbetar för att besökare från hela världen ska 

upptäcka och besöka regionen (Swedish Lapland Visitors Board, 2016). 

Området innefattar alla kommuner som ingår i Norrbottens län och även 

Skellefteå och Sorsele kommun i Västerbottens län (Figur 1). Organisationen 

bakom heter Swedish Lapland Visitors Board och de är hela regionens 

officiella företrädare för besöksnäringen. 

 

Enligt organisationen Swedish Lapland Visitors Board så representerar 

Swedish Lapland den del av Sverige som innefattas av Arktis och den natur 

och kultur som de anser är av subarktisk karaktär (ibid). De väljer även att 

marknadsföra att det finns en Arktisk livsstil att uppleva i regionen och detta 

visar de b.la upp genom en kampanjfilm med tolkningar av vad en Arktis 

livsstil är. På Swedish Laplands hemsida finns det även aspekter som de verkar 
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vilja tillknyta regionen ex. midnattssol, norrsken, samisk kultur och 

naturupplevelser. Denna studie ämnar undersöka varför Arktis och Arktisk 

livsstil används i marknadsföringssyfte, vad det egentligen innebär samt att se 

hur medlemsorganisationer i regionen uppfattar inriktningen.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figur 1 Regionen Swedish Lapland och de kommuner som ingår. (Sofia Larsson, 2019). 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad begreppen Arktis och Arktisk 

livsstil innefattar och varför det används när norra Sverige, specifikt regionen 

Swedish Lapland, marknadsförs. Studien syftar även att undersöka hur 

medlemsorganisationer i Swedish Lapland tycker att en Arktisk bild stämmer 

överens med den plats de representerar och om det framkommer några 

geografiska skillnader i uppfattningen. Till sist ämnar studien att undersöka 

om det finns några utmaningar med att marknadsföra en region som Arktisk 

samt om konsekvenser kan registreras.  

 

- Varför används Arktis och Arktisk livsstil i marknadsföringen och vad 

innefattar begreppen inom destinationen Swedish Lapland?  

- Kan det uppstå några utmaningar med att marknadsföra en destination 

som Arktisk i norra Sverige och vilka eventuella konsekvenser kan det 

leda till?  

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Detta kapitel innefattar de definitioner som Arktis innefattas av, Arktisk turism 

samt en teoretisk genomgång om vad som kan inkluderas i en Arktisk livsstil. 

Kapitlet berör även platsdefinitioner, platsmarknadsföring och image. 

 

2.1 Definitioner av Arktiska områden   

 

Det finns idag ingen tydlig definition om vad som räknas som Arktis utan det 

beror på vilket synsätt man använder. Hall och Saarinen (2010) menar att 

definitionen kan se olika ut och att det beror på om man ser på Arktis som ett 

område eller en plats. I avgränsningen av polära områden och när man ska 

definiera Arktis kan man inkludera hur växtgeografin ser ut i området alltså 

hur hög trädgränsen är för att räknas till Arktis. Hur klimatet är, vilket 

innefattar en temperatur under 10 grader i genomsnitt under juli (ibid).  

 

En annat synsätt är att Arktis även kan innefatta hur geomorfologin tar sin 

form, vilket handlar om hur jordytan är uppbyggd och i ett Arktiskt perspektiv 

handlar det ofta om permafrost (en temperatur i marken som ej överstiger 0 

grader under 2 år). Arktis kan även avgränsas geografiskt genom latitud vilket 

då motsvarar 66°33’N (ibid). Denna avgränsning är norra polcirkeln och är den 

vanligaste och enklaste definitionen (Swarson, 2010). 

 

Att definiera Arktis efter sådana avgränsningar är inte heller helt självklart utan 

Hall och Saarinen (2010) menar att begreppet kan utökas ytterligare 

geografiskt om man ser på Arktis ut ett politiskt perspektiv. Ur det politiska 
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synsättet finns det Arktiska rådet vilket innefattar medlemmar från Kanada, 

Danmark (Grönland och Färöarna), Finland, Island, Norge, Sverige, Ryssland, 

USA, denna definition inkluderar alltså områden som ej räknas till det 

geografiska 60° N perspektivet (ibid).  

 

Det vi vet om definitioner är att dessa kan vara hjälpsamma men man behöver 

också ha i åtanke att de även är socialt skapade av människan. Hur man väljer 

att se på definitionen av Arktis beror helt enkelt på vad, varför och hur man 

väljer att se på området. Evengård, Larsen och Paasche (2015) betonar att 

Arktis idag har blivit en region som är kulturellt, politiskt, demografiskt och 

ekonomiskt olikartad samt att bebyggelse i området varierar från att innefatta 

mindre inhemska samhällen till stora industristäder.  

 

 

 

 
Figur 2. Arktiska definitioner. Från Polar Tourism: Definitions and Dimensions. Scandinavian Journal of Hospitality and 

Tourism, 10(4) s. 451, av Hall, C.M & Saarinen, J, 2010, DOI: 10.1080/15022250.2010.521686 
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2.2 Arktisk turism 

 

Definitionen av vad som utgör Arktis är som tidigare nämnt väldigt varierande 

och beroende på vilket perspektiv en ser ifrån. Gällande vad som innefattas i 

definitionen av turism i Arktis så förenar Lee, Weaver och Prebensen (2017) 

den varierande definitionen av Arktis samtidigt som de även har en generös 

definition av turisten som besöker området. Författarna väljer att innefatta alla 

besök som involverar rekreation samt arbetsresor och VFR (visiting friends 

and relatives). Även eventuella turistaktiviteter inom området som görs av 

forskare, militär, resursarbetare och lokalbefolkning kopplar författarna till 

Arktisk turism.  

 

De upplevelser som kan kopplas till turism i Arktis menar Lee, Weaver och 

Prebensen (2017) ofta är äventyr- och naturbaserade ex. skidåkning, 

fjällvandring och att åka snöskoter. Arktis och de aktiviteter som är kopplat till 

området har på senare tid blivit framställt som att det är en destination som 

håller på att försvinna, detta på grund av snabba förändringar av miljön som är 

ett utfall av global uppvärmning. Denna bild av en försvinnande destination 

och vad som påstås vara den sista chansen att uppleva Arktis har gjort att fler 

turister söker sig området vilket i sin tur har en påverkan på den redan känsliga 

föränderliga miljön (ibid).  

 

Vilka är då de faktorer som kännetecknar vad turister kan uppleva i den 

Arktiska delen av Sverige. Müller och Jansson (2007) tar upp att många tänker 

på snö, is, mörker och norrsken vilket även är en image som många 

organisationer arbetar för att marknadsföra. Samtidigt finns det även andra 

bilder som marknadsförare arbetar för att framhäva. Författarna har sett på 

vilka fördelar och nackdelar som Norrbotten innefattas av ur ett 

turistperspektiv och främst menar de att faktorer som lockar besökare till 

regionen är naturen, landskapet och miljön vilket är utgångspunkten som bör 

ses som områdets mest slagkraftiga fördel. Midnattssolen är även det ett 

fördelaktigt förekommande som finns att uppleva under sommarmånaderna på 

vissa platser i regionen, med god infrastruktur vilken andra platser med 

fenomenet saknar. En annan fördel som Müller och Jansson (2007) tar upp är 

att Sverige befinner sig i den centrala delen av nordiska Arktis vilket bara det 

kan vara en säljande attraktion. 

 

Visserligen kan klimatet och infrastrukturen i den Arktiska delen av Sverige 

ses som en fördelaktigt för regionen men och andra sidan betonar författarna 

även att det finns problematik kring dessa faktorer. Enligt Müller och Jansson 

(2007) avstår en stor del av turister att besöka regionen under vintern och det 

klimat som råder under den tidsperioden. Klimatet kan dock under 

vinterhalvåret uppfattas exotiskt med kyla och snö vilket kan användas i 

marknadsföringssyfte för att locka utländska besökare (ibid).  
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Gällande den infrastruktur som finns i Norrbotten så menar Müller och Jansson 

(2007) att den till viss del är bättre utvecklad än andra regioner med liknande 

naturresurser så finns det samtidigt problem och utmaningar. En faktor är att 

regionen präglas av långa distanser och att i vissa fall är utbyggnaden av 

transportmedel mellan platser i området och även till andra viktiga 

destinationer vara bristfällig. Detta gör enligt Müller och Jansson (2007) att 

resekostnaden för turister kan bli påtagligt hög eller att förflyttningen kan bli 

komplicerad. Müller och Jansson (2007) menar även att avståndet mellan 

turistens vanliga boendeplats och destinationen påverkar, desto längre 

avståndet är desto unikare attraktioner och upplevelser behöver existera på 

platsen.   

 

Det som skulle kunna förenas med Arktisk turism är att resande ofta kan 

associeras med förändring, och då i kontexten att resande ska bidra till vad 

Lean (2012) benämner som personlig förändring. Det Lean (2012) även tar upp 

är att det ofta hävdas att resande kan innefatta att lära sig om företeelser ex. 

språk, kulturer, platser och människor. Detta kan då leda till förändrade 

attityder och beteenden. Men detta är även ett synsätt som är ifrågasatt då vissa 

hävdar att resande endast förstärker hur man ser på världen och även att det 

kan leda till förstärkning av fördomar och falska föreställningar (ibid). Det 

Lean (2012) tar upp är att resande på ett sätt kan bidra med personlig 

förändring och utveckling i viss mån men ibland behöver det inte ens uppfattas 

att det skett. Att resa till en Arktisk region kan bidra till personlig förändring 

på grund av de upplevelser en besökare kan vara med om men detta är inte ett 

faktum.  

 

2.3 Arktisk livsstil och kultur  

 

Det som innefattar en livsstil är att man har försökt fastställa olika 

beteendemönster hos människor som bestäms av faktorer som egenskaper, 

motiv och värderingar. Detta kan användas i marknadsföringssyfte för att 

attrahera olika segment (Nationalencyklopedin, u.å). 

 

Det Kotler, Armstrong och Parment (2017) beskriver som en livsstil är vilka 

levnadsmönster individer har. I detta ingår de aktiviteter som människor ägnar 

sig åt, intressen och åsikter. Begreppet innefattar hur en person väljer att leva 

och även hur individer interagerar med omvärlden. En livsstil kan användas i 

marknadsföringssyfte genom att det spelar på och förmedlar en annorlunda 

upplevelse än bara själva ”produkten” som säljs (ibid).  

 

Det anträffades inga teoretiska utgångspunkter för just en Arktisk livsstil när 

litteraturundersökning gjordes så istället har kopplingar till inhemsk livsstil, 
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identitet och ursprung samt kulturella aspekter studerats. Detta avsnitt kommer 

även att innefatta teori om att kommodificera inhemsk befolkning och kultur. 

 

Inhemsk befolkning är och har blivit intressant ur ett turismperspektiv för att 

de omfattas av kulturell originalitet, detta menar Viken och Müller (2017). Den 

inhemska kontexten definieras som samhällen, människor och nationer som 

har upplevt invasion och kolonialisering och att de numera särskiljer sig från 

olika delar av samhället som nu finns på hela eller delar av specifika områden. 

Den inhemska befolkningen är en del av en icke dominerad sektion i samhället 

som vill bevara, utveckla och överföra området och den etiska identiteten till 

kommande generationer. En del områden som inhemska grupper disponerar 

över kan även innefattas av egna kulturella mönster, sociala institut och 

rättssystem. Inhemsk befolkning finns över hela den Arktiska regionen men de 

är ofta en minoritet och vilka förutsättningar de har varierar (ibid).  

 

Turism handlar till stor del om att uppleva nya saker och människor reser 

därför ofta till platser där de kan få ta del av kulturer och livsstilar vilket i sin 

tur kan innefatta just inhemsk befolkning (ibid). Turism och inhemsk 

befolkning kan ses från olika perspektiv och det kan både finnas möjligheter 

för olika parter inom området men det är även ett ämne som har en del 

bakomliggande problematik som behöver tas hänsyn till.   

 

Kultur kan enligt Hall, Müller och Saarinen (2009) användas för att skapa 

upplevelser för turister och att platser ofta kan använda stereotyper och 

berättelser för att locka besökare. Kultur har på senare tid även blivit en 

möjlighet för att skapa turismupplevelser på platser. Detta är på grund av 

historiska omständigheter så som post-moderna förändringar som 

sammanfogat sektorer som exempelvis ekonomi och kultur. Finansiella kriser 

som skett har även varit med och påverkat varför kultur setts som en resurs för 

turism, för att man då kunnat använda turism som en lösning för att 

upprätthålla kulturella platser och aktiviteter (ibid). En annan följd varför 

turism och kultur har börjat konsumerats tillsammans är på grund av 

globaliseringen, detta för att när platser konkurrerar i en större kontext om 

besökare så kan kultur användas för att skapa en distinkt image och unika 

upplevelser. Hall, Müller och Saarinen (2009) menar att allt detta även 

stämmer för de nordiska länderna och att sådana företeelser även används i 

marknadsföringssyfte i dessa områden.  

 

Kultur och inhemsk befolkning är aspekter som ofta går hand i hand. Detta 

eftersom den inhemska befolkningen historiskt bidragit med att skapa kultur. 

Det Holmes och Pietikäinen (2014) tar upp om kulturell turism är att det har 

använts på platser genom att kommodifiera den inhemska kulturen och 

befolkningen. Kommodificeringen kan innebära att den inhemska 

befolkningen visas upp på ett fiktivt sätt (ibid). Detta kan innebära att den 
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inhemska befolkningen inte kan känna anknytning till den marknadsföring 

som görs vilket att problematiskt. Turism som har anknytning till inhemsk 

befolkning menar Pettersson (2004) kan vara med och bidra till ökad förståelse 

från turisterna sida, och på så sätt minskad antagonism. Men det finns också 

en risk att den inhemska kulturen visas upp på ett iscensatt och metaforiskt sätt 

(ibid). Det Pettersson (2004) även tar upp är att det finns en risk att inhemsk 

befolkning och den förenade kulturen exploateras för hårt. Inhemsk turism kan 

alltså bidra med möjligheter i regionen och för de olika parterna men det finns 

risker som behöver tas i beaktning (ibid).  

 

2.4 Plats 

 

Vad är egentligen en plats? Bohlin och Elbe (2011) menar att begreppet i den 

geografiska forskningen kan ses ur tre olika perspektiv. Den första innebörden 

kallas ”place as location” och kan förklaras på ett enkelt sätt som att platser är 

unika istället för att omfattas av generella rumsliga mönster. I ”place as 

location” betonas alltså de skillnader som platser har istället för de likheter som 

finns. Den andra perspektivet ”a sense of place” innefattar de känslor som 

människor har om platser, detta kan ex. inkludera anknytning och lokal 

identitet. Det sista perspektivet inom geografisk forskning om platser är ”place 

as locale” och handlar om att platsen finns som grund för människors sociala 

användningsområden och även aktiviteter i rummet samt de interaktioner som 

sker. Detta innebär att olika processer pågår och förhåller sig till den kapacitet 

som människor har att driva förändring samt att själva kunna skapa och 

påverka sin egen och platsens utveckling (ibid). 

 

2.5 Platsmarknadsföring och Image  

 

Platsmarknadsföring är ett omdiskuterat begrepp där både ordet plats och 

marknadsföring kan betyda och syfta på olika företeelser. Syssner (2012) 

menar att en plats kan förklaras både ur ett mikroperspektiv som en by eller en 

stad men även ur ett makroperspektiv som en nation eller till och med en hel 

kontinent. Marknadsföring är även det ett begrepp som kan vara svårt att 

definiera då det kan innefatta mycket. Syssner (2012) väljer att beskriva 

platsmarknadsföring ur perspektivet att det handlar om ett strategiskt arbete för 

att långsiktigt förändra, förbättra eller förstärka människors uppfattning och 

bild av en plats. Men detta säger inte något om hur man arbetar eller vilka 

bakomliggande motiv som finns (ibid).  

 

Bohlin och Elbe (2011) påpekar att i den globala världen som vi lever i idag så 

finns det nästan inte en region eller kommun som inte arbetar strategiskt med 

marknadsföring för att synliggöra sig. Mot turister så marknadsförs boende och 

attraktioner men en viktig del är även att lyfta fram vad som är unikt på platsen 

gentemot andra resmål. Eftersom konkurrensen är hård så ökar betydelsen av 
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ett strategiskt arbete för att belysa vilka fördelar som finns. Ofta används 

kulturen för att illustrera en nyskapande image eller förstärka bilden av platsen, 

men då gäller det att eventuella traditioner eller kulturella produkter och 

aktiviteter uppfattas som attraktiva eller genuina (ibid). Även när det handlar 

om vilka geografiska egenskaper som området har så ligger fokus på att 

förtydliga marknadsföringen av det som är tilltalande och unikt medan mindre 

attraktiva aspekter utesluts. Fokuset behöver vara enkelt och entydig och detta 

betyder att bilden smalnas av i områden med olikartade karaktärer, vilket ofta 

kan innebära en stereotypisk marknadsföring. Men det finns enligt Bohlin och 

Elbe (2011) problematik bakom den framställda bilden av platsen, området 

eller regionen och det är att det kan skapas en lokal konflikt. Om bilden är för 

oidentifierbar för lokalbefolkning och lokala företagare så finns risken att den 

även uppfattas negativt av turister (ibid).  

 

Den globala värld vi lever i idag förändrar sig hela tiden och för att hänga med 

och ha en chans i den stora konkurrensen så behöver ett strategiskt arbete 

angående omvärldsbevakning och analys ske (Kotler, Armstrong & Parment, 

2017). Detta för att förstå vilka trender som förekommer, hur utbudet och 

efterfrågan ser ut, vilka intressen och behov de målgrupper som fokuseras på 

har och hur beteenden förändras, både från konkurrenter och i människors 

dagliga liv (ibid). Arbetet kring dessa faktorer kan ske genom en SWOT-analys 

där platser kan få mer förståelse för vilka svagheter och hot de står inför, men 

även vad som är ens styrka och vilka möjligheter man kan utveckla. Styrkorna 

är de fördelar en plats kan ha gentemot konkurrenter alltså vilka resurser och 

förmågor som finns att tillgå, och en svaghet kan vara att platsen kan vara 

svårtillgänglig. Möjligheter handlar om att se vilka faktorer som finns att tillgå 

i omgivningen, men detta kan även vara ett hot, likaså förändringar i trender 

(ibid).  

3. METOD  

 

Detta avsnitt kommer behandla den ansats studien har sin grund i, för att förstå 

var studien tog sin början. Avsnittet innefattas även av den metod som använts 

för att samla in det empiriska materialet, vilket urval samt en genomgång av 

utförandet. Det förklaras även vilken metodanalys som använts och hur den 

genomfördes. Avsnittet avlutas med en generell metoddiskussion.  

 

3.1 Forskningsansats och metod för insamling av empiri 

 

Denna studie har arbetats fram genom ett växelvist sökande efter teoretiska 

utgångspunkter och undersökande av det empiriska materialet. Detta innebär 

att en aduktiv förståelseansats har använts. Alvesson och Sköldberg (2017) 

menar att en abduktiv ansats handlar om en process som pågår under en stor 

del av studien. Det innebär att det empiriska materialet utvecklas succesivt och 
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så förändras och förbättras med de teoretiska utgångspunkterna. Under 

processen så arbetas det växelsvis med att undersöka den teori som förenar det 

valda ämnet men det söks även efter svar i empirin som kan utöka och förändra 

den teoretiska förståelsen (ibid). I denna studie började förklaringar för syftet 

sökas via teori men efter insamlad empiri så utvecklades de teoretiska 

utgångspunkterna eftersom nya insikter och föreställningar skapades.  

 

Målet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur och varför Arktis 

och Arktisk livsstil används i marknadsföringssyfte av en specifik destination, 

i detta fall Swedish Lapland. Studien ämnar också för att få en uppfattning hur 

medlemsorganisationer i Swedish Lapland tycker att en Arktisk bild stämmer 

överens med bilden av deras plats. Samt att undersöka vilka utmaningar som 

uppfattas kan efterfölja om en Arktisk profilering kan få konsekvenser. Med 

utgångspunkt i att studien innefattas av att skapa förståelse kring ämnet så 

ansågs det att intervjuer var en lämplig metod att använda eftersom detta kan 

bidra med djupgående och flexibla insikter i ämnet.  

 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer gjorts med en informant från 

Swedish Lapland Visitors Board och fyra informanter från 

medlemsorganisationer i Swedish Lapland. Kvalitativa intervjuer handlar 

enligt Bryman (2018) om att erhålla den intervjupersonens synpunkter. Det är 

lämpligt att använda intervjuer för att undersöka en företeelse på djupet och 

erhålla kunskap om erfarenheter, åsikter och känslor kring ett ämne 

(Denscombe, 2018). När intervjuer används är det även för att förstå en mer 

komplex fråga som inte kan besvaras med få ord utan ur ett mer detaljerat 

perspektiv för att förstå hur saker fungerar och hur faktorer kan vara 

ihopkopplade (ibid).  

 

Det finns olika typer av intervjuer, strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade. Detta innebär hur flexibel intervjun kommer vara och vilken 

teknik som används är beroende på vilket syfte som ska besvaras (Denscombe, 

2018). Syftet för denna studie är att förstå det Arktiska fenomenet i 

marknadsföringen mer djupgående, samtidigt som frågeställningarna vill 

besvaras med en viss struktur vilket gjorde att semistrukturerade intervjuer 

valdes.  

 

Semistrukturerade intervjuer innefattar ofta specifika teman som ska tas upp 

och detta innebär att en intervjuguide görs i förhand och används som ett 

hjälpmedel under intervjuns gång (Bryman, 2018). Semistrukturerade 

intervjuer har stor flexibilitet, frågor kan ställas i varierande följd, nya frågor 

samt följdfrågor kan uppkomma under intervjuns gång (Bryman, 2018). För 

denna studie arbetades två intervjuguider fram utifrån syftet och 

forskningsfrågorna. En som anpassades efter intervjun med Swedish Lapland 



12 
 

Visitors Board (Bilaga 1) och en för intervjuerna med 

medlemsorganisationerna (Bilaga 2). 

 

En intervju gjordes genom Skype och de andra via telefon. Telefonintervjuer 

kan ha fördelar gällande kostnader och det kan även vara lättare för den 

intervjuade att svara på vissa frågor då man inte är fysiskt närvarande för 

varandra (Bryman, 2018). Intervjuerna i denna studie spelades in med 

godkännande av intervjupersonerna. Det problematiska med att spela in 

intervjuer kan enligt Bryman (2018) vara att oro och självmedvetenhet kan 

uppstå utav det faktum att det spelas in. Det som var en fördel vid dessa 

intervjutillfällen var att intervjupersonerna inte behövde se 

inspelningsapparaten i fysisk form vilket kan göra så att fokus inte läggs på 

detta. Att spela in intervjun är hjälpsamt eftersom det då finns ett tydligt 

grundmaterial att analysera. Bryman (2018) menar att om intervjun spelas in 

så behöver inte antecknande av allt som sägs bli en distraktion under hela 

intervjutillfället. 

 

Bryman (2018) nämner även andra utmaningar med telefonintervjuer och det 

kan vara att det är lättare för intervjupersonen att avsluta intervjun i ett tidigare 

skede än om man skulle ha ett fysiskt möte, och även att det finns nackdelar 

med att inte kunna uppfatta kroppsspråk, minspel eller gester. Detta kunde 

dock uppfattas under Skypeintervjun då rörlig bild genom webbkamera 

användes. En annan svårighet som kan upplevad under telefonintervju är att 

det finns risk att miljön runt omkring kan störa under intervjutillfället (ibid). 

Detta upplevdes vid något tillfälle under vissa intervjuer, men det var inget 

som påverkade insamlingen.  

 

För intervjuerna användes en digital inspelningsapparat, en Ipad, vilket är 

positivt för att ljudkvaliteten ofta är bra, det är även lätt att backa tillbaka i 

inspelningen under transkriberingen. Nackdelar med digitala 

inspelningsverktyg kan dock vara att utrustningen är dyr och att digitala 

ljudfiler kan bli väldigt stora och kräver då ett stort utrymme (ibid). Detta 

upplevdes dock inte som ett problem eftersom en Ipad redan ägdes och inga 

problem med lagring upplevdes. 

 

3.2 Urval 

 

Det urval som använts i denna studie var avsiktligt utvalt och kallas då för 

målstyrt eller målinriktat urval. Ett målstyrt urval innebär att utifrån mål och 

kriterier så har passande analysenheter valts ut som kan besvara 

forskningsfrågorna (Bryman, 2018). Det målstyrda urvalet i denna studie 

grundar sig i att priviligierad information söks och detta innebär att få 

möjlighet att undersöka hur nyckelpersoner med stor kunskap och erfarenhet 

uppfattar, berättar om och beskriver fenomenet (Denscombe, 2018).  
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I denna studie var utgångspunkten geografisk avgränsad till Swedish Lapland. 

Valet av denna destination framkom efter undersökningen och uppfattningen 

som skedde i ett tidigare skede, att Swedish Lapland Visitors Board som är 

företrädare för regionen använde just begreppet Arktis och Arktisk livsstil i sin 

digitala marknadsföring och i deras beskrivning om området. Swedish Lapland 

kändes även spännande att undersöka djupare eftersom det är en stor 

geografisk destination som innefattar många kommuner och flera lokala 

destinationsorganisationer samtidigt som organisationen Swedish Lapland 

Visitors Board är hela regionens förespråkare (Swedish Lapland Visitors 

Board, 2016). Swedish Lapland Visitors Board arbetar även för tillfället med 

ett EU-projekt tillsammans med organisationer från Norge och Finland som 

handlar om att främja en gemensam Arktisk destination vilket innebär att det 

ämne som denna studie behandlar är ett ämne som de är medvetna om.  

 

Då studien syftar till att besvara både varför Arktis och Arktisk livsstil används 

i marknadsföringssyfte för regionen Swedish Lapland samt hur bilden stämmer 

överens med medlemsorganisationernas så föll valet på att intervjua 

nyckelpersoner ur dessa verksamheter. De lokala destinationsorganisationerna 

som är medlemmar i Swedish Lapland valdes ut på grund av geografisk 

spridning och då valdes organisationerna Heart of Lapland, Kiruna Lapland, 

Visit Skellefteå och Sorsele kommun. Den geografiska fördelningen med val 

av två destinationer som var lokaliserade norrut i Sverige och två söderut 

valdes för att se om den spridningen bidrar till olika synsätt i uppfattningen om 

det Arktiska. Urvalet kan läsas om i Tabell 1 och den geografiska spridningen 

kan ses i Figur 3.  
 
Tabell 1 Förteckning över intervjupersoner och de organisationer de representerar. (Sofia Larsson, 2019)
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Figur 3 Medlemsorganisationer i Swedish Lapland samt de utvalda organisationerna i studien. (Sofia Larsson, 2019) 

 

3.3 Genomförande av semistrukturerade intervjuer  

 

Eftersom det arbetades fram i början att denna studie skulle behandla det 

geografiska området Swedish Lapland så kontaktades vald intervjuperson 

inom Swedish Lapland Visitors Board i ett tidigt stadie. När valet för 

intervjuperson skulle göras undersöktes arbetstitlar på organisationens 

hemsida och det beslutades att kontakta en person inom marknad och 
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kommunikation. Ett mail skickades ut till personen vilket förde till att ett svar 

mottogs samma dag med visat intresse och villighet att delta.  

 

Tidigt under studiens gång så valdes även medlemsorganisationerna i Swedish 

Lapland ut, med det geografiska perspektivet som utgångspunkt. Mail 

skickades även ut till dessa i god tid eftersom det kan ta tid att få svar. 

Svarstiden varierade en del men intresset från alla tillfrågade var stort. Även 

då undersöktes vilka som arbetade med marknad och kommunikation, och i 

vissa fall hade de möjlighet men i andra fall så hänvisades de vidare till en 

lämpligare person eller någon med större möjlighet att delta.  

 

Swedish Lapland Visitors Board arbetar inte direkt utifrån en fysisk plats så 

det och avståndet var en faktor som bidrog till att intervjun gjordes via Skype 

eftersom det ej var möjligt att fysiskt ses. Det avsattes en timma för 

intervjutillfället, vilket var uppskattat att räcka för att inte uppleva stress eller 

tidspress. Intervjuerna med medlemsorganisationerna togs via telefon, även 

detta grundar sig i det stora avstånd som regionen omfattas av. För dessa 

intervjuer avsattes ca. 30 minuter. 

 

Till intervjutillfället användes de intervjuguider (Bilaga 1 och 2) som grundade 

sig i syftet för studien. De organiserades enligt teman som grundades av de 

teoretiska utgångspunkterna och syftet. I intervjuguiderna var det viktigt att få 

svar på de valda teman; om informanterna uppfattar att området är en del av 

Arktis, vad begreppet Arktis och Arktis livsstil innefattar, varför det Arktiska 

har växt fram och uppfattningar om utmaningar och tankar kring eventuella 

konsekvenser av det Arktiska i marknadsföringen. 

 

I starten av alla intervjuer informerade jag om studiens syfte. Jag började sedan 

gå igenom formella aspekter som behövdes tas i beaktning. Detta innefattade 

att informera om att studien var frivillig att delta i och att informanterna kunde 

avbryta intervjun under vilken tidpunkt som helst. Detta eftersom det finns 

etiska principer om att man aldrig får tvinga en person att delta i en studie och 

att man har rätt att välja att avbryta, även om intervjun har startat (Denscombe, 

2018). 

 

Informanterna fick även under denna fas godkänna om intervjun fick spelas in 

och jag var tydlig med att berätta att de fick läsa igenom transkriberingen. Här 

togs även frågan om anonymitet upp och här framkom olika uppfattningar. 

Vissa informanter godkände att namn och organisation kunde användas medan 

andra ville läsa igenom transkriberingen först och ta ett beslut. Utfallet av detta 

blev till sist att endast benämning av organisation används i studien. Några 

informanter ville ha möjlighet att godkänna det som innefattade dem och citat 

innan slutgiltig publicering.  
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3.4 Analysmetod för semistrukturerade intervjuer 

 

Alla intervjuer i studien transkriberades för att det skulle vara möjligt att söka 

och jämföra i datainsamlingen. Denscombe (2018) beskriver att utformningen 

av transkriberingen beror på hur den ska användas, om innehållet ska användas 

för den faktiska information som ges kan den göras selektivt men om 

underliggande strukturer eller innebörder ska hittas så behöver materialet 

transkriberas i större omfattning. Bryman (2018) menar att en fullständig 

redogörelse genom transkribering är viktigt för att undersöka både vad 

intervjupersonerna säger och hur de uttrycker sig. 

 

Den metod som valdes att använda för att analysera empirin var tematisk 

analys. Tematisk analys är enligt Braun och Clarke (2006) en metod för att 

undersöka mönster och teman i empirin. Den tematiska analysen skapar 

möjlighet att organisera och beskriva den datainsamling som gjorts. Bryman 

(2018) beskriver teman enligt följande; teman är kopplat till studiens fokus, 

kategorier i materialet kan påvisas, det bygger på olika koder som arbetats fram 

i materialet och det utgör en grund för teoretisk förståelse som kan bidra till 

vidare teori av ämnet.  

 

I denna studie hade det arbetats fram olika teman med utgång i studiens syfte 

och de teoretiska utgångspunkterna. För att koppla dessa teman till den 

insamlande empirin så kodas materialet. Kodning utgör enligt Bryman (2018) 

ofta startpunkten för majoriteten av kvalitativa studier, detta för att bearbeta 

den insamlade empirin.  

 

3.5 Genomförande av analys  

 

Denna studie innefattas av fem intervjuer och alla dessa transkriberades. Detta 

tog rätt så lång tid eftersom det var ca. tre timmar material som skulle 

transkriberas. Efter transkriberingen var gjord så skickades den ut till de 

informanter som uttryckt att de ville ta del av den för att gå igenom de svar 

som givits i skriftlig form.  

 

Materialet som hade samlats in började sedan att undersökas och 

transkriberingarna lästes därför igenom flertalet gånger för att förstå innehållet. 

Vid genomläsningen så börjades det även att organiseras och markeras i 

materialet genom kodning med grund i de teman som hade valts ut. Arbetet 

kring kodningen gick till så att valda teman fick en specifik färg. Dessa olika 

färger användes sedan i materialet för att plocka ut de delar och nyckelord som 

innefattades av temat och markerades med den specifika färgen. Färg användes 

för att detta är ett tydligt sätt att strukturera och att använda sig av färger gör 

det även enklare att kunna navigera i materialet, och på så sätt hitta 

gemensamma nämnare eller olikheter i de svar som erhållits.  
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När kodningen var färdig så arrangerades nya dokument där resultatet 

strukturerades med överskriften av valda teman, detta för att på ett enklare och 

tydligare sätt kunna hålla isär valda teman. Detta låg sedan till grund när 

resultatet i studien skulle formuleras och analyseras.  

 

3.6 Metoddiskussion 

 

I denna studie intervjuades fem informanter och antalet beror på att 

avgränsningar var tvungna att ske på grund av den tidsram som studien 

innefattas av. Ytterligare intervjuer skulle troligtvis inte skulle ha bidragit med 

ytterligare förståelse för denna forskningsfråga då mättnad till slut upplevdes. 

Om annat syfte skulle ha använts är det dock möjligt att fler intervjuer eller 

annan metod skulle bidragit med andra förklaringar.  

 

Gällande intervjuguiden som skapades så fanns det inte så stor erfarenhet av 

att utforma sådana vilket resulterade i att för många frågor hade skapats, detta 

gjorde att en del frågor fick utgå under de första intervjuernas gång eftersom 

de inte kändes relevanta. Innan intervjunerna hade det dock funderats över 

vilka frågor som var de viktigaste så att inget betydelsefullt skulle utelämnas. 

Efter de första intervjuerna upplevdes däremot en större trygghet både i 

frågorna och i intervjuteknik vilket medförde tydligare och effektivare 

intervjuer. 

 

För denna stude var även frågan om anonymitet tvunget att tas i beaktning, 

alltså om informanterna ville vara anonyma eller inte. Det finns inget 

självändamål för att namn och organisationspublicering för denna studie men 

i och med att en geografisk vinkel ville undersökas så beslutades det i 

diskussion med informanterna att organisation kunde publiceras men att 

personerna förblev anonyma.  

 

Validiteten för denna studie behöver tas i beaktning, detta eftersom 

Denscombe (2018) menar att när intervjuer används som datainsamlingsmetod 

så behöver inte alltid det personen säger stämma överens med vad den gör. Det 

empiriska materialet som samlats in behöver alltså inte per automatik 

återspegla sanningen och det kan finnas fler beskrivningar av verkligheten 

(ibid). Det man även i denna studie behöver ha i åtanke är att informanterna 

delar i sin arbetsroll. Detta kan påverka tillförlitligheten då positionen 

informanterna har kan influera utfallet (ibid). Samtidigt är detta en studie som 

grundar sig i hur informanterna förstår den verklighet de talar om utifrån den 

priviligierade information, kunskap och erfarenhet som de besitter. 
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Kvalitativ forskning innefattar ofta ett djup i studien istället för bredd och 

därför tenderar resultatet att ha fokus på meningen och betydelsen av den 

verklighet som studeras (Bryman, 2018). På så sätt kopplas forskningen ihop 

med överförbarheten, att den kan bidra med det Bryman (2018) benämner som 

fyllig redogörelse eller tät beskrivning. Därför är det upp till att andra kan 

besluta hur pass överförbart resultatet är på andra miljöer (ibid). Denna studie 

undersöker en specifik aspekt vilket kan göra det svårt att generalisera, men 

det kan bidra med djupare förståelse inom ämnet vilket kan vara en 

komplettering till annan forskning.  

4. RESULTAT  

 

Detta kapitel kommer att behandla det resultat som framkommit från intervjun 

med Informant 1 från Swedish Lapland Visitors Board. Avsnittet kommer även 

att framställa det resultat som framkommit i intervjuerna med personerna från 

de fyra medlemsorganisationerna, Informant 2 (Kiruna Lapland), Informant 3 

(Heart of Lapland), Informant 4 (Visit Skellefteå) och Informant 5 (Sorsele 

kommun). 

 

Detta avsnitt är strukturerat med överskrifter som skapades ur den tematiska 

analysen, som har sin grund i studiens syfte och som framkommit ur det 

transkriberade materialet av intervjuerna. Avsnittet kommer att behandla 

rubrikerna; 1) Är området en del av Arktis, 2) Vad innefattas i begreppet 

Arktis, 3) Vad omfattar den Arktiska livsstilen, 4) Varför har det Arktiska växt 

fram i marknadsföringen, 5) Vilka utmaningar finns det med att marknadsföra 

regionen som Arktisk och vilka konsekvenser behövs tas i beaktning. 

 

4.1) Är området en del av Arktis 

 

Enligt Informant 1 så är Arktis, till skillnad mot Antarktis, svår att avgränsa då 

personen menar att det idag inte finns någon tydlig gräns. Däremot diskuteras 

de olika definitioner som finns och tar då upp att det finns geografiska varianter 

som ex. polcirkeln och trädgränsen. Informant 1 beskriver även en monetär 

eller politisk definition och tar i detta fall upp att Norge, Finland, Sverige, 

Ryssland, Alaska och de norra delarna av Kanada innefattas av Arktis. Denna 

sistnämnda definition berättar Informant 1 att de brukar luta sig emot i när de 

marknadsför att regionen Swedish Lapland är en del av Arktis.  

 

”Det där är betydligt svårare för oss än om man jämför med den andra polen, 

den är ju väldigt tydligt, den har en tydlig gräns, Arktis har ingen tydlig gräns 

idag egentligen.” – Informant 1, Swedish Lapland Visitors Board 
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Ur medlemsorganisationerna synvinkel så tycker Informant 2 att Kiruna 

Lapland är en del av Arktis eftersom platsen ligger 20 mil norr om polcirkeln. 

Informant 2 berättar även att det Arktiska är en viktig del i marknadsföringen 

och att det kan kopplas till de naturupplevelser som går att uppleva på platsen.  

 

Informant 3 tycker att destinationen Heart of Lapland är en del av Arktis och 

tar upp gränsen för polcirkeln, men väljer att tillägga det faktum att endast 

halva destinationen ligger norr om polcirkeln. Informant 3 tycker att man 

behöver enas kring det Arktiska eftersom begreppet säljer och att det speglar 

regionen gällande fenomen och upplevelser. Samtidigt menar Informant 3 att 

man ändå behöver vara lite försiktig med hur man marknadsför Arktiska 

komponenter eftersom det är viktigt att det visas fram en korrekt bild. 

 

”Jag tycker man kan enas om det Arktiska, för när det väl kommer ned till 

kritan så är det en Arktisk livsstil med allt vad det innebär, allt ifrån hur vi har 

skaffat oss mat historiskt till sättet vi nyttjar naturen och umgås, så ja det 

tycker jag, jag tycker att man måste välja att marknadsföra någonting som 

sticker ut och Arktis säljer” – Informant 3, Heart of Lapland. 

 

Informant 4 som representerar en destination som är belägen längre söderut 

skulle benämna platsen som subarktisk och menar att mycket beror på ur vilket 

perspektiv man ser på det. Informant 4 menar att om man ser på det ur ett större 

perspektiv så är det absolut en del av Arktis och ser då inte något problem med 

att använda det Arktiska i marknadsföringen mot en internationell marknad. 

Informant 4 påpekar dock att desto närmare geografiskt en målmarknad är 

desto mindre används det Arktiska i deras marknadsföring och att potentiella 

besökare från en närmare marknad eventuellt inte skulle uppfatta platsen som 

Arktisk och att de behöver vara tydliga med vad turister kan uppleva just i 

Skellefteå. 

 

Informant 5 menar att gränsen för vad som är Arktis är rätt diffus och att det 

finns både Arktiska och subarktiska områden. Informant 5 berättar att hela 

Sorsele kommun eventuellt inte kan definieras som Arktis men att en stor del 

kan ha igenkänning i begreppet.  

 

4.2 Vad innefattas i begreppet Arktis  

 

Vilka upplevelser som finns i regionen kopplat till det Arktiska menar 

Informant 1 beror på vilken årstid det är. Vintertid kan det vara till ex. 

hundspann, skidåkning, skoteråkning, snöskorsvandringar och aktiviteter 

kopplat till det samiska. Sommartid berättar Informant 1 att de upplevelser som 

kan kopplas till det Arktiska i regionen är ex. olika typer av vandring, hike and 

bike och djurlivsaktiviteter.  
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Norrskenet är enligt Informant 1 en stark dragare för att locka besökare och 

menar att det en av det viktigaste attraktionerna både vintertid och barmarkstid. 

Informant 1 menar även att det är detta fenomen som besökare helst vill 

uppleva i regionen. Sommartid benämner Informant 1 att även midnattssol är 

en företeelse som turister är nyfikna på.  

 

Informant 1 berättar att de även arbetar för att skapa nya upplevelser i Swedish 

Lapland och placera det i en Arktisk kontext. Informant 1 beskriver en 

annorlunda och lyxigare vandringsupplevelse där turister går tillsammans med 

en guide som berättar om den Arktiska naturen och vid vandringens slutstation 

kan turisten njuta av en 3rätters middag inkl. övernattning. Informant 1 berättar 

även om ett nytt begrepp inom Arktiska upplevelser och det är vad de kallar 

för Arctic wellnes vilket innebär ex. yoga på en renfäll utomhus vid älven, spa 

med skrubb av björklöv eller framtida innovationen Arctic bath som ska bli ett 

hotell placerat i Luleälven med olika aktiviteter. Det handlar enligt Informant 

1 om att utveckla och skapa nya varianter av upplevelser inom de 

förutsättningar som finns i Swedish Lapland. och vilka trender som växer fram.  

 

”Vi försöker att när det kommer till det som är wellness som är väldigt stark 

nu, så försöker vi hitta och placera, och göra vår take, denna Arktiska taken 

på den trenden och visa att du kan också uppleva det här, men då är det den 

här typen av wellness” – Informant 1, Swedish Lapland Visitors Board. 
 

Informanterna från medlemsorganisationerna som är lokaliserade längre 

norrut, Kiruna Lapland och Heart of Lapland är eniga med varandra om att 

midnattssolen och norrskenet är fenomen man kan uppleva i deras område, 

vilket de kopplar till det Arktiska. Informant 3 berättar även om andra 

komponenter som personen kopplar till det Arktiska i Heart of Lapland.  

 

”Det är midnattssol, det är norrskenet naturligtvis, det är frusna sjöar, orörda 

älvar, vi har nationalälvar, drickbart vatten och inga powerplants. Vi har ett 

slow food koncept där man i kanske större utsträckning än andra platser i 

världen har möjlighet att fånga sin egen mat, plocka sina egna bär och svamp, 

ett hållbart sätt att skaffa sig råvaror. Och en speciell mentalitet som kommer 

med att leva med ett mörker på vintern. Det är även Arktiska industrier och 

det är skogsbruk” – Informant 3, Heart of Lapland 

 

Informant 5 från Sorsele kommun berättar att det som kopplas till det Arktiska 

från deras synvinkel är växtliv, flora och fauna, och djurliv och då tar då upp 

ex. som fjällräv och lappuggla. Även Informant 5 nämner norrskenet som en 

upplevelse kopplat till en Arktisk kontext.  

 

Informant 4 från Visit Skellefteå berättar att de årstidsväxlingar som 

förekommer kan förbindas till det Arktiska ex. vintern och vårvintern. 
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Informant 4 tar upp ett fenomen som deras plats kan erbjuda vilket är fruset 

hav som inte existerar på många platser i världen. Informant 4 resonerar även 

så att det frusna havet vid kusten kan vara nog så exotiskt och att det inte bara 

är fjällnatur som behöver locka besökare. När Informant 4 talar om företeelsen 

midnattssol vilket inte existerar per definition i Skellefteå så menar personen 

att även de ljusa sommarnätterna är attraktiva och exotiska.  

 

4.3 Vad omfattar den Arktiska livsstilen 

 

Det som alla Informanter kopplat till stor del till det Arktiska är livsstilen som 

kan upplevas på de olika platserna. Detta är även starkt kopplat till den 

marknadsföring som regionen innefattas av. Informant 1 kopplar livsstilen till 

hur man lever med årstidsväxlingar och att klimatet har skapat ett speciellt sätt 

för människor att leva, att naturen förenar en och att man lever i samklang med 

naturen. Informant 1 berättar att den naturnära livsstilen handlar mycket om att 

naturen står i centrum för hur man lever och hur människor agerar i det dagliga 

livet. Informant 1 talar även om att traditioner ligger till grund för den Arktiska 

livsstilen. 

 

”Om man vill bryta ned den har Arktiska vardagen till någonting så pratar vi 

om det enkla livet, att vårt liv här är lite mindre komplext, lite mer äkta, vi 

jagar och fiskar enligt tradition, vi har en väldigt stark och levande 

kulturhistoria, vi jobbar, vi har en naturlig hållbar ekologisk livsstil, inte 

nödvändigtvis för att det är ett aktivt val utan vi är faktiskt tvungna att göra 

det utifrån platsens förutsättningar” – Informant 1, Swedish Lapland Visitors 

Board. 

 

Informant 1 berättar även att ett genuint värdskap hänger ihop med livsstilen 

och att det grundar sig i att dela med sig av historier, av kunskap och att 

omfamna nya människor, detta för att människor i området historiskt har 

behövt göra det för att överleva.  

 

Medlemsorganisationerna i Swedish Lapland är alla överens om att livsstilen 

till stor del kan kopplas till natur och kultur. Informant 3 berättar att livsstilen 

handlar om vad människor i området sysslar med, ex. är ute på isarna, åker 

skoter och skidor, fiskar, jagar och plockar bär. Detta är aspekter de vill lyfta 

fram att man kan uppleva. Informant 3 berättar även att den kultur och historia 

som finns i området kan kopplas till livsstilen, och i det innefattas ex. konst, 

mat och ursprungsbefolkning. Informant 3 berättar att det är viktigt att inte visa 

en konstlad bild av upplevelserna och att porträtteringen av den samiska 

befolkningen ska vara på deras villkor och hur de vill avbilda sig. 

 

Informant 2 berättar att den Arktiska livsstilen handlar om ett aktivt liv i 

samklang med naturen. Livsstilen kan kopplas till stora kontraster i de 
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säsongsskiftningar som sker, alltså att turister kan uppleva olika saker i de 

växlande säsongerna. Informant 5 berättar uppfattningar i enlighet med det 

Informant 2 säger, att människor som lever och bor i Sorsele kommun lever 

nära naturen och många har rötter till det samiska. Informant 2 väljer emellertid 

att tilläga att den Arktiska livsstilen inte passar in på hela kommunen.  

 

”Det är en naturnära livsstil, därmed är det kanske inte den Arktiska livsstilen 

i hela kommunen, men om man säger hela fjällkedjan där är det ju verkligen 

den Arktiska livsstilen, så är det” – Informant 5, Sorsele Kommun. 

 

Det Informant 4 berättar är att ur deras synsätt så handlar livsstilen om ett liv 

med närhet till natur och årstidsväxlingar och har inga problem med att prata 

om att dela vår Arktiska vardag. Det Informant 4 väljer att tillägga är att själva 

benämningen Arktis livsstil skulle kunna se annorlunda ut för just Skellefteå. 

 

”Skulle vi bara prata för Skellefteå så skulle jag kanske kalla det för vår 

subarktiska livsstil men man måste ju tänka ur 

marknadsföringsföringsperspektiv också och då är Arktisk livsstil, det är 

enkelt och lätt att kommunicera.” – Informant 4, Visit Skellefteå. 

 

4.4 Varför har det Arktiska växt fram i marknadsföringen 

 

Informant 1 berättar att de har jobbat med parollen, välkommen att dela vår 

Arktiska vardag sedan 2015/2016. Platsmarknadsföring är för de viktigt för att 

berätta vad man kan uppleva, var man är lokaliserad och vilka unika värden 

som finns, vilket de arbetar med kopplat till just den Arktiska kontexten. 

Informant 1 berättar att utvecklingen mot det Arktiska perspektivet i 

marknadsföringen har ökat och att de arbetar till större del med denna image 

nu än vad de gjorde tidigare. Informant 1 tycker att Swedish Lapland är en 

medgörlig Arktisk destination, detta eftersom det är tillgängligare än vissa 

andra Arktiska platser och att klimatet är mildare. Informant 1 berättar också 

att det tilltalar resenärerna eftersom det kan kopplas ihop med något 

spännande, samt att uttrycket låter häftigt och har en bra klang.  

 

Informant 1 talar även om att de gemensamt i organisationen har resonerat 

kring vilken inriktning de vill använda och uppfattat att det finns tillräckligt 

många potentiella besökare som tycker att Arktiska upplevelser är intressant. 

Informant 1 beskriver det som att när traditionella sol och badresmål som ex. 

Thailand, Aruba eller Maldiverna har blivit så pass lättillgängliga och 

allmängiltiga för turister att besöka så har intresset ökat för att uppleva ett 

annorlunda resmål, och nämner då turister med större ekonomiska 

förutsättningar och early adopters (de som är tidiga med att upptäcka nya 

platser). 
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”När sollyxen blir lättillgänglig då vill man ha någon annan typ av lyx och då 

handlar ofta lyxen ofta om något slags tranformativt resande som vi pratar 

väldigt mycket om. En resa som förändrar dig som person på något sätt, vilket 

väldigt ofta en resa till Swedish Lapland gör.” – Informant 1, Swedish Lapland 

Visitors Board.  

 

Från medlemsorganisationernas synvinkel om varför det Arktiska perspektivet 

har växt fram så är uppfattningen rätt enhetligt. Informant 2 är enig med 

Informant 1 om det transformativa resandet. Inom detta berättar Informant 2 

om den globala trenden om småskalighet där transformativt resande förespås 

vara botemedlet mod massturismens destruktiva sida. Informant 2 även att 

kopplingen till profileringen mot det Arktiska finns inom denna utveckling 

eftersom det kan relateras till att besökare har ett intresse för upplevelser inom 

naturturism, unika miljöer och autentiska intryck.  

 

Informant 3 är enig om att ett förändrat beteende kan ses bland turister, att 

trenden går mot att människor vill uppleva resmål i små grupper och lära sig 

om den plats de besöker. Marknadsföringsmässigt så berättar Informant 3 att 

ICE hotell och Abisko var tidiga inom att marknadsföra kring norrskenet vilket 

fick ett enormt genomslag och att detta har bidragit till att trender växer fram, 

som då har varit möjliga att förena sig med. 

 

Informant 4 talar om att det Arktiska kan kopplas mycket till hållbarhet idag 

samt att resandet präglas mer av värderingar samt att uppleva någonting 

annorlunda och därför ökar också intresset. Informant 4 påpekar även att 

lärandet av natur och kultur är en aspekt som kan kopplas till varför beaktandet 

kring Arktiska upplevelser framkommit idag.  

 

Informant 5 berättar att Arktis har fått större uppmärksamhet på sistone ex. 

med den pågående issmältningen, nordostpassagen och inom forskningen 

vilket har bidragit till att intresset har ökat. 

 

”Jag tänker såhär att Arktis är viktigt för alla, för världen, och jag tror att när 

sådant som vi tar för givet börjar påverkas då blir det viktigt att lyfta fram 

också.” – Informant 5, Sorsele Kommun.  

 

4.5 Vilka utmaningar finns det med att marknadsföra regionen som 

Arktisk och vilka konsekvenser behövs tas i beaktning  

 

Informant 1 berättar att en utmaning kan vara att Arktis förknippas med kyla 

och mörker, vilket inte alltid är fallet och talar därför om att begreppet även 

kan avskräcka turister. Informant 1 berättar att det Arktiska kan ha negativ 

betydelse för vissa potentiella besökare vilket de har behövt ta i beaktning i 

beslutet av marknadsföringsfokus i Swedish Lapland. Det Informant 1 berättar 
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är att de försöker visa att begreppet Arktis inte behöver bara behöver 

förknippas med låga temperaturer, verka skrämmande och vara svårtillgängligt 

utan att det finns en annan del av Swedish Lapland också som innefattar värme, 

sandstränder och sol. Samtidigt berättar Informant 1 att kännedomen om 

Sverige och speciellt Swedish Lapland som semesterdestination är väldigt låg 

i världen. Detta tas upp som en utmaning, att många människor har en 

uppfattning om Sverige, vad landet står för och har för värderingar men att 

många inte kopplar det samman med turism.  

 

En annan utmaning Informant 1 berättar om är kopplingen mellan det Arktiska 

och det samiska. Det är enligt dem viktigt att visa upp en genuin och äkta bild 

av den samiska kulturen, och att de samiska företagen som de arbetar 

tillsammans med själva har fått definiera vad de vill visa fram. Informant 1 

berättar att vissa turister kan ha en bild om vad samisk kultur ska vara och att 

de då kan få kritik i kampanjer om att de utesluter den samiska befolkningen 

medan detta inte är fallet.  

 

”Det här var en kampanj som gick på Facebook, och då fick vi kritik från helt 

vanliga amerikaner som sa att varför har ni inga samer med, bland de här 100, 

det är ju inte okej. Och då försökte vi förklara att vi har hur många samer som 

helst med, alltså vi kan sitta och jag kan räka upp 30 personer av dom här som 

har samiskt ursprung men det syns inte utanpå för dom är inte klädda i den 

traditionella kolten och då tror man inte att det är samer.” – Informant 1, 

Swedish Lapland Visitors Board.  

 

Informant 1 berättar att Swedish Lapland egentligen inte besitter några städer, 

vilket grundas i internationella besökares mått på storlek och att regionen är 

väldigt glesbefolkad. Informant 1 påpekar dock att ex. i Luleå eller Skellefteå 

som ändå vill se sig som städer så finns det Arktiska inom kort avstånd och 

nämner då isvägen i Luleå. Informant 1 beskriver att det finns ett Arktiskt 

cityliv och med det menas att de även försöker visa att det finns kultur, konst 

och innovationer att uppleva.  

 

”Det försöker vi också lyfta, att bara för att vi bor som vi bor och lever som vi 

gör så är vi ju inga hillbillys med varseljackor” – Informant 1, Swedish 

Lapland Visitors Board.  

 

Ur medlemsorganisationernas perspektiv så är det ingen som tycker att bilden 

om en Arktisk region är vilseledande för den plats de representerar utan att det 

ibland mer handlar om att se det ur en bredare kontext. Speciellt berättar 

Informanter från Kiruna Lapland och Visit Skellefteå att bilden ibland kan bli 

för begränsad. Informant 2 berättar att det kan kopplas till den klassiska 

marknadsproduktionen av den Arktiska miljön som då beskrivs som vidder, 

ödslig mark och mörker och att det är viktigt för dem att även lyfta annan 
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mångfald inom destinationen och de olika reseanledningarna som finns att 

besöka platsen. Det Informant 4 berättar är att ibland kan bilden behöva 

nyanseras och visa att det finns annat att uppleva men att mot internationell 

marknad ses inga problem att lyfta den Arktiska bilden.  

 

”Det finns såklart utmaningar när man ska visa bilden av en stor geografi men 

men Swedish Lapland är så mycket mer än fjäll, lägereldar och kokkaffe. Det 

finns progressiva och kreativa städer i norra Sverige också och den bilden kan 

jag väl tycka ibland skulle nyansera bilden av Swedish Lapland, att lyfta fram 

det också, att det är inte bara ödslighet utan att det finns någonting annat 

också” – Informant 4, Visit Skellefteå. 

 

Informant 5 berättar att det Arktiska perspektivet visar den riktning och bild 

som de visa fram i destinationen. Informant 5 tycker att de är tydliga med vad 

de marknadsför och på så sätt vad turister som besöker området kan förvänta 

sig i Sorsele kommun. En utmaning som Informant 5 dock ser, som även nämnt 

tidigare under temat om regionen är en del av Arktis är att hela Sorsele 

kommun kanske inte är av Arktisk karaktär. Detta gör att alla kanske inte 

känner sig hemma i det begreppet.  

 

” Vi har ju tre destinationer i en destination kan man säga och det är 

Ammarnäs, Sorsele och södra delen av Gargnäsområdet med Blattniksele och 

man kan väl säga att det är ju egentligen bara den västliga delen som är mer 

av den Arktiska karaktären. Gargnäsområdet har inte samma fokus, där är det 

mer vad man kan säga Norrlands inland, Lapland, alltså det som den svenska 

gäster känner sig, eller kopplar till.” – Informant 5, Sorsele Kommun.  

5. DISKUSSION 

 

I förarbetet av denna studie undersöktes det att regionen av norra Sverige som 

benämns som Swedish Lapland ofta marknadsfördes med begrepp som Arktis 

och Arktis livsstil. Detta fick mig att börja reflektera över varför uttrycken 

användes eftersom det inte hade noterats ur mitt perspektiv för att beskriva 

norra Sverige tidigare. Den uppfattning jag hade om det Arktiska innan studien 

var grundat i stereotypiska förställningar som innefattade ting som isbjörnar, 

nordpolen, snö, is och kyla. Även om vissa av dessa aspekter kan kopplas till 

norra Sverige så hade jag aldrig reflekterat över att det kan innefatta att 

regionen kan använda det Arktiska uttrycket för att locka besökare. Jag är dock 

medveten av att detta är en smal uppfattning och ville därför bredda mitt 

synsätt samt bidra till djupare förståelse för andra. Det fick mig att börja 

fundera om det alltid behöver vara så stereotypiskt uppfattat eller om det kan 

förstås och definieras ur andra perspektiv.  

 

Den teoretiska genomgången om vad som definieras som Arktis visade hur 

många varianter som finns vilket bidrar till att olika tolkningar kan användas. 
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Arktis har idag ingen tydlig definition utan kan ses utifrån växtgeografi, 

klimat, geomorfologi, geografiskt (polcirkeln) och politiska aspekter (Hall & 

Saarinen, 2010). Att Swedish Lapland är en del av Arktis kan på ett sätt 

ifrågasättas eftersom regionen endast innefattas av det politiska synsättet och 

till viss del av den geografiska premissen. Att vidga bilden av Arktis kan dock 

behövas eftersom det kan bidra till ökat intresse för denna del av världen, både 

för forskning och ur ett turistiskt perspektiv. Det som framgår i resultatet är att 

definitionen av det Arktiska även är komplext ur informanternas synvinkel. 

Alla informanter är dock tämligen överens om att regionen är en del av Arktis 

eller subarktisk men uppfattar det på olika sätt. Det jag kunde uppfatta var dock 

att desto tydligare förankring en plats inom Swedish Lapland har till den 

geografiska definitionen desto tryggare bedömning framställdes. Hall och 

Saarinen (2010) menar att värdet av de olika definitionerna beror på syftet som 

de ska användas för. I Swedish Laplands fall framkommer det att det Arktiska 

används för att profilera sig och ha ett slagkraftigt marknadsföringsverktyg 

samtidigt som det är viktigt att visa vad just de inkluderar i begreppet. 

 

Eftersom definitionen av Arktis används på olika sätt och förstås ur olika 

perspektiv så är det intressant att undersöka olika uppfattningarna av vad som 

kan inkluderas i begreppet. För Swedish Lapland används både Arktis och 

Arktisk livsstil återkommande i marknadsföringen vilket får en att undra vad 

det egentligen innefattar. Enligt informanterna associerades innehållet i det 

Arktiska begreppet till stor del av vilka upplevelser som erbjuds och vilken 

årstid dessa kan kopplas till. Det Lee, Weaver och Prebensen (2017) beskriver 

är att Arktiska turismupplevelser ofta kopplade till äventyr och natur och även 

att det finns en uppfattning om en ödslig och mystisk region. De upplevelser 

och fenomen som informanterna uttrycker innefattas av det Arktiska är ex. 

hundspann, skidåkning, vandring, djurlivsaktiviteter, norrsken och 

midnattssol. Detta stämmer överens med de fördelar som Müller och Jansson 

(2007) beskriver lockar turister till Norrbotten. De upplevelser som kan bidra 

till att regionen är intressant för besökare är just sådana som kan kopplas till 

naturen, landskapet och miljön (ibid).  

 

De tankar som i början infann sig hos mig med de uppfattningar jag hade om 

vad det Arktiska innefattade och varför det användes fanns även kring den 

uttryckta Arktiska livsstilen. Jag är själv uppväxt i Skellefteå som är en del av 

Swedish Lapland och började då fundera över min egen livsstil och på vilket 

sätt det skulle kunna vara en Arktisk livsstil. Enligt Informant 1 handlar 

livsstilen om hur man lever med tydliga årstidsväxlingar och att klimatet och 

den natur som finns har skapat ett visst sätt att leva i norra Sverige. Detta 

stämmer överens med vad Kotler, Armstrong och Parment (2017) menar i 

aspekten att livsstilen beror på hur individer förhåller sig till sin omgivning. 

Informant 1 menar även att en Arktisk livsstil kopplas till traditionsenliga 

strukturer som innebär att vi i norr historiskt har arbetat för att skaffa levebröd 
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för att vi har varit tvungna till det beroende på platsers förutsättningar och att 

vi lever med stark koppling till vår kulturhistoria. Informant 1 menade även att 

livsstilen är mindre komplicerad och mer äkta och att vi delar med oss av 

kunskap och historia.  

 

Det medlemsorganisationerna berättade om den Arktiska livsstilen var att det 

kopplades till natur, kultur, historia, klimat och ursprungsbefolkning. Att 

använda kultur för att skapa turismupplevelser är en förändring som har skett 

på grund av historisk utveckling i samhället samt för att konkurrera globalt om 

besökare genom att skapa en tydlig image (Hall, Müller & Saarinen, 2009). Att 

livsstilen grundar sig ur ett historiskt perspektiv kan jag förstå. Samtidigt har 

och är det svenska samhället del av förändring och utveckling, vilket innebär 

att vi till stor del inte lever som vi gjorde förr. 

 

Det som framfördes gällande den inhemska befolkningen och på vilket sätt de 

visas fram i marknadsföringen så var det viktigt att de fick vara med och ha 

åsikter och själva ta avgörelser. Det är detta Holmes och Pietikäinen (2014) tar 

upp att den inhemska kulturen kan visas på ett fiktivt sätt i 

marknadsföringssyfte. Därför är det enligt mig viktigt att det finns ett nära 

samarbete och diskussion mellan befolkning, aktörer och beslutsfattare. Det 

fanns även utmaningar som var kopplade till hur potentiella turister upplever 

den inhemska befolkningen i marknadsföringen, att de har stereotypiska bilder 

i sitt tankesätt, vilket kunde skapa problematik. Här behöver turisterna öka sin 

förståelse för inhemsk befolkning och hur de marknadsförs (Pettersson, 2004).  

 

Varför det Arktiska fokuset i marknadsföringen har framkommit just nu för 

Swedish Lapland är enligt Informant 1 för att de undersökt intresset och 

resonerat utifrån att det finns tillräckligt med potentiella besökare som är 

nyfikna på de upplevelser de kopplar till det Arktiska. Vissa av informanterna 

grundade det ökade fokuset på det Arktiska i marknadsföringen på 

uppfattningar om förändrade trender och resebeteenden, att nu vill man att en 

resa ska innebära personlig förändring och att besökare vill lära sig om platsen. 

Detta kan förenas med det Lean (2012) tar upp om att resande kan bidra till 

personlig förändring men att det samtidigt inte behöver uppfattas. Jag tänker 

att det finns människor som reser för att lära sig saker och för att utvecklas 

men detta behöver inte innebära att det är en reseanledning. Varför människor 

väljer att resa förändras ständigt. 

 

För att en plats ska urskilja sig idag när ökad konkurrens är ett faktum så 

behövs en unik marknadsföring. Platsmarknadsföringen kan innefattas av 

platsens unika miljö, natur och upplevelser (Bohlin & Elbe, 2011). För att 

marknadsföringen ska nå igenom det omfattande ”bruset” behöver man 

särskilja sig från andra platser (ibid). Angående Swedish Laplands 

platsmarknadsföring så arbetar de för att tydligt visa vad besökare kan uppleva, 
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styrka kännedomen om platsen i människors medvetande och vilka unika 

erbjudanden de har. Jag tror dock att det kan vara svårt för en liten region som 

Swedish Lapland att konkurrera i medvetenheten hos människor, detta 

eftersom till och med Sverige i stort upplever svårigheter med att betraktas som 

en turistdestination. Detta var dock Informant 1 medveten om och påpekade 

vilket enligt mig är positivt eftersom även detta är någon man behöver 

reflektera över när man investerar i olika marknadsföringsområden och 

målmarknader.  

 

För att styrka ens konkurrensfördelar så behöver platser eller regioner både 

titta internt på vad man kan erbjuda och även på hur omvärlden förändras, hur 

resetrenderna ser ut i världen och vad som är attraktivt för tillfället. 

Omvärldsanalyser är viktiga att arbeta kontinuerligt med för att förstå vad det 

är man ska utveckla och satsa på (Kotler, Armstrong & Parment 2017). 

 

Det Kotler, Armstrong och Parment (2017) menar är att det är viktigt att arbeta 

kontinuerligt med SWOT-analys för att förstå den plats man marknadsför och 

förhålla sig till interna och yttre faktorer. Det som framgått av resultatet är att 

Swedish Laplands styrka är att fokusera på att visa fram en bild om ett 

medgörligt Arktis, som är lättillgängligare och har ett mildare klimat. Det är 

även en styrka att använda uttrycken Arktis och Arktis livsstil i 

marknadsföringen eftersom det är ett uttryck som är exotiskt och skapar 

associationer till något spännande. Svagheter som framkommit är att eftersom 

det är en homogen och stor region som marknadsförs så är det svårt att hitta en 

image som stämmer överens med vad alla medlemsorganisationer vill uttrycka 

vilket kan resultera i konflikter och oenigheter. Även att Sverige inte uppfattas 

som en turistdestination kan vara en nackdel, och tillgängligheten, även fast 

den enligt Müller och Jansson (2007) till viss del är bättre än andra platser med 

liknande erbjudanden så är fortfarande Swedish Lapland rätt otillgängligt i ett 

globalt perspektiv.  

 

Det framkom ej så stora geografiska skillnader i uppfattningen om det Arktiska 

perspektivet samt den Arktiska livsstilen. Det jag uppfattade var att 

medlemsorganisationerna som är lokaliserade längre söderut var lite mer 

försiktiga med att uttryckligen definiera sig som en del av Arktis. En annan 

förståelse som jag uppfattade var att de medlemsdestinationer som har en 

större befolkning såg till viss del utmaningar med att tillhöra en 

marknadsföring som innefattar en så stor region. Eftersom den inriktning som 

används nu kan bidra till att vissa aspekter faller bort och inte synliggörs. 

 

Det jag tänker man behöver fundera lite kring är att eftersom Arktis är ett 

område som innefattas av stora förändringar och omvandlingar så kan det 

finnas viss problematik med att välja att marknadsföra norra Sverige som 

Arktisk. Jag tänker att använda Arktiska begrepp för att marknadsföra skulle i 
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vissa fall kunna uppfattas som paradoxalt eftersom det och ena sidan används 

för att locka besökare men och andra sidan så påverkas miljön i Arktiska 

områden på ett negativt sätt på grund av mänskliga aktiviteter ex. turism. 

Slutligen vill jag dock tilläga att det framkom under intervjuerna att Swedish 

Lapland ska vara en hållbar Arktisk destination, att detta var något som 

arbetades med, även om just hållbarhetsaspekten inte undersökts i denna studie 

så uppfattade jag att även det var en viktig fråga för informanterna.  

 

6. SAMMANFATTNING 

 

Problemet som många platser ställs inför idag är att det pågår en global 

konkurrens om besökare. Detta bidrar till platser behöver arbeta för att 

synliggöra sig på ett unikt sätt. För att skapa medvetenhet hos människor 

behöver marknadsföringen visa en bild som är intressant samtidigt som den 

speglar platsens tillgångar. Platser behöver därför undersöka vilka ens 

konkurrensfördelar är. Denna studie handlar om att belysa varför en region valt 

just en specifik marknadsföringsinriktning och vilka de bakomliggande 

grundmotiven är, samt om det finns upplevda svårigheter. Denna studie 

grundar sig i att en del av norra Sverige, Swedish Lapland, använder en Arktisk 

utgångspunkt för sin nuvarande marknadsföring. Syftet var att undersöka 

varför de valt att investera i en sådan inriktning och vad det innebär. Eftersom 

Swedish Lapland är en homogen region som innefattas av flera kommuner med 

olika förutsättningar omfattar även studien att undersöka olika perspektiv. För 

att få en djupare förståelse om studiens syfte så beslutades det att använda en 

kvalitativ metod. Detta innebar att en informant från organisationen bakom 

Swedish Lapland intervjuades samt fyra informanter från geografiskt spridda 

medlemsorganisationer som ingår i Swedish Lapland. 

 

Resultatet visade att regionen Arktis är komplex att definiera även för de som 

använder uttrycket i marknadsföring. Detta gäller även för den Arktiska 

livsstilen som Swedish Lapland beskriver karaktäriserar regionen men den 

kopplas till stor del till naturen, kulturen och klimatet. Resultatet visar att det 

finns en del utmaningar när man marknadsför en bild som ska spegla en stor 

region eftersom platserna inom regionen har olika förutsättningar och utbud. 

För att visa upp en tydlig marknadsföring så behöver vissa aspekter uteslutas. 

Det jag tolkar resultatet av varför det Arktiska används för att det ska visa på 

en exotisk och slagkraftig image som med grund i förändrat resebeteende har 

utvecklats i marknadsföringssyfte.  
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8. BILAGOR 
 

8.1  Bilaga 1 – Intervjumall Swedish Lapland Visitors Board 
 

BAKGRUND 

- Berätta lite om dig själv och vilken position du har i Swedish Lapland 

och hur länge du haft din tjänst. 

- Utbildning, tidigare erfarenhet, arbetsuppgifter i organisationen 

 

- Berätta gärna lite kort om er organisation Swedish Lapland 

o När skapades verksamheten? 

o Varför behövs det en officiell företrädare för regionen?  

o Hur fungerar samarbetet mellan aktörerna och er? 

o Vilka fördelar/nackdelar ser du med en organisation som 

företräder en hel/stor region 

PLATSMARKNADSFÖRING/VARUMÄRKET 

- Hur jobbar ni med platsmarknadsföring? 

o Är det viktigt i en konkurrensutsatt global värd? 

- Vad är ert fokus kring er platsmarknadsföring idag? 

- Vilka bilder och känslor hos turisten vill ni skapa genom er 

platsmarknadsföring? 

- Vilken roll spelar målgruppen för er platsmarknadsförings innehåll?  

 

- Berätta lite om varumärket Swedish Lapland? 

o Hur det används det? Av er och andra aktörer 

o Hänger varumärket ihop med den bild som ni vill kommunicera ut 

till turister om regionen? På vilket sätt?  

o Kopplar ni ihop varumärket med ett arktiskt perspektiv? Varför? 

Varför inte?  

 

- Hur samarbetar ni med Visit Sweden gällande marknadsföring? 

o Har de varit med i arbetet om att profilera Swedish Lapland som 

arktiskt? På vilket sätt/Varför inte? 

o Stämmer den bild som Visit Sweden marknadsför överens med 

den bild ni marknadsför? Hur då/Varför inte? 
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ARKTISK OCH ARKTISK LIVSSTIL  

- Hur skulle du definiera en arktisk destination? 

o Skulle du säga att er region är en del av Arktis? Varför/varför 

inte?  

o Hur har ni tänkt ang. den geografiska indelningen av regionen? 

• Handlar avgränsningen om hur ni ser på det arktiska 

perspektivet?  

- Vilka komponenter bakom begreppet Arktis väljer ni att lägga in i 

marknadsföringen?  

o Används detta som strategi för att differentiera sig? 

o Vilka konkurrensfördelar ser du med att använda Arktis som ett 

marknadsföringsverktyg?  

o Ser du på något sätt att en sådan marknadsföring skulle kunna 

ses som missledande eller är ni tydliga i er kommunikation i vad 

turister kan förvänta sig? 

 

- Hur skulle du definiera en arktisk livsstil? 

o Vad innefattar den arktiska livsstilen som ni väljer att 

marknadsföra? 

o Vad är det som gör att ni vill marknadsföra att man kan uppleva 

en arktisk livsstil i regionen?  

o Har ni uppfattat om turister de känner att deras bild av arktisk 

livsstil har stämt när de besök regionen eller om bilden varit 

missvisande?  

 

- Ser ni några utmaningar med att marknadsföra en arktisk region i norra 

Sverige?  

o Hur ser ni på regionens naturresurser?  

• Är dessa arktiska enligt er och är det unikt nog?  

o Hur ser ni på den inhemska befolkningen som finns i regionen? 

Och den kultur som finns i regionen? 

o Hur ser ni på tillgången av aktörer som skapar och genomför 

sådana turistupplevelser?  

o Upplever ni att bilden som ni kommunicerar ger 

mening/identitet för invånarna/aktörerna/medlemmarna i 

regionen? 
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UTVECKLING & EFTERFRÅGAN  

- Hur har er marknadsföring utvecklats över tid? 

- Har ni alltid haft fokus på det arktiska?  

- Har ni märkt att efterfrågan på arktiska upplevelser har ökat? 

- Varför tror du att det arktiska perspektivet växt fram i er 

marknadsföring?  

- Marknadsför ni endast det arktiska mot en utländsk marknad?  

- Finns det någon annan image som ni marknadsför som inte är kopplat 

till det arktiska?  

 

8.2  Bilaga 2 – Intervjumall medlemsorganisationer 
 

BAKGRUND 

Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med. Berätta gärna lite kort om 

den verksamhet du jobbar för och vad ni gör  

 

SAMARBETET OCH PLATSMARKNADSFÖRING 

- Hur fungerar samarbetet mellan er och Swedish Lapland? 

- Varför behövs det en officiell företrädare för regionen?  

- Vilka fördelar/nackdelar ser du med en organisation som marknadsför 

en hel/stor region 

- Hur stämmer Swedish Lapland marknadsföring överens med eran 

destinations marknadsföring?  

- Tycker ni att den bild som de marknadsför är representativ för er 

destination? Och upplever ni att ni kan nyttja den bilden och 

varumärket? 

- Har ni någon talan i hur hela regionen ska marknadsföras och även hur 

er destination visas fram i deras kommunikation? 

 

ARKTIS OCH ARKTISK LIVSSTIL 

- Skulle du definiera er destination som arktisk? Alltså delar ni bilden av 

att er destination är en del av Arktis? På vilket sätt? 

 

- Vad skulle du beskriva som arktiskt på er destination? 

• Om ja: Vilka fördelar ser du med att vara del av en region 

som marknadsförs som arktisk? 

• Om nej: Är det då en nackdel att vara del av Swedish 

Laplands marknadsföring med ett arktiskt perspektiv? 

 

- Hur stor betydelse har det arktiska för er destination och i er 

marknadsföring? 
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- Kan den arktiska bilden vara missvisande för er destination eller är ni 

tydliga i er kommunikation i vad turister kan förvänta sig? 

- Hur jobbar ni med marknadsföring? Finns det andra ”bilder” som ni 

marknadsför som inte är kopplat till det arktiska?  

 

- Swedish Lapland marknadsför även en arktisk livsstil, delar ni bilden 

av att turister kan uppleva en arktisk livsstil på er destination? Hur 

skulle du isåfall definiera den?  

- Ser ni några utmaningar med att marknadsföra en region som arktisk i 

norra Sverige?  

 

o Uppfattar ni att det finns natur och miljö som kan kopplas till 

arktiska upplevelser på er destination? Vilka då?  

o Hur ser du på den kultur som finns på er region? Uppfattar du att 

den har arktisk koppling?  

o Använder ni den inhemska befolkningen (ex. den samiska 

befolkningen) i er marknadsföring? På vilket sätt och varför? 

UTVECKLING & EFTERSFRÅGAN 

- Hur har er marknadsföring utvecklats över tid? Har den blivit mer 

arktisk präglad på senare tid?  

- Har ni märkt att efterfrågan på arktiska upplevelser har ökat? 

- Varför tror du att det arktiska perspektivet i marknadsföringen växt 

fram och tror du intresset att besöka arktiska upplevelser/resmål ökat? 

Varför?  

 


