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INLEDNING

Under mina studier i antropologi har jag ofta känt en frustration över att den kunskap om olika 

kulturer  och  samhällen  som finns  inom  ämnet  sällan  landar  utanför  den  akademiska  världen. 

Orsakerna till att det förhåller sig på det viset kan spekuleras över, och bör så göras menar jag. Jag 

tänker  dock inte  gå  in  i  ett  sådant  resonemang här  då  det  skulle  vara  att  gå  för  långt  utanför 

uppsatsens huvudfåra. Jag nöjer mig med att konstatera att en stor del av kunskapen som finns och 

alstras  inom de  antropologiska  institutionernas  väggar  är  viktiga  källor  till  ökad  kunskap  och 

förståelse,  både  kulturer  och  grupper  emellan  och  för  djupare  insikt  om  vårt  eget  samhälle. 

Kunskapen skulle vara värdefull i den allmänna debatten och i det allmänna medvetandet. 

Turismen är en av världens största och mest expansiva branscher (Grinell 2004:10). Inom 

turistsektorn har intresset för kulturturism ökat de senaste årtiondena (Urry 1990:154). Det finns en 

stor och växande efterfrågan på turistiska upplevelser som involverar icke-västerländska kulturer 

och samhällen (Dielemans 2008:52-53). Då jag själv har ett förflutet inom turistsektorn, har jag ofta 

och i olika sammanhang kommit i kontakt med kulturturismen. Eftersom jag till stor del har arbetat 

i Sveriges norra delar, har den samiska turismen varit närvarande. Det var här, i korsbefruktningen 

mellan min antropologiska intressesfär och min turistiska, som funderingar kring turism som ett 

medel för kulturell kunskapsförmedling började gestaltas. Kan kulturturismen vara ett sätt att nå 

kunskap  och  förståelse  kulturer  emellan,  eller  visar  den  bara  upp  en  okunskapens  bild  som 

förstärker fördomar och stereotyper? Hur upplever samiska turistföretagare kulturförmedling genom 

turism? 

I den andra änden av kulturturismen, i den där arrangörerna inte befinner sig, finns turisten. 

I  den  akademiska  världen  har  det  varit  vanligt  förekommande  att  inta  en  negativ  hållning  till 

turisterna, som likt flockdjur ansetts dra fram över världen. Stark kritik har framförts, och framförs 

fortfarande, mot resebranschens och turisternas sätt att stereotypisera människor tillhörande andra 

kulturer än den västerländska (Grinell 2004). Tyvärr finns flera exempel på hur turismen verkligen 

har en negativ inverkan på andra länder och starkt bidrar till att förstärka en stereotyp världsbild. 

Dock menar flera turismforskare att turisters syfte med sina resor och inställningar till människor i 

andra länder varierar. Det går inte att dra en generaliseringens kam över alla turister (se tex. Stronza 

2001). När jag har läst negativt hållna artiklar har också jag undrat om det inte är så att turisterna av  

sina kritiker  fastnar  i  ett  alltför  negativt  och  stereotypt  fack?  Då denna uppsats  inte  inrymmer 

intervjuer med turister, kommer jag att beröra frågeställningen indirekt, via frågor jag ställer till 

samiska företagare och till resonemang jag finner i litteratur som berör ämnet.  

Så hur ska vi förhålla oss till den nutida kulturturismen? I debatten om samtiden och det 
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postmoderna - eller senmoderna - samhället förekommer synsättet att den tid vi lever i betecknas av 

ett radikalt brott mot moderniteten. Exempelvis anses nutiden, enligt förespråkarna, inte gå att förstå 

utifrån historien. Ytterligare andra debattörer intar en form av mellanläge, där man menar att det 

visserligen finns företeelser i samtiden som bryter mot tidigare tidsepoker, men att det samtidigt 

existerar utvecklingsmoment som går att spåra bakåt i tiden, till  moderniteten och upplysningen 

(Alvesson 2003).  Själv  tillhör  jag  dem som intar  mellanpositionen.  Naturligtvis  finns  det  flera 

fenomen i vårt samhälle som bryter mot moderniteten, exempelvis ifrågasättandet av den objektiva 

sanningen. Dock bygger flera företeelser på tidigare ideologier, händelser, tankesätt och skeenden - 

som  en  fortsättning  på,  en  konsekvens  av  eller  en  reaktion  mot  det  som  tidigare  varit. 

Turismforskaren Klas Grinell menar att samhällets brott med moderniteten och kolonialismen inte 

är  så  skarp  inom  turistsektorn  som  postmodernismen  då  och  då  vill  göra  gällande  (Grinell 

2004:198).  Jag återkommer till diskussionen längre fram i uppsatsen, där jag diskuterar skillnader 

och likheter mellan dagens turism och dåtidens samt resonerar kring olika former av kulturturism. 

SYFTE

Mitt huvudsyfte  med uppsatsen är  att  undersöka informanternas,  som på olika sätt  arbetar med 

samiska  turistföretag  och  kulturförmedling,  syn  på  samisk  kulturturism,  dess  inverkan  på  och 

förhållande till det samiska samhället respektive samhället i övrigt. Jag vill även veta hur samerna 

upplever att turisterna tar emot den turistiska upplevelsen och om informanterna tror att turisterna 

påverkas av den. 

Utifrån resonemanget ovan kommer jag att sätta samisk turism i ett större sammanhang, där 

jag undersöker hur turismen har sett ut historiskt. Jag kommer även att ge exempel på hur turism 

som berör  ursprungsfolk  i  andra  länder  ser  ut.  Finns  det  skillnader  och likheter,  kan  vi  spåra 

förhållanden  bakåt  i  tiden,  både  vad  gäller  samisk  turism och  övrig?  Vad  finns  det  för  nyare 

tendenser?  Jag  kommer  även  att  ge  en  inblick  i  de  diskussioner  som förs  och  har  förts  inom 

turismforskningen. En kort historik över samernas historia ska presenteras. Med historiska skeenden 

samt teoretiska diskussioner inom ämnet för turismforskning som fond ska jag diskutera mitt eget 

empiriska material och mina egna slutsatser. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR
 

Mina frågeställningar, utifrån vilka jag kommer att föra den empiriska diskussionen, ser ut enligt 

följande:  

1. Turismen och det samiska samhället. Har informanterna erfarenhet av att samerna, liksom 

andra ursprungsfolk, blivit undanträngda på grund av turismen? Har turismen tvingats på 

informanterna,  eller  har  de gjort  aktiva val  när  de börjat  arbeta  med turism?  Hur anser 

informanterna att samisk turism påverkar det samiska samhället? Vad är positivt? Vad är 

negativt? Finns det några risker, och i sådana fall, vilka?

2. Turistblicken och makten. Vem eller vad bestämmer hur samernas kultur och samhälle ska 

gestaltas  för  turisterna,  är  det  informanterna  själva,  andra  turistaktörer,  turisternas 

förväntningar  eller  någon annan? Anser informanterna att  de genom sin verksamhet  kan 

påverka  turisternas  och  samhällets  syn  på  samerna?  Känner  informanterna  igen  det 

förnekande av samtidighet, som Grinell talar om? 

3. Turisterna, den estetiska ytan och autenticiteten. Hur ser informanterna på autenticitet och 

samisk turism? Upplever informanterna att turisterna enbart är intresserade av en estetisk 

upplevelse,  eller  har  turisterna  intresse  för  förståelse  och  kunskap  om  det  samiska 

samhället? 

METOD OCH AVGRÄNSNINGAR

Jag har intervjuat fem informanter - fördelade på fyra intervjutillfällen - som arbetar med samisk 

turism.  Alla  informanter  är  verksamma  i  södra  svenska  Sápmi.  För  att  få  en  varierande 

sammansättning  i  det  empiriska  materialet  har  jag  valt  att  intervjua  en  turistföretagare  som är 

renskötande same, en turistföretagare som tillhör en renskötande familj men som inte är född same, 

två företagare som är samer och slöjdare samt en same som arbetar organisatoriskt med samisk 

turism.

Vid intervjutillfällena har jag haft en grunduppställning med ett flertal frågor, som jag har 
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ställt  till  alla  informanter.  Utöver  dessa har jag ställt  ett  antal  frågor specifikt  riktade till  varje 

informant, beroende på informantens yrkesutövande. Dessutom har några frågor och samtalsämnen 

uppkommit spontant under samtalen. Efter intervjuerna har jag transkriberat dem och kommer i den 

empiriska delen att  kombinera min bearbetade text  och tolkning av intervjuerna med citat  från 

desamma. Jag har valt att låta relativt många citat från informanterna förekomma. Detta för att låta 

deras synpunkter få ett mer direkt tilltal än vad den av mig bearbetade texten ger för handen. 

Jag är uppväxt i norra Dalarna, några mil från ett område där renskötande samer lever och 

verkar. Som nämnts tidigare, har jag arbetat med turism i området. Genom arbetet blev jag bekant 

med en av informanterna. De andra har jag funnit via internet, där jag på företagens hemsidor har 

läst om deras verksamhet, för att sedan ta kontakt med dem. För att genomföra intervjuerna reste jag 

till  informanternas olika hemorter, där de själva valde tid och plats för mötet. Intervjutillfällena 

varade mellan en och flera timmar.   

Som etnologen Eva Wolf skriver, är det för en kulturvetare lika ointressant att i sitt fältarbete 

fastna på enbart individnivå som det skulle vara att inta ett rent generaliserande perspektiv. Den 

enskildes uppfattning av omvärlden ger uttryck för individens  åsikter  men ingår samtidigt i  ett 

större  sammanhang,  där  samhällets  olika  diskurser  existerar  parallellt  med varandra  och ibland 

flätas samman (Wolf 2001:15-16). Min studie utgörs av fem exempel på hur förhållandena är för 

samiska kulturförmedlare i Södra Sápmi. Den är med andra ord kvalitativ och kan som sådan inte 

göra anspråk på att ge en övergripande bild av hur det är att vara samisk kulturförmedlare. Men 

genom att delge informanternas uppfattningar - samt mina egna tolkningar av dem och diskutera 

dessa i samband med mer övergripande teoretiska resonemang - kan några trådar vävas in i ett 

större mönster om samisk kulturturism.  

UPPSATSENS DISPOSITION

Efter inledning, syfte och frågeställningar följer metod och avgränsningar samt en genomgång av 

turismens historia. Sedan presenteras en översikt över tidigare turismforskning, både vad gäller den 

allmänna  och  den  samiska.  Efter  det  följer  exempel  på  hur  relationen  mellan  turismen  och 

ursprungs-  och lokalbefolkningar  ser  ut  utanför  Sverige  samt  en  kort  redogörelse  för  samernas 

historia.  I det som följer  redovisar jag för mina teoretiska utgångspunkter,  varpå den empiriska 

delen följer,  tillsammans med löpande diskussion.  Uppsatsen avslutas med sammanfattning och 

diskussion. För att läsaren ska ha mina frågeställningar i åtanke under den teoretiska genomgången 
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och förstå varför jag har valt den litteratur jag förevisar, presenteras mina frågeställningar tidigt i 

uppsatsen. Diskussionen av frågorna och svaren på desamma följer dock i uppsatsens senare del. 

RESANDETS HISTORIA, TURISMENS FÖDELSE OCH UTVECKLING

Människor har förflyttat sig i alla tider och redan i antikens Rom förekom turistande bland dåtidens 

elit. Förlagan till dagens turism står dock att finna i de unga adelsmännens så kallade Grand Tour, 

som etablerades under 1600-talet. Det ingick i de unga välbärgade europeiska männens fostran att 

för sin skolnings och utbildnings skull genomföra en resa genom Europa. Att besöka och beskåda 

konstverk, byggnader och historiska platser var en viktig del av resan, liksom möten och samtal 

med människor på de platser man besökte (Urry 1990:4). Resmålen var de länder som ansågs vara 

högkulturella och resans höjdpunkt var Paris (Andolf 1989:57-58). 

På 1500-talet började upptäcktsresornas tidevarv. Resornas yttre form kopplas inte direkt 

samman med nutida turism, men som vi ska se går den syn på andra kulturer som grundlades under 

expeditionerna  många  gånger  igen  inom  2000-talets  turistbransch.  Expeditioner  till  andra 

världsdelar  utrustades  för  att  utforska  och  kartlägga  de  nyfunna  kontinenterna.  Enligt 

litteraturprofessorn Mary Louise Pratt kunde reseberättelserna till en början innehålla beskrivningar 

av människor i andra kulturer som visserligen inte lika fullvärdiga som européerna men dock som 

kulturella och tänkande. Som exempel visar Pratt en reseskildring från Afrika i början av 1700-talet 

där khoikhoiernas samhälle, seder och bruk beskrivs i berättelsen (Pratt 1992:41ff). 

Ända sedan européerna hade upptäckt andra världsdelar och folkslag, hade de sett sig som 

överlägsna  de  kulturer  de  kom i  kontakt  med  utanför  Europa.  Under  1700-talet  växte  ett  nytt 

europeiskt globalt medvetande fram, vilket bland annat blev tydligt i reseskildringarna. Européernas 

syn på sig själva som överlägsna förstärktes och de såg Europa som centrum i världen. En central 

grund  i  den  nya  världsuppfattningen  var  naturvetenskapen,  som vann  alltmer  terräng  på  mark 

tidigare tillhörande kyrkan. Den nya vetenskapen blev medlet för att bringa ordning i den värld som 

hade blivit allt större och ogripbar i takt med att andra länder och världsdelar koloniserats. Carl von 

Linné var en central gestalt i arbetet att kategorisera naturen. År 1735 utkom hans Systema Naturae 

och utifrån den blev det relativt enkelt att klassificera växter över hela världen. Även människor 

kom att klassificeras på liknande sätt. Allt mer sällan omnämndes människorna i den nya världen i 

reseskildringar och forskningsrapporter. De europeiska resenärerna framställdes många gånger som 

vandrande i obebott land, öppet att ta i besittning. Om ursprungsfolken fanns med i texterna var de 
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beskrivna utan kultur eller historia, som en art att kategorisera likt växter och djur. Sådant som 

kroppsdelar, klädedräkter och ornament beskrevs. Ibland förekom lokalbefolkningen som tjänare i 

skildringarna (Pratt 1992:24ff).

Jag vill i sammanhanget poängtera att det parallellt med ovan nämnda utveckling från 1500-

talet och fram till 1800-talet frodades en slavhandel, vilken legitimerades med synen på svarta som 

mindervärdiga  och  i  mångt  och  mycket  omänskliga.  Slaveriet  var  med  andra  ord  frekvent 

förekommande även under den epok då en någorlunda human syn på afrikanerna kunde förekomma. 

Pratt beskriver också hur olika synsätt på afrikaner förekom under det tidiga 1700-talet, och hur den 

mer humana synen blev allt mer otänkbar ju mer landvinningar rasideologierna tog (ibid). Bevis för 

de svartas påstått lägre människovärde hämtade slavhandeln till en början från religionen. I takt 

med att  kyrkans inflytande minskade behövdes andra förklaringsmodeller för att  legitimera den 

fruktansvärda  behandlingen  av  slavarna.  Här  blev  naturvetenskaperna  återigen  viktiga,  där 

rasindelningen  så  småningom  utvecklades  till  rasismens  ideologi.  Att  afrikaner  beskrevs  som 

varelser utan vare sig kultur eller historia var en viktig del i formandet av synen på svarta som 

mindervärdiga och djuriska. Parallellt med synsättet fanns i upplysningens tankegods mer humana 

föreställningar som gav upphov till protester mot slaveriet (Delegationen för mänskliga rättigheter i 

Sverige). Synen på andra icke-europeiska grupper, som exempelvis indianer, maorier, samer och 

aboriginer, följde samma mönster. Samtidigt existerade på sina håll en beundran för den så kallade 

ädle  vilden,  vilken  ansågs  besitta  en  oskuldsfullhet  förevigt  borttappad  hos  de  europeiska 

folkslagen.   

Även The Grand Tour förändrades under 1700-talet. I takt med romantikens genomslag blev 

jakten på det pittoreska och på den vackra landskapsbilden det viktiga. Resenären kunde ha med sig 

ett så kallat claude-glas, det vill säga, ett tonat och kupat glas som sattes för ögat så att landskapet 

ramades in som ett vykort  Det pittoreska kunde illustreras av en ruin eller en bild av fattigdomen på 

landsbygden. Konstnärer som målade pittoreska motiv blev mycket  populära liksom reseböcker 

med samma tema, vilka hade till  uppgift  att  guida resenären till  sevärdheter.  Människorna i  de 

kulturer som avbildades i konsten kunde finnas med på bilderna, men då som bakgrundsfigurer. 

Betoningen av vackra landskapsvyer; av att betrakta andra länder och kulturer som en estetisk yta 

vilka gjorde sig bäst om man höll en viss distans, ses som upprinnelsen till den moderne turistens 

förhållningssätt (Löfgren 2002:19-21).

I samband med romantiken skedde även en omvärdering av vilken sorts landskap som var 

att föredra. Tidigare hade det kultiverade landskapet ansetts vara det vackra. Då städerna växte och 

industrialiseringen  tog  fart,  uppstod  istället  ett  vurmande  för  det  vilda  och  karga  landskapet. 

Människan ansågs bli degenererad av det moderna stadslivet och naturen skulle råda bot på detta. 
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Alperna blev ett populärt resmål, men beskådades till en början endast på avstånd. Fortfarande var 

det samhällets övre skikt som hade möjlighet att resa. I Sverige blev Norrland och fjällen populära. 

Mot slutet av 1800-talet uppstod svensk fjällturism som även marknadsfördes utomlands. Tidens 

ideal, att besegra både naturens krafter och sina inre svagheter, kom till uttryck i bergsbestigningen. 

Man sökte den orörda vildmarken som inte skulle bära spår av mänsklighet (Löfgren 1989:21-22). 

Jag finner det intressant att notera hur även samerna, som levde och verkade i de områden som av 

turisterna kallades orörd vildmark, skrevs ut ur landskapet, liksom lokalinvånare och ursprungsfolk 

världen över under epoken. Detta trots att man naturligtvis mycket väl var medveten om gruppernas 

existens. 

Då  samerna  omnämns,  kan  det  låta  som  i  följande  citat  från  en  artikel  ur  Svenska 

Turistföreningens Årsskrift år 1929: ”Man kan i vida kretsar omöjligen komma ifrån att medvetet  

eller omedvetet betrakta lapparna som en samling vildar eller halvvildar, som en lustig kuriositet,  

som ett njutningsmedel för esteter och turister, som en dödsdömd anakronism, vars sista dagar  

ovillkorligen måste göras drägliga genom välgörenhet och pjoller” (Wiklund 1929:94). Det ska 

sägas till  artikelförfattarens försvar, att han själv säger sig ha högre tankar om samerna än sina 

samtida  bröder  och  systrar.  Dock  säger  citatet  mycket  om tidsandans  rasistiska  inställning  till 

samerna och om turisternas sätt att betrakta dem som en estetisk attraktion.

Det ska tilläggas att även andra former av turistande blev populära bland samhällets burgna 

under epoken. Att vistas på badorter eller resa till exempelvis Nice, som var ett populärt resmål, var  

också något man gärna gjorde (Dielemans 2008:18)       

I samband med industrialismen kom också fritiden att organiseras i andra samhällsklasser. 

Idén om lagstadgad ledighet föddes och semester började införas i de industrialiserade länderna, om 

än i blygsam skala. Även om det i första hand var arbetarklassen själv som drev kravet på ledighet  

och semester, såg även stat och arbetsgivare en nytta med att ge arbetaren viss fritid. En uppvilad 

arbetskraft kunde bibehålla sin arbetsförmåga och produktivitet på ett bättre sätt än en utmattad, 

resonerade man. Dock fanns en ängslan för vad arbetarklassen skulle ta sig till under ledigheten.  

Man befarade fylleri och lössläppt leverne och började organisera arbetarnas fritid för att undvika 

detta.  Aktiviteter för att  utbilda arbetarklassen och främja fysisk hälsa anordnades i  exempelvis 

England, Tyskland och Sverige. Kommunikationsmedlens utveckling var betydande för turismens 

etablering hos en bred publik (Dielemans 2008).

 Också hos arbetarklassen förekom olika sätt att turista. Att enbart resa för nöjes skull, till 

exempel  till  någon  badort,  blev  vida  populärt  (Grinell  2004:9). Men det  var  först  efter  andra 

världskriget som turismen kom i gång på allvar i de breda befolkningslagren i Europa, något som 

än en gång orsakade kritik och en oro i de övre samhällsskikten (Wolf 32ff). Jag återkommer snart  
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till turismens utveckling i våra dagar, men först några ord om turismforskning. Detta för att läsaren 

ska få mera kött på benen vad gäller termer och teorier som rör ämnet och därmed få en bättre 

helhetsbild i den följande utforskningen av dagens kulturturism. 

TURISMFORSKNING – EN ÖVERSIKT

Tidigare forskning, allmänt
För begreppet kulturturism finns flera definitioner. Jag har tagit fasta på Carl Christian Rümmeleins 

definition,  där  kulturturism ”är besökandet  av platser,  områden eller  evenemang med kulturell  

dragningskraft”. Kulturturisterna innefattar det Rümmelein benämner som kulturnyfikna respektive 

kulturmotiverade turister. De förra har ett allmänt kulturellt intresse, medan de senare har ett riktat 

intresse  mot  den  specifika  destinationen  och  de  kulturupplevelser  som  finns  där  (Rümmelein 

1996:14).

Etnologen Eva Wolf berättar att turismen blev ett hett forskningsämne i samband med att 

turismen blev vanligt  förekommande efter  andra världskriget.  Liksom inom andra områden har 

inriktningar  som marxistiska,  konservativa,  strukturalistiska,  funktionalistiska  och  postmoderna 

skolor förekommit och förekommer (Wolf 2001:31). Jag ska här ge exempel på några av de mest 

framträdande turismforskarna,  som har  arbetat  med frågor  som rör  förhållanden mellan  turism, 

turister och lokalbefolkning på resmålen. Wolf berättar att en av de mest kända kritiska rösterna till  

turismen kommer  från historikern  Daniel  Boorstin,  som i  slutet  av  1960-talet  myntar  uttrycket 

”turistens bubbla”. Boorstin jämför den samtida turisten med historiens Grand Tour-resenär. Den 

senare, anser Boorstin, stod för en nyfiken och seriös inställning till sin omvärld. Han var beredd att 

genomgå flera strapatser för att på sin resa finna kunskap om de länder och miljöer han bereste.  

Samtidens turist, å andra sidan, är lat och inskränkt menar Boorstin Denne reser bara i flock med 

andra turister. Instängd i sin miljöbubbla beser han eller hon - istället för att uppleva - tillrättalagda 

miljöer och plastiga jippon. Turisten kommer inte i kontakt med lokalbefolkningen i de länder som 

besöks. Inte heller får vederbörande någon rättvis eller verklighetsnära bild av landet (Boorstin, 

citerad i Wolf 2001:31-33). Turistens bubbla talas det om även i dagens turistdebatt.

Wolf berättar  även om Jost Krippendorf,  som var verksam främst under 1980-talet.  Han 

tillhör den historiematerialistiska skolan och menar att turismen är en flykt för lönearbetaren undan 

det  monotona  och  innehållslösa  liv  som  industrisamhället  erbjuder.  Turismen  fyller  en 

samhällsbevarande funktion på två sätt, menar Krippendorf. Dels ger den lönearbetaren möjlighet 
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till återhämtning, vilket är nödvändigt för arbetskraftens bibehållande. Dels håller befolkningen sig 

lugn. Får medborgaren bara släppa de krav som det strikta moderna samhället påtvingar människan, 

håller  denne  sig  medgörlig  under  resten  av  året.  På  så  sätt  förhindras  risken  för  uppror  mot 

överheten. Enligt Krippendorf har det, som synes, inte hänt mycket sedan industrialismens gryning. 

Anledningarna för arbetaren att få semester och för samhället och arbetsgivaren att ge densamma är 

likadan under Kripppendorfs 1980-tal som de var under tidigt 1900-tal. För detta har han fått kritik 

(Krippendorf,  citerad  i  Wolf  2001:34ff).  Krippendorf  förespråkar  en  turism som tar  hänsyn till 

människor  och miljö.  Dessa delar  av  hans  tankegods har  däremot vunnit  gehör  och återfinns  i 

dagens arbete för en hållbar turism (URL 1: The Guardian 2003). 

Dean MacCannell hör till dem som kritiserar Krippendorf. Han, och flera med honom, anser 

att  förhållandet  mellan  arbete  och fritid  är  mer  flytande och  mångfacetterat  i  det  postmoderna 

samhället än vad det har varit tidigare. Turisten behöver nödvändigtvis inte fly från någonting. Han 

eller hon kan lika gärna resa till något. För den postmoderna människan är turistandet många gånger 

en del i identitetsskapandet menar MacCannell, som också har kritiserat Boortsins synsätt. Enligt 

MacCannell söker turisten inte alls en tillvaro bortvänd från världen - tvärtom. Det turisten söker är 

autentiska upplevelser på platser bortanför det vardagliga livet. Det är ett slags modernt sökande 

efter  det  sakrala  som turisten  ägnar  sig  åt.  Särskilt  intresserad är  turisten  av andra människors 

dagliga  liv  och arbeten.  En sådan autentisk  upplevelse  av andras  leverne  skulle  dock innebära 

intrång i  människors  liv.  Därför  har  det  för  turister  skapats  artificiella  miljöer,  där  människors 

levnadssätt visas fram. Sådana miljöer kallar MacCannell för ”staged autenticity”, ett begrepp som 

används och diskuteras flitigt  inom turismforskningen i  våra dagar (MacCannell,  citerad i  Urry 

1990:8-10). 

John Urry är en ofta citerad och debatterad turistforskare. Urry menar att turistens drivkraft 

inte är sökandet efter det autentiska, utan efter det som bryter mot vardagen. Med hänvisning till 

Foucaults resonemang kring den nya form av maktutövande genom seendet – genom blicken - som 

ägde rum under upplysningen och som Foucault menar är utmärkande för moderniteten, utvecklar 

Urry en teori om ”the tourist gaze” - turistblicken. Urrry diskuterar även den postmoderna turisten i 

förhållande till  den moderna (Urry 1990). Jag återkommer för en mer detaljerad diskussion om 

Urrys teorier. 

I Sverige är Orvar Löfgren (tex 2002), Eva Wolf (tex. 2001) och Torun Elsrud (tex. 2004) 

några  etnologer  som  har  bedrivit  turismforskning,  främst  om  turismens  ursprung  samt  om 

turisternas förhållande till sina resor. Idéhistorikern Klas Grinell har forskat om den bild av andra 

länder  och dess  invånare som ges inom den svenska turistbranschen.  Turismforskningsinstitutet 

ETOUR  (European  Tourism  Research  Institute)  är  knutet  till  avdelningen  för  turism  vid 
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Mittuniversitetet. Där bedrivs forskning och projekt rörande turistnäring ur olika aspekter.  

           Under 1970-talet börjar man i flera länder att kritiskt betona turismen som upprätthållare av 

västvärldens dominans, så även inom antropologin. Antropologen Dennison Nash framför under 

1970-talet skarp kritik mot turismen, som han anser vara imperialistisk till sin natur. Eftersom väst 

dikterar villkoren för turistindustrin, har också västvärlden makt över utvecklingen i länderna där de 

turistar. Ingen hänsyn tas till lokalbefolkningens liv. Deras väl och ve blir beroende marknadskrafter 

hundratals eller tusentals mil från dem själva, anser Nash (Grinell 2004: 46-47). 

Antropologen Valene Smith utkom år 1989 med boken Hosts and Guests: The Anthropology  

of Tourism,  som anses vara en av klassikerna inom antropologin. I tolv fallstudier studerar Smith 

turismens påverkan på olika samhällen (Stronza 2001:264). Antropologen Amanda Stronza menar 

att  turismforskningen inom antropologin främst har inriktat  sig på två intresseområden: dels en 

inriktning  där  försök att  förstå  turismens  ursprung har  varit  tongivande,  dels  en  där  turismens 

inverkan på lokalbefolkningen står i fokus. Antropologer har menat att relationerna mellan turister 

och  lokalbefolkningen  många  gånger  är  ojämlika då  turisterna  har  makt  att  bestämma  hur 

lokalbefolkningen  bör  agera.  Stronza  anser  att  för  lite  forskning  har  lagts  på  att  undersöka 

lokalbefolkningens, som är involverade i turism, syn på turisterna. Man har antagit att de är passiva 

offer  som egentligen  inte  vill  ha  turisterna  där.  Lokalbefolkningens  möjlighet  till  initiativ  och 

påverkan  på  turisterna  har  underskattats,  menar  Stronza.  Vidare  har  turismens  inverkan  på 

lokalbefolkningen allt  som oftast  beskrivits  i  negativa termer.  Bilden bör nyanseras,  menar hon 

(Stronza 2001). 

Även  om  svenska  antropologer  inte  har  ägnat  sig  åt  turismforskning  i  någon  större 

utsträckning, förekommer den även här. Som exempel kan nämnas Ulla Wagner som under 1970-

talet kritiserar uppfattningen om turismen som ett sätt att öka kunskapen och förståelsen människor 

och  kulturer  emellan.  Forskningen  visar  istället  hur  turismen  ökar  västvärldens  stereotypa 

uppfattning om andra kulturer,  anser  hon (Grinell  2004:46).  Den svenska antropologen Monica 

Hanefors utkom 2001 med sin avhandling Paradise Regained. Swedish charter tourists visiting the  

non-ordinary där hon studerar svenska charterturisters agerande. 

Tidigare forskning, samisk turism i Sverige
Vid genomgångar av tidigare skrivet material är min uppfattning att forskning om samisk turism i 

Sverige främst har bedrivits inom det kulturgeografiska ämnet. Professor Dieter Muller vid Umeå 

universitet  är  ett  återkommande  namn,  liksom Robert  Pettersson,  som år  2004 publicerade  sin 

avhandling, Sami Tourism in Northen Sweden – Supply, Demand and Interaction. Pettersson har där 
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studerat samisk turism, dess utbud och efterfrågan, ur ett producent- och ett konsumentperspektiv. 

Pettersson har även undersökt vad turisten efterfrågar vad gäller samisk turism.   

I början av år 2001 beslutade den svenska regeringen om en informationssatsning angående 

samerna.  Man vill  öka allmänhetens kunskap -  som man funnit  vara i  det  närmste obefintlig  - 

genom turism. Projektet leddes av turismforskningsinstitutet ETOUR och slutrapporten utkom år 

2005. Med förhållandena i Jokkmokk och Åre som utgångspunkt undersöktes förutsättningarna för 

samisk kulturförmedling. Man fann att förutsättningarna var goda (Pettersson & Lindahl 2005:2). 

ETOUR har även studerat samisk turism i  andra sammanhang. Som exempelvis kan ges boken 

Going North.  Peripheral  Tourism in Canada and Sweden (Red Bengt Sahlberg)  från 2001, där 

samisk  turism  behandlas  utifrån  frågor  som  bland  annat  rör  gestaltning  av  samerna  i 

marknadsföring samt de samiska turistattraktionernas tillgänglighet och utformning.   

I  flera  rapporter  och artiklar  beskrivs hur samerna erfar  att  de måste leva upp till  vissa 

förväntningar som turisterna har på dem och att en falsk, stereotyp bild av samerna - som de själva 

inte är bekväma med - därmed bibehålls (se tex. Pettersson, R & Viken, A. 1998 och Pettersson, R. 

& Viken, A. 2007). 

TURISM OCH URSPRUNGFOLK : ETT GLOBALT SVEP

Vi har sett hur historiens europé betraktade ursprungsfolk som tillhörande något slags mellanting 

mellan människa och djur, utan vare sig kultur, samhällsordning eller historia. Vi har även sett hur 

vurmandet för den estetiska ytan, jakten på den pittoreska utsikten och distanseringen till  andra 

kulturer karaktäriserade 1800-talets resenär. Låt oss nu se hur det ser ut i vår egen samtid. Jag börjar 

med några negativa exempel. Tyvärr är de frekvent förekommande. 

Först något om de allmänna miljömässiga förhållandena i den globala turismens värld. Den 

svenska  organisationen  Schyst  Resande  beskriver  hur  turismen  medför  stora  påfrestningar  för 

miljön, både för värdlandet och globalt. Flyget står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. På 

resmålen  ökar  miljöförstöringar  i  vatten,  luft  och  på  land.  Energiförbrukningen  går  i  höjden. 

Utsläppen  ökar.  Flera  turistanläggningar  saknar  sopsortering  och  rengöring  av  avloppsvatten.  I 

områden där vattenbrist råder blir situationen många gånger värre för lokalbefolkningen, eftersom 

den  allra  största  delen  av  vattentillgångarna  går  till  turistanläggningar  och  golfbanor.  I 

vattenbristens  spår  följer  sjukdomar  och  sanitära  missförhållanden.  Både  barn-  och 

vuxenprostitutionen  ökar  ofta  på  turistmålen,  liksom  alkohol-  och  drogmissbruk  då 
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lokalbefolkningen många gånger dövar sig med alkohol och droger för att orka med de förhållanden 

de lever under. Exempelvis bland prostituerade är alkoholmissbruket utbrett (Krogh, Forsberg & 

Hallbert 2009).     

De  ekonomiska  förhållandena  har  även  granskats.  Marika  Eriksson  berättar  i  sin 

studentuppsats om förhållandena i icke västerländska länder. Enstaka grupper i värdländerna kan 

tjäna på turismen, men de flesta som jobbar i branschen arbetar under vedervärdiga förhållanden. 

Långa  arbetsdagar  för  en  lön  det  knappt  går  att  leva  på  och  frånvaro  av  rätt  till  semester,  

föräldraledighet  och sjukförsäkring  hör  till  vanligheterna.  Barnarbete  är  vanligt  förekommande. 

Större delen av de pengar turisterna lägger på sin resa går också tillbaka till västvärlden, särskilt vad 

gäller så kallade All Inclusive-hotell, där personalen ofta hämtas från andra länder och turisterna 

stannar på hotellet under större delen av sin vistelse, utan att varken äta eller shoppa nämnvärt hos 

lokalbefolkningen. Men också när det gäller paketresor arrangerade av västerländska resebolag, där 

man inte bor på All Inclusive, går merparten av inkomsten tillbaka till den rika världen. Många 

gånger kan inte de fattiga länderna svara upp till de västerländska turisternas krav på standard och 

importerar därför varor från väst. Då fattiga länder ökar sin inkomst från turismen, ökar även nivån 

på  summorna  de  ska  betala  tillbaka  på  de  skulder  de  har  till  den  rikare  världen.  Brittiska 

beräkningar har gjorts avseende en paketresa till Kenya. Av 1 pund från turistens plånbok går 60 

pence direkt tillbaka till  det brittiska resebolaget.  Av kvarvarande 40 pence går sammanlagt 25 

pence till Kenyas betalning av utlandsskulder samt import. Kvar i landet blir således 15 pence, där 

staten inkasserar nio och lokala safariföretag resten. Masajerna får noll pence (Eriksson 2006:18-

19). 

Några  positiva  sidor  poängteras  dock.  Enligt  Eriksson  har  vissa  områden  i  exempelvis 

Indien och Thailand fått högre levnadsstandard tack vare turismen. Dock finns en baksida. I andra 

delar av länderna råder fortfarande fattigdom, inte enbart på grund av de inkomstskillnader som kan 

härledas direkt till turismen utan också för att landets regeringar satsar mer pengar i de områden 

som är populära resmål än i de mindre populära delarna (Eriksson 2006:20).  

Det finns de som menar att turismens kritiker målar upp en alltför svart bild av turismens 

konsekvenser. Till dem hör Per J. Andersson, redaktör för ett svenskt resemagasin. Han menar att 

det finns vissa positiva följder av turism. Så kan turismen, genom att skapa nya arbeten och bidra 

till en ny utveckling i ett land, bryta ner gamla makthierarkier som tidigare exempelvis har grundats 

på jordägande (URL 2: Sydsvenskan 2008). 

Under senare år har också ekoturism i olika former vunnit viss terräng och det finns ett 

växande  intresse  för  alternativa  turistformer,  som tar  hänsyn  till  miljö  och  människor  och  ger 

lokalbefolkningen större inflytande vad gäller beslutsfattning kring turismen (Stronza 2001:274).
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 Vi har tidigare sett hur föreställningen om lokalbefolkning som utnyttjad går igen. Detta 

gäller  inte  minst  ursprungsbefolkningarna  och  bilden  synes  tyvärr  många  gånger  stämma  väl 

överens med verkligheten. Nedan kommer jag att ge några exempel.  

Den globala  turismen är  enligt  Grinell  av stor  betydelse för  konstruerandet  av etnicitet. 

Länder  världen  över  är  beroende  av  turismen  för  att  få  in  utländsk  valuta  i  landet  och 

ursprungsfolken är många gånger en viktig turistmagnet. I bästa fall kan detta leda till högre status 

för ursprungsgrupperna eftersom staten till viss del hamnar i beroendeställning till dem. Å andra 

sidan gäller det endast så länge som ursprungsfolken ser ut och agerar i enlighet med turisternas och 

de stora resebolagens förväntningar.  Om ursprungsfolken av  någon anledning inte  längre  faller 

turisterna i smaken kan researrangörerna lika gärna styra sina flygplan mot ett annat resmål, där 

ursprungsfolken  lever  upp  till  västvärldens  fantasier  om  det  ursprungliga,  exotiska  och  icke-

moderna (Grinell 2004). Att bli betraktad som tillhörande ett ursprungsfolk blir därmed förbundet 

med  villkor,  exempelvis  att  leva  kvar  i  ekonomisk  fattigdom  och  att  agera  i  enlighet  med 

turistbranschens föreställningar om vad som är etniskt riktigt för den aktuella ursprungsgruppen.  

Grinells genomgång av svenska researrangörers framställning av andra länder visar för det 

första  att  lokalbefolkning  och  ursprungsfolk  ytterst  sällan  överhuvudtaget  förekommer  i 

marknadsföringen. Då de gör det är bilden som visas fram från 1950-talet fram till slutet av 1990-

talet den koloniala, som stammar från föregående sekler. Stereotyperna lever med andra ord kvar, 

men  det  finns  andra  förändringar,  som har  med  samhälleliga  och  politiska  skeenden  att  göra. 

Tidigare kunde föreställningar  om exempelvis  afrikaners  egenskaper  förklaras  med raslära.  Allt 

eftersom  1900-talets  andra  hälft  fortskrider  finns  föreställningarna  kvar,  dock  utan 

förklaringsmodeller. I takt med att samhället och resebranschen kommersialiseras allt mer når också 

den estetisering av andra kulturer, som vi har sett tog sin början under 1800-talet, allt högre höjder 

(Grinell 2004:217ff).  

I en studentuppsats undersöker mediestudenterna Hanna Björksted och Johanna Dielemans 

hur  framställningen  av  människor  i  andra  kulturer  ser  ut  i  resebroschyrerna  under  2000-talet. 

Resultatet visar att det fortfarande är den koloniala, stereotypa bilden som dominerar. Då människor 

i andra kulturer förekommer är det nästan alltid antingen som estetiska objekt iklädda folkdräkter 

eller annan traditionell klädedräkt, eller som servicepersonal (Dielemans 2008:103). Kvarlevor från 

1700- och 1800-talets reseberättelser finns med andra ord kvar i resekatalogernas världsåskådning. 

Som Grinell  påpekar,  säger  oss  studier  om resebolagens  reklam inte  hur  de  stereotypa 

bilderna tas emot av turisterna. Naturligtvis finns det flera olika mottagare (Grinell 2004:219). 

Jag vill visa hur vår bestämda uppfattning om hur ursprungsfolk bör se ut och agera kan gå 

igen  inom  andra  områden.  Antropologen  Beth  Conklin  beskriver  hur  förhållandena  är  för 
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exempelvis indianerna i Amazonas. De indianer som klär sig i traditionella dräkter vid möten med 

politiker och media har också störst politisk framgång. De har lättare än andra att driva igenom sina  

rättigheter  som ursprungsfolk.  Dock  har  de  varit  tvungna  att  modifiera  sina  dräkter  så  att  de 

motsvarar  den  västerländska  bilden  av  hur  en  sådan  dräkt  bör  se  ut.  Sådant  som till  exempel 

djurtänder har avlägsnats för att den mediala bilden ska tilltala läsarna. De grupper som vid mötena 

med press och politiker däremot klär sig i jeans och tröja och har ett agerande som inte motsvarar 

omvärldens  förväntningar  på  hur  ursprungsfolk  bör  agera,  har  mycket  svårare  att  hävda  sina 

rättigheter som ursprungsfolk. Även här blir med andra ord rätten att av omgivningen klassas som 

ursprungsfolk förbundet med villkor (Conklin 1997).   

Eriksson berättar hur byar med ursprungsfolk flyttas och byggs upp i närheten av turistmålen 

för att  bli lättillgängliga för turisterna.  I till  exempel Thailand har kvinnor från Padaung-folket,  

vilka är kända för sina ringbeprydda långa halsar, förflyttats från Burma för att visas upp inför  

turisterna.  Kvinnorna lever under slavliknande förhållanden (Hemingway, citerad i  Eriksson 22: 

2006). Dielemans beskriver hur hon besöker The Union of the Hilltribes i Thailand där ett flertal 

familjer från olika ursprungsgrupper har flyttats till ett slags mänskligt zoo. Ägaren har funnit det 

vara mer bekvämt för turisterna att kunna se de olika grupperna på ett och samma ställe, istället för 

att ta sig runt i djungeln för att hitta dem. Familjerna som bor i The Union of The Hilltribes får en 

säck ris i veckan som lön (Dielemanns 2008:91ff). 

På samma sätt som ursprungsfolk och andra marginella grupper kan förflyttas för att visas 

upp för turister,  kan de även tvångsförflyttas  för  att  inte  ”störa” turisterna.  Antropologen Anna 

Stadler berättar att sådant även kan ske inom ramen för ekoturism. Så har exempelvis Sanfolket, 

även kallat Bushfolket, i Botswana tvångsförflyttats från sina traditionella områden till ett område 

där de har mycket svårt att försörja sig. Anledningen är att staten anlagt ett viltreservat för turister i 

Sanfolkets område och befarade att turisterna inte skulle finna reservatet äkta om det beboddes av 

människor. Bland annat ett svenskt resebolag, som är certifierat för ekoturism, anordnar resor till 

viltreservatet (Stadler 2005:22ff).

Hanefors  och  Mossberg  ger  exempel  på  något  som kallas  fake  folk  culture.  Händelsen 

utspelar sig i Spanien på 1970-talet men är, menar författarna, gällande än idag. En turist berättar 

om  en  gruppresa  ut  på  den  spanska  landsbygden  där  de  enligt  turisten  får  uppleva  en  äkta 

apelsinbondes vardag. En busslast anländer till bondens gård och turisterna får bland annat titta in i 

bondens lilla hem där han och hans familj sägs leva under mycket enkla förhållanden. Bland annat 

lagas maten utomhus i alla väder och bondens familj saknar toalett och badrum. Det turisterna får se 

och uppleva stämmer dock inte  med verkligheten.  Egentligen  har  bondens familj  byggt  sig  ett 

modernt hus med kök, badrum och toalett en bit ifrån det gamla som turisterna får se och som 
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familjen bodde i årtionden tidigare. För de pengar bonden tjänat på turismen har han kunnat bygga 

det nya huset (Hannefors & Mossberg 2007:187-190). Bortsett den tvivelaktiga bild turisterna får av 

vardagslivet för en spansk bonde, kan vi konstatera att bonden och hans familj faktisk har fått det 

bättre på grund av turismen. Man kan dock undra vem som egentligen ställer  villkoren för hur 

bondens vardag ska visas upp och hur han och hans familj ska agera i mötet med turisterna.

Dielemans berättar hur det i Mexiko bland flera exempel på turismens negativa inverkan på 

lokalsamhället  ändå  finns  positiva  exempel.  Ett  ekoturistföretag  har  där  ett  samarbete  med 

mayaindianer, vilket innebär att företaget hyr mayas mark och dessutom betalar en lön för arbetet 

maya utför, såsom guidning och matlagning. Mayaindianerna är med och utvecklar koncepten kring 

de guidade turerna och andra aktiviteter. För pengarna kan maya bland annat bygga hus rustade för 

att stå emot de frekvent förekommande orkanerna i området samt sända sina barn till skolan. Dock 

framgår  inte  av  reportaget  om  den  ersättning  ekoturistföretaget  betalar  är  skälig  eller  inte 

(Dielemans 2008:128). 

Turistforskaren  Wantanee  Suntikul  har  undersökt  relationerna  mellan  truismen  och 

ursprungsfolken i Laos och kan visa på både positiva och negativa tendenser. Regeringen i landet 

ser den ekobaserade turismen som en av de viktigaste delarna i arbetet för att minska fattigdomen. 

Tidigare försörjde sig en del av landsbygdens befolkning på opiumodling.  Många av dem som 

odlade var också beroende av drogen. Regeringen har förbjudit odling av opium i förhoppningen att 

turismen skulle ersätta denna inkomstkälla och få människor att komma ur missbruket. Projektet har 

inte gått helt enligt planerna. Det har visat sig att de som är beroende av opium numera tillverkar 

traditionellt hantverk och säljer till turister för att på så sätt finansiera sitt missbruk. Vidare har vissa 

guider tillhörande en ursprungsbefolkning erfarenhet av att turisterna ser dem som objekt att titta 

på, snarare än människor tillhörande en kultur att uppleva och lära av. Men många guider och andra 

som kommer  i  kontakt  med turisterna  har  goda erfarenheter  och turismen betraktas  som något 

positivt. De flesta ser dock turismen främst som en inkomstkälla, inte som ett sätt att stärka sin 

kultur (Suntikul 2007:129 ff ). 

 Turismforskaren Harold Goodwin arbetar för så kallad Pro-poor Tourism, vilket innebär ett 

utvecklande av strategier för att få ursprungsfolk delaktiga i den turism som involverar dem. Istället 

för att bara vara en attraktion bland andra i turistmaskineriet, vill man hjälpa ursprungsgrupperna att 

själva  ta  makten  över  turistarrangemangen.  Att  reducera  fattigdomen  genom  turismen  är  här 

centralt. Fattigdom definieras i en vid bemärkelse, där ekonomisk, social och kulturell fattigdom 

inberäknas i begreppet. Goodwin ser optimistiskt på möjligheterna för Pro-Poor Tourism eftersom 

han menar att det finns ett växande intresse från turisternas sida att få kunskap om ursprungsfolks 

samhälle och kultur (Goodwin 2007:85ff).
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SAMERNAS HISTORIA

Ursprungsfolk finns inte bara i länder långt borta från vårt eget. I Sverige lever samerna, som är vårt 

lands ursprungsfolk. FN definierar sådana som grupper vilka:  ”har en historisk kontinuitet med  

samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra, anser sig själva  

skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium”  samt ”strävar efter att  

bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till  framtida  

generationer”  (URL 3: Sametinget 2010). I  dagens Sverige definieras en person som same om 

dennes föräldrar  eller  far-  eller  morföräldrar talar eller  talat  samiska i  hemmet.  En person vars 

förälder varit upptagen i sametingets röstlängd räknas också som same (Lundmark 2008:224).  

Liksom turisternas intresse för ursprungsbefolkningar världen över har ökat under senare år, 

har även intresset för samisk kulturturism växt. Jag ska snart diskutera detta, men vill först redogöra 

för samernas historia, då denna sällan berättas och är okänd för ett stort antal människor i Sverige 

såväl som i andra länder.

Sápmi är samernas egen benämning på det landområde i norra Skandinavien som samerna 

sedan tusentals år har bebott. Området sträcker sig över de fyra länderna Norge, Sverige, Finland 

och  Ryssland.  Det  finns  många  teorier  om  samernas  förhistoria.  Dock  är  den  dominerande 

uppfattningen idag att det är i den fångstkultur som fanns i norra Skandinavien vid istidens slut som 

samerna har sitt ursprung. Däremot råder delade meningar om från vilken tidpunkt man kan tala om 

samisk identitet. Vissa forskare menar att det samtida sättet att tänka i termer av etnicitet är svåra att 

överföra till förhistoriska samhällen, där de sociala konstruktionerna troligtvis såg annorlunda ut än 

idag. Vi vet inte om människorna som levde under den äldsta stenåldern överhuvudtaget tänkte i 

sådana banor.  Andra forskare menar att  det  i  det  arkeologiska materialet  går  att  utläsa samiska 

uttryck redan från de kronologiskt tidigaste fyndplatserna (Carlsson 2006). 

Åtminstone från medeltiden och framåt var samernas samhällen konstruerade kring den så 

kallade siidan (Solbakk 2004:28). Siida är det samiska namnet för by eller samhälle och indikerar 

en social såväl som en territoriell enhet. Ett siida-område var beläget längs med människors, renars 

och andra djurs färdvägar. Samerna förflyttade sig mellan olika boplatser, vars läge bestämdes av 

ekonomiska och säsongsbetonade omständigheter. En boplats kunde exempelvis vara placerad med 

hänsyn till jakt på vildren och en annan för fiske. Vintertid levde troligtvis alla medlemmar i en 

Siida  på  en  boplats.  Sommartid  delade  de  upp  sig  i  mindre  familjegrupper  och  flyttade  till  

sommarboplatser (Mulk 1991).  

Under medeltiden hade en grupp handelsmän kallade birkarlar av svenske kungen fått rätten 

att driva handel med samerna i svenska Sápmi, samt att beskatta dem. Samerna betalade skatt för  
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sina så kallade lappskatteland - stora markområden som de nyttjade för sin försörjning. Då Gustav 

Vasa  tillträdde  som  kung,  bestämde  han  att  Lappland  skulle  inordnas  under  den  kungliga 

administrationen och att samerna skulle betala skatt till kronan. Skatten betalades i form av skinn 

och var  till  en början  inte  så  betungande.  En handel  mellan  samerna  och kronan uppstod,  där 

samerna fick smör och mjöl i utbyte mot skinn, som då var en eftertraktad vara ute i Europa. Den 

utökade tillgången på mat gjorde att samernas population växte. Vid 1600-talets början ändrades 

förhållandena.  Sverige  var  indraget  i  flera  krig  och  kronan  behövde  proviant  för  att  föda  den 

svenska armén. Skattetrycket ökade på samerna, som nu skulle betala stora kvantiteter torkad fisk 

och renkött till kronan. Tillgången på vilt minskade. Samtidigt sjönk pris och efterfrågan på skinn 

ute i Europa. Handeln med skinn blev näst intill obefintlig och de nya födoämnena smör och mjöl 

försvann för samerna (Carlsson 2006). Fram till slutet av 1500-talet hade samerna levt som jägare 

och samlare.  Vildrenen hade varit  ett  viktigt  födoämne, men samerna hade enbart  haft  ett  fåtal 

tamrenar. För att undvika svält, utökade nu samerna sina tamrenhjordar (Kvenangen 1996:37).

Då silver hittades i Nasafjäll tvingades samerna att arbeta i gruvindustrin. Många av dem 

flydde till Norge, varför populationen minskade i delar av Lappland. Från senare hälften av 1600-

talet och fram till mitten av 1700, präglades statens förhållningssätt till samerna av den så kallade 

parallellteorin. Man menade att två kulturer mycket väl kunde leva sida vid sida i ett område utan 

att  störa  varandra.  Nybyggarna  kunde  därmed  utan  problem bosätta  sig  på  samernas  områden 

eftersom samerna inte var i behov av ängsmarker och lövskog, ansåg man. Den konkurrens om 

exempelvis fisket som uppstod, bortsåg myndigheterna ifrån (Kvenangen 1996:50).

 Under mitten av 1600-talet påbörjade en kolonisationspolitik, där nybyggare som flyttade 

till Lappland fick vissa privilegier från myndigheterna. Nybyggarna uppmuntrades av kronan att 

bosätta  sig och börja odla på samernas lappskatteland. Ingen hänsyn togs till  att  samerna hade 

arvsrätt på områdena (Carlsson 2006:46). 

Före slutet av 1600-talet hade viss kristen mission förekommit hos samerna. Åren runt 1700 

intensifierades den kristna missionen avsevärt. Tvång, hot och bestraffningar förekom ofta för de 

samer som inte lät sig kristnas. Barn ansågs vara lättare att påverka än vuxna. Därför inrättades 

skolor där samiska barn skulle kristnas och anta svenska seder och bruk. Många barn flydde hem 

igen från skolorna, men flera av dem fortsatte och kom att bli alienerade från samisk religion och 

samiska traditioner. Samiska barn hade skolplikt långt före de svenska (Rydving 1993). Att samerna 

skulle kristnas och skolas sågs som viktigt från kronans sida, då man räknade med att detta skulle 

medföra att samerna övergav nomadlivet. Samerna skulle assimileras  till det svenska samhället och 

bli bofasta, menade man (Kvenangen 1996:79).

År 1751 beslutades om den så kallade Lappkodicillen. Tidigare hade det inte funnits någon 
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gräns dragen mellan Danmark/Norge och Sverige i de norra delarna av Sápmi. 1751 bestämde de 

två staterna var gränsen skulle gå. Samtidigt nedtecknades samernas rättigheter och skyldigheter. 

Även om samerna inte fick några nya rättigheter utan snarare något fler begränsningar, fanns nu 

ändå  ett  dokument  där  samernas  rättigheter  fanns  befästa.  Rättigheterna  gällde  inte  enbart  de 

renskötande samerna utan även samer som ägnade sig åt andra näringar, som exempelvis handel 

med lax. Från och med nu skulle alla samer vara medborgare i något av länderna. Det fanns dock 

flera regler som gällde över landgränserna och som innebar ett visst självstyre för samernas del, om 

än  ett  begränsat  sådant.  Kodicillen  garanterade  samernas  äganderätt  till  sina  egna  skatteland 

(Kvenangen  1996:67-70).  Den  skulle  gälla  ”uti  evärdelig  tid” och  har  ännu  inte  upphävts 

(Lundmark 2008:62). 

Under  1800-talet  försvagades  samernas  ställning.  De landområden som hade garanterats 

dem kom mer och mer av myndigheterna att beskrivas som vildmark och obebott land. Statsmakten 

uppmuntrade  nybyggare  att  besitta  landområdena i  allt  större  utsträckning och då  naturresurser 

hittades, nyttjade staten dessa. Samernas arvsrätt till ett landområde erkändes inte längre. År 1867 

tillkom en ny gräns längre inåt land, den så kallade odlingsgränsen. Området innanför denna skulle 

tillfalla samerna. Även odlingsgränsen kom att överträdas av svenska staten, nybyggare och andra 

(Kvenangen 1996).

Under en stor del av 1800-talet sågs samerna som Sveriges urbefolkning. Vid tidpunkten 

rådde en uppfattning om olika kulturer som stående på olika nivåer, där en nomadiserad livsstil 

ansågs stå på ett lägre plan än en bofast. Dock kunde, menade man, en nomad ta steget upp till en  

bofast tillvaro och därmed göra framsteg i sin utveckling. Samerna betraktades som ett utdöende, 

svagt och lägre stående folk som måste tas om hand av myndigheterna (Lundmark 2008:141-142).   

Vid slutet av artonhundratalet expanderade skogsindustrin och inflyttningen av icke-samer 

exploderade i norr. Från den tidpunkten var samerna underrepresenterade i Lappland. Många samer 

hade  vid  tidpunkten  blivit  fast  boende  nybyggare.  I  mitten  av  1800-talet  slog  Darwinistiska 

tankegångar rot och rasbiologin kom i ropet. Att samerna skulle vara Sveriges urbefolkning sågs, 

genom tidens nationalistiska monokel, inte längre som önskvärt.  Utifrån teorier om långskalliga 

(svenska) respektive kortskalliga (samiska) kranier som sades ha hittats i olika stenåldersgravar, 

hävdades nu istället att samerna relativt sent i historien hade trängt in i Sverige. Ett sådant kraftfullt 

handlande stämde inte överens med den tidigare synen på samerna som svaga och ynkliga. Istället  

hävdades nu att samerna - men bara vissa samer, fjällsamerna närmare bestämt - var ett starkt och 

livsdugligt folk och att de därför hade lyckats tränga undan den starka nordiska rasen från delar av 

norra  och  centrala  Sverige.  Dock,  sades  det,  var  samerna  predestinerade  för  endast  en  sak; 

renskötsel.  Något  annat  klarade  samerna  rent  biologiskt  inte  av.  Kliv  upp  eller  ner  på  någon 
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utvecklingstrappa ansågs inte förekomma. De olika mänskliga raserna ansågs vara som de var och 

kunde på grund av sin biologi inte ändra sig. Man sa sig beundra fjällsamernas ständiga kamp mot 

naturens  element  och  deras  kroppsliga  uthållighet,  egenskaper  som  stämde  väl  överens  med 

dåtidens  borgerliga  ideal.  Skogssamerna,  som  många  gånger  bodde  i  hus,  stämde  inte  in  i 

idealbilden. Nu formades den så kallade ”lapp ska vara lapp”-politiken. Föreställningen om samerna 

som inkapabla att ta hand om sig själva levde kvar och svenska staten gjorde en definition av vilka  

samer som skulle räknas som äkta och vilka som inte skulle det. Det viktigaste kriteriet för att  

räknas som äkta same var bedrivandet av renskötsel i fjällområdena. Samer som inte hade renar och 

exempelvis sysslade med jordbruk skulle istället sugas upp i den svenska kulturen. De skogssamer 

som bedrev renskötsel borde genast sluta, menade myndigheterna. De renägande fjällsamerna skulle 

däremot bevara sina seder och bruk och ansågs vara i behov av förhållningsregler för ändamålet. Så 

förbjöds de att bo i något annat än kåtor. De var förbjudna att bygga och bo i hus, då en sådan 

tillvaro ansågs ha en förvekligande inverkan vilket befarades medföra att samerna inte skulle vara 

rustade för det hårda livet som renskötare. De renägande samernas barn sattes i särskilda skolor. De 

skolor där barnen tidigare hade gått sågs som alltför bekväma för dem. Inhysta i dragiga kåtor fick 

de samiska barnen sämre och kortare skolgång än de svenska. Även detta skedde i hänseende att 

inte  göra barnen veka  och främmande för  livet  som renskötare.  Vidare  fanns uppfattningen att 

samerna inte var skapta för högre utbildning (Lundmark 2008:142ff).

 I  ett  utredningsbetänkande  från  början  av  1900-talet  står  att  läsa:  ”Lappen  är  till  sin  

grundkaraktär obetänksam och samtidigt egoistisk, någon tanke på samhörighet med andra än den  

egna familjen och nödvändiga uppoffringar för andra har han ej,  dvs. någon samhällsbildande  

tanke finnes egentligen ej hos honom. Han behöver alltid uppsikt om något ordentligt skall kunna  

utföras,  han  är  med  andra  ord  ett  stort  barn,  som  måste  handledas  och  övervakas”(Lantto 

2000:48).  I slutet av 1800-talet instiftades ett övervakningssystem för renskötseln. Detta kom att 

kallas Lappväsendet, där lappfogdar skulle ansvara för övervakningen (Lundmark 2008:142ff).  

1886 kom den första renbeteslagen, där svenska staten upprättade regelverk för renskötseln. 

Under årens lopp har lagen kommit att omformas flera gånger. Det var endast de samer som på 

heltid ägnade sig åt renskötsel som kom ifråga i lagen. De samer som inte ägde renar förlorade nu 

sin rätt att bruka de marker – de skatteland – de såg sig som ägare till.  Samerna fick nu ensamrätt  

till  att  bedriva  renskötsel  och  renägarnas  rätt  att  exempelvis  avverka  skog i  renbetesområdena 

stärktes, samtidigt som samernas rättigheter på andra områden försvagades. I början på 1900-talet 

förekom tvångsförflyttningar av samer. Idag är samebyarna inga särskilda platser utan ekonomiska 

föreningar, där de samer som tillhör samebyn kan vara utspridda över ett stort område (Kvenangen 

1996:91).    
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Efter andra världskriget tappade rasismen mark och det var inte längre lika oproblematiskt 

som tidigare att låta rasbiologin genomsyra svensk politik. Samtidigt levde gamla föreställningar 

kvar i samepolitiken i form av exempelvis överförmynderi. Samerna själva började att på flera sätt 

organisera sig för att arbeta för sina intressen. Några hållpunkter som kan nämnas är öppnandet av 

samernas folkhögskola i Jokkmokk 1945 och bildandet av Svenska Samernas Riksförbund 1950 

(Lundmark  2008:221).  I  slutet  av  1970-talet  erkände  svenska  staten  samerna  som  Sveriges 

ursprungsbefolkning. (Kvenangen 1996:131).  1993 instiftades Sametinget, som kan liknas vid en 

kombination av en länsstyrelse och ett kommunfullmäktige. Sametinget bevakar frågor som rör det 

samiska språket, samisk kultur och sameskolan. Det har ingen makt i frågor som rör exempelvis 

markfrågor. Fortfarande har frågor som bland annat rör samernas landrättigheter inte blivit lösta och 

Sverige  har  vid  ett  flertal  tillfällen  kritiserats  av  FN,  bland  annat  för  att  inte  ge  samerna  de 

landrättigheter de enligt internationella konventioner har rätt till. Sverige har inte ratificerat FN´s 

ILO-konvention, den konvention som ger ursprungsfolk stärkta rättigheter till de markområden de 

traditionellt har innehaft, bland annat (Lundmark 2008).  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Som ovan nämnts, har turismforskaren John Urry myntat begreppet ”the tourist gaze” - turistblicken 

-  utifrån  Foucaults  resonemang kring  den medicinska  blicken som enligt  den  franske filosofen 

gjorde sig gällande under upplysningen. Urry beskriver hur resandet under århundradenas lopp har 

ändrat fokus och inställning, från att under The Grand Tours tidiga era vara en källa till lärande, 

kunskap och möten till att bli en aktivitet där seendet är det primära; där landskapsvyer och annat 

beskådansvärt  blir  fokus  för  den  resande  turisten.  Förändringarna  kopplar  Urry  samman  med 

Foucaults  resonemang kring modernitetens betoning av synen som det  främsta instrumentet  för 

maktutövning och för vår förståelse av omvärlden (Urry 1990:1ff).

Turismen  är,  enligt  Urry,  alltså  styrd  av  blicken.  Det  vi  söker  när  vi  reser  bort  är  det 

annorlunda, det som bryter mot det vi ser varje dag. Sådant vi finner exotiskt och/eller intressant är 

det som kontrasterar mot det som är oss vardagligt och varierar med andra ord beroende på vilken 

social kontext turisten befinner sig i. Således varierar också turistblicken. Genom att undersöka hur 

olika grupper i ett västerländskt samhälle konstruerar turistblicken kan vi få kunskap om rådande 

föreställningar i det studerade samhället, anser Urry (ibid). Enligt Urry har en av de dominerande 

turistblickarna  varit  den  romantiska  blicken.  Så  är  även  fallet  i  det  postmoderna  samhället. 
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Kännetecknande för den romantiska blicken är dess upptagenhet av en estetisk yta och av att vilja 

resa till  ”orörda” platser,  där massturismen ännu inte  har  gjort  sitt  intrång. En desillusion över 

moderniteten medför ett vurmande för landsbygden. Den postmoderna turismen innebär även att 

gränserna mellan vad som anses vara finkultur och lågkultur suddas ut. En postmodern turist kan 

växla mellan aktiviteter i olika kategorier utan att  det bekymrar honom eller henne. Turisten är 

också medveten om, menar Urry, att de attraktioner han eller hon besöker många gånger är icke 

autentiska, plastiga kulisser. Detta bekommer dock inte turisten. Högt och lågt, det fejkade och det 

mera genuina blandas i en postmodern cocktail. I dagens samhälle har också gränsen mellan arbete 

och fritid till viss del suddats ut, vilket gör många turister mottagliga för och intresserade av att lära  

sig något under sin semester. På den punkten har postmodern turism kommit att likna The Grand 

Tour (Urry  1990:83ff). 

Vi  har  tidigare  stiftat  bekantskap  med  MacCannells  term  staged  autenticity,  som  han 

använder för att illustrera den artificiella verklighet där turisten får uppleva människors i  andra 

kulturer dagliga liv, till exempel. Iscensatt autenticitet kan vi kalla termen på svenska. Huruvida en 

turistisk upplevelse kan betraktas som autentisk eller inte, och vad som i sådana fall bör betecknas 

som autentiskt, råder det delade meningar om. 

MacCannell är mycket kritisk till det han kallar etnisk turism. När ursprungsfolk och andra 

minoriteter blir en turistattraktion är de tvungna att leva upp till de västerländska föreställningarna 

om hur de ska agera och vara. Dess samhälle och kultur upphör därmed att utvecklas på ett naturligt 

sätt,  menar  han.  Medlemmarna  ser  sig  inte  längre  som ett  folk,  utan  som en  grupp  som ska 

representera en autentisk kultur (MacCannell 1992:178).  MacCannells slutsats känns således till  

viss del igen från andra forskare vi kommit i kontakt med i föregående kapitel. 

I den mer allmänt hållna debatten om autenticitet och kulturturism finns bland annat Crick, 

som menar att alla kulturer i någon form alltid är iscensatta, eftersom kulturer ständigt omformas 

och omstruktureras. Den iscensatta autenticitet som turisterna möter skiljer sig därför inte nämnvärt 

från det som ändå ständigt pågår i alla kulturer, anser han (Crick 1988:65 i Urry 1990). Moscardo 

och Pearce anser att det är fel att kalla exempelvis en historisk temapark inautentisk, då mycken 

energi  har  lagts  ner  på  att  göra  miljön  så  historiskt  autentisk  som möjligt  och  gästerna  också 

upplever den som autentisk (Moscardo & Pearce 1986:467ff). 

Jag finner Cricks resonemang intressant och menar att Moscardo och Pearce har rätt i sina 

påståenden. Här vill jag lägga till ytterligare en aspekt, som inte direkt rör kulturturism men som jag 

anser vara ett lämpligt inlägg från en något annorlunda synvinkel. Sociologen Mike Featherstone 

kallar vår kultur för en konsumtionskultur och samtidens människa för ”det uppträdande jaget”. 

Karaktäristiskt för denna är att större vikt - än under det tidigare produktionssamhällets era - läggs  
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vid utseende och uppträdande. Att vakta sina gester, sitt utseende och sin kroppshållning anses vara 

av stor  vikt.  För  att  belysa  att  en förändring  har  skett,  ger  Featherstone  självhjälpsböcker  som 

exempel.  Fram till  1910-talet  var  karaktär  det  tongivande ordet,  vilket  kopplades samman med 

egenskaper som hängde samman med sådant som demokrati, plikt, arbete och heder. I handböcker 

publicerade i  första  världskrigets  kölvatten och därefter  har  personlighet  istället  kommit  att  bli 

honnörsord, förknippat med adjektiv som kreativ, fascinerande, attraktiv, tilldragande och kraftfull. 

Framgång mäts i graden av konkurrenskraft i förhållande till andra människor och i förmågan att  

”sälja  sig  själv”.  I  vardagen  spelar  individerna  roller,  ständigt  stående  på  scen  (Featherstone 

1994:122-123). Jag menar att Featherstones resonemang har förankring i vår samtid. Då vi talar om 

äkthet och iscensatt  autenticitet  i  turismens värld och i  det här fallet  mer precist  när det gäller 

kulturförmedling bör vi hålla i minnet att vi alla har ett ”uppträdande jag”. Exempelvis i våra yrken 

som sjuksköterska, lärare, receptionist eller busschaufför träder vi inpå en scen, där vi går in i våra 

yrkesroller. Denna roll är en form av uppträdande och iscensättning, men behöver därmed inte vara 

missvisande eller falsk. Att lära oss att inta olika roller är en del i vårt identitetsskapande.

Som vi  såg  i  det  föregående,  anses  turistblicken  många  gånger  ställa  villkoren  för  hur 

ursprungsfolk förväntas agera och visa fram sin kultur. Turismen ses även som något som tvingas 

på ursprungsfolken, och som de tvingas  delta i  utan att  egentligen vilja  det.  Stronza menar att  

synsättet  är  vanligt förekommande bland antropologer.  Vad man då missar är,  att  ursprungsfolk 

faktiskt många gånger inte alls är så passiva och maktlösa som antagits, anser hon. Många gånger 

kan ursprungsgrupper vända turistblicken åt motsatt håll, åt turisterna, så att de som besitter makten 

i beskådandet är ursprungsfolken själva. Dels kan detta ske genom att ursprungsfolken bestämmer 

hur och vad de ska visa upp för turisterna, dels genom att de på olika sätt gör narr av och driver med 

turisterna, exempelvis genom att hitta på seder och bruk som inte existerar (Stronza 2001:271ff).     

Grinell menar att många av de historiska och koloniala synsätten på olika kulturer fortfarande 

lever kvar i turistvärlden. Nationalsymboler som skapades under kolonialtiden är än idag starka 

symboler i länders turistiska marknadsföring.  De känns lätt  igen av den potentiella turisten och 

väcker genklang hos densamme. Att söka byta dessa skulle vara kostsamt för länderna i fråga. Att 

bygga upp nya varumärken anses vara alltför tidskrävande och kostsamt för landet. Även vad gäller 

ursprungsfolk, är den mest säljande bilden den som stämmer överens med den koloniala, den av ett 

icke modernt folk. Således befäster turismen en kolonial världsbild (Grinell 2004:32).  

Ett annat karaktäristika för samtidens turist är, menar Grinell som många andra, betonandet 

av den estetiska ytan. Tillsammans med blickens betydelse och viljan att se utan att delta, är detta 

drag  hos  turismen  som,  vilket  vi  har  sett,  har  sitt  ursprung i  moderniteten.  Något  som fångar 

turistens  intresse,  och  som  används  flitigt  i  turistbranschens  marknadsföring,  är  traditionell 
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klädedräkt. I den moderna turistens jakt på det som anses vara ursprungligt och äkta i andra kulturer 

blir en omodern klädnad en utmärkande symbol för detta, och en tydlig kontrast till det moderna,  

menar Grinell: ”Många människor är i resehandböcker eller turistbroschyrer inget annat än sin  

klädedräkt, och beskrivningarna av dem skulle ofta passa in i till exempel en fågelbok. Människor  

reduceras till estetisk yta och kulturbärare, till objekt. Därmed förnekas även deras samtidighet  

med turisterna”.  Människor på turistorterna förvandlas till sevärdheter, till tecken på ett omodernt 

liv som vi kan drömma oss tillbaka till och tjusas av på vår semester från den samtida världens alla 

krav och måsten (Grinell 2004:33). 

Jag har nu redovisat några huvuddrag i  turismens historia.  Jag har även diskuterat  olika 

perspektiv på samtidens kulturturism samt på ursprungsfolkens roll i och relation till densamma. 

Med detta som bakgrund ska jag härnäst presentera min egen studie av samisk kulturförmedling.

INFORMANTERNA - EN PRESENTATION

Här följer en kort presentation av informanterna. Eftersom ingen av dem finner någon anledning att 

vara anonyma, presenterar jag dem med förnamn och boendeort. 

Helena
Helena bor med sin familj i Grövelsjön i norra Dalarnas fjällvärld. Hon är själv inte född same men 

är gift med Peter, som är renägande same. Tillsammans driver de företaget Renbiten som de startade 

i början av 2007. Företaget består av flera delar. Dels finns en butik där det går att köpa samisk 

slöjd,  andra  samiska  produkter,  souvenirer  och  egenproducerat  renkött.  Företaget  styckar  och 

förädlar köttet självt. Dels erbjuds aktiviteter för turisterna som exempelvis möjlighet att äta en 

samisk måltid i en samekåta samtidigt som det berättas om den samiska kulturen och det samiska 

livet. Gästen kan vara med en renskötare under en arbetsdag eller delta i en berättarkväll där Peter  

och Helena berättar och visar bildspel om renskötselåret. 

Till företaget kommer en variation av gäster. Det är både svenska och utländska turister, 

barnfamiljer, par, skolklasser, scout- och pensionärsgrupper, för att nämna några. Helena påpekar att 

det ofta går att ta mer betalt av utländska turister och av företag än av svenska privata gäster, men 

att  Peter  och  Helena  föredrar  att  jobba  med  en  mix  av  olika  sorters  turister:  ”Just  den  här 

mångfalden av gäster gör att det också blir en mångfald i arbetet. Det är roligt att jobba så”.  
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Doris och Sven-Åke
Doris och Sven-Åke bor i Vilhelmina i södra Lappland. De är båda samer och driver tillsammans 

Risfjells Sameslöjd, vars huvuddel består av en butik med samma namn. De är inte renskötare. 

Sven-Åke startade sin verksamhet 1980 efter att ha gått två år i lära hos en samisk slöjdare. Doris 

började arbeta i företaget 1996. I butiken säljs både Sven-Åkes och Doris slöjdarbeten. Sven-Åke 

slöjdar bland annat trummor, kåsor, knivar, björnspjut, vargspjut, askar, och smycken; ”allt som hör 

till det samiska livet”, som Doris säger. Doris slöjd består av bildvävar, målade tavlor, klädsömnad 

och tennarbeten. Andra produkter som allmogeslöjd, souvenirer, renskinn och andra skinnprodukter 

säljs också i butiken. Doris och Sven-Åke erbjuder även aktiviteter som exempelvis guidade turer i 

kulturmarkerna eller i den museidel som finns i anslutning till butiken och som Sven-Åke och Doris 

har ställt iordning. Paret anordnar kulturaftnar hemma hos sig, där gästerna erbjuds middag och 

någon form av kulturevenemang som exempelvis slöjdvisning, historieberättande eller vandring i 

naturen med någon form av praktiskt pröva-på-aktivitet. Doris jojkar och kan erbjuda sin jojk till 

gäster eller i andra sammanhang. Företaget gästas av såväl enstaka resenärer som grupper. Både 

svenskar och andra nationaliteter är representerade.

 

Benny
Benny bor i Idre i norra Dalarna och är renskötande same. Han tillhör samma sameby som Helena 

och Peter. Tillsammans med sin syster, sin bror och broderns fru driver han sedan 2008 företaget 

Idre Samecentrum. Här finns en restaurang där det egna renköttet står på menyn. I anslutning till  

restaurangen finns rum för uthyrning. Också här erbjuds gästerna olika aktiviteter som till exempel 

upplevelser  kring renskötseln,  där  turisterna bland annat  kan följa  med en  renskötare under  en 

arbetsdag. Guidning till fiske erbjuds också, samt renrajder där företaget samarbetar med grann-

samebyn. I restaurangen erbjuds även temakvällar kring samiska björnriter, där traditionell samisk 

middag ingår, eller berättarkväll om ett renskötselår med bildspel. I restaurangen säljs olika typer av 

förädlat  renkött,  som kommer från företagets  egen produktion.  Möjlighet  finns  för  gästerna  att 

utvidga vistelsen med aktiviteter som andra företag erbjuder, till exempel slädhundskörning.

Jerker 
Jerker bor och arbetar i Östersund. Sedan 2009 är han verksamhetsledare på Gaaltije sydsamiskt 

kulturcentrum, som bildades på 1990-talet. Huvudsyftet med centrumet är att sprida kunskap om det 

sydsamiska  samhället.  Verksamheten  består  av  tre  olika  delar.  Dels  finns  en  kommersiell  del, 
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bestående av  en  butik  där  det  säljes  samisk  slöjd,  böcker  och kött  bland annat.  Dels  finns  en 

konsultverksamhet där Gaaltijes anställda säljer sin kompetens och kunskap i olika sammanhang, 

exempelvis till kommunerna när de ska utforma sitt minoritetsarbete angående det samiska. 

 I den tredje delen drivs olika projekt där man i ett av dem arbetar för att skapa en samisk 

turistdestination. Svenska Samernas Riksförbund driver ett likadant projekt i Sveriges norra delar. 

Det sydsamiska och det nordsamiska området har slagit sig samman under namnet Visit Sápmi, 

vilket kommer att vara namnet på den turistdestination som innefattar de svenska delarna av Sápmi. 

En  av  målsättningarna  är  att  bilda  en  ekonomisk  förening  där  turistföretagen  i  hela  Sápmi  är 

medlemmar,  till  en början i  hela  svenska Sápmi.  Hopslagningen till  trots  finns  ändå relativt  få 

företag i området. För att nå ekonomisk bäring i föreningen finns förslag på att skapa möjligheter 

för stödmedlemskap för företag och organisationer som inte är samiska men som vill associeras 

med Visit Sápmi. Jerker poängterar att stödmedlemskapet måste vara förbundet med ansvarstagande 

från föreningens sida  så väl som från stödmedlemmarnas. Ett stödmedlemskap ska inte vara ett sätt  

att tvätta ett varumärke. 

Kopplat  till  Visit  Sápmi finns ett  kvalitetssigill  – Sápmi Experience -  där vissa kriterier 

måste  uppfyllas  för  att  ett  företag  ska  kunna certifieras.  Företaget  måste  vara  majoritetsägt  av 

samer,  vissa  miljökrav  måste  var  uppfyllda  och  företaget  ska  kunna  visa  att  det  finns  en 

livsmiljöpolicy,  där  varken rennäringen eller  andra  aspekter  av  det  samiska  samhället  påverkas 

negativt  av  företagets  aktiviteter.  För  att  vara  med  i  Visit  Sápmi  behöver  man  dock  inte  vara 

certifierad med kvalitetssigillet.

TURISMEN OCH DET SAMISKA SAMHÄLLET

Samerna och icke samiska turistaktörer
Vi har sett flera prov på turismens negativa påverkan på ursprungsfolk världen över, exempelvis då 

ursprungsfolk tvingas flytta för att ge plats åt turismen. Inledningsvis vill jag veta om informanterna 

känner till eller har egna erfarenheter av liknande händelser i Sverige. Doris och Sven-Åke har inga 

egna erfarenheter  av att  trängas  undan på grund av turismen men påpekar  – liksom de övriga 

informanterna - att turismen kan ställa till problem i det samiska samhället och att det främst är 

rennäringen som påverkas av turismen, men att denna är trängd även från andra håll.

Benny och Helena, som båda bor i Älvdalens kommun, belyser en aktuell händelse gällande 

ett projekt kallat Tre Toppar. Det är en planerad turistsatsning där Älvdalens kommun vill binda 
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ihop två befintliga slalomanläggningar med en tredje, som kommunen önskar bygga på ett ännu 

obebyggt  fjäll  vid  namn  Städjan.  Städjan  ses  dock  som ett  känsligt  biologiskt  område,  varför 

protester har brutit ut för att förhindra projektet. Nuvarande regering har också gjort avslag för ”Tre 

Toppar” med hänvisning till just områdets känsliga natur. Dock arbetar kommunen fortfarande för 

att få igenom projektet. Vad som inte har framkommit i debatten, och som jag före mina möten med 

Helena och Benny inte hade en aning om, är det som beskrivs i det följande. Helena berättar hur ett 

annat område, Fulufjället, skulle göras till nationalpark. Tidigare hade området varit renbetesland, 

men i samband med att det skulle bli nationalpark ville man göra det renbetesfritt. Idre sameby gick  

med på detta och undertecknande ett avtal där de lovade att enbart nyttja området i yttersta nödfall. I 

gengäld  skulle  samebyn  få  området  Städjan-Nipfjället  som året-runt-bete  under  evinnerlig  tid. 

Eftersom renskötarnas  betesområden under  flera  decennier  successivt  har  minskat  på  grund av 

skogsavverkning,  byggande  av  hotell,  liftanläggningar,  flygplats,  golfbana  och  vägar,  kände 

samerna en viss lättnad över överenskommelsen. Nu hade de ett avtal som tryggade betesrätten i 

området.  Fem år senare började arbetet  för Tre Toppar där Städjan,  som ju var lovad samerna, 

planerades bli en liftanläggning. Då jag påpekar att Älvdalens kommun egentligen inte har rätt att 

bygga på Städjan svarar Helena: ”Nä. Men det är ju väldigt svårt...samerna är ju de enda som kan  

säga stopp till det där. Men man ska ju också tänka på att de ska faktiskt leva i den här byn sen.  

Barnen  ska  gå  i  skolan.  De  är  de  enda  som  ska  kunna  bära  hundhuvud  för  att  ha  stoppat  

utvecklingen av hela Idre. Gör man det? Eller känner man sig så trängd att man säger ja till allt  

det här fast man egentligen inte vill?”

Också Benny tar upp hur trängd en liten aktör, som de renskötande samerna är i Idre, kan bli 

gentemot de stora turistföretagen på orten. Renskötselområdet som från början var tillräckligt stort 

för  samebyns  renar  korsas  numera  av  vägar,  kalhyggen  där  renbetet  gått  förlorat  för  flera  år 

framöver, stugbyar, hotell och skidspår där renarna inte får trampa: ”Till slut har du bara små öar  

så här där man ska pröva och fara slalom med renhjorden. Och alla som exploaterar, de säger att  

'ja, men det här lilla, det gör väl ingenting'. Nej, det kan jag hålla med om. Hade det bara varit det.  

Men det är alla de här små hela tiden som gör att det...och rennäringen är ju ett...vi är ju bara en  

fyra, fem företag som driver renskötseln och backa upp det mot Idre Fjälls hundra anställda. Det är  

klart att turismen är mera värd i arbetstillfällen”. 

Jerker berättar hur rennäringen i Jämtlands län trängs undan dels av turismen men även av 

sådant  som vindkraftsutvecklingen  och det  ökade  rovdjursantalet.  Vad gäller  turismen,  påpekar 

Jerker  att  det  som turistaktörerna  söker  sälja  är  fjällområdena,  där  samerna  är  verksamma.  De 

områden turistarrangörerna kallar  vildmark är för samerna arbetsplats  och kulturbygd. Det man 

säljer, påpekar Jerker, är allemansrätten. Att denna inte enbart förutsätter frihet utan även ansvar är 
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långt ifrån alla turister  medvetna om. Det medför att  fjällvandrare går in i  renhjordar eller  stör  

hjordarna på annat sätt, så att renarna skingras och måste föras samman igen, till enorma kostnader 

för samerna. Det förekommer inte att samerna handgripligen förbjuds att vara i ett renskötselområde 

som även är turistområde. Resultatet blir dock att de inte kan vara kvar på grund av den stress 

turismen orsakar  renarna.  Jerker  tycker  sig  se en ytterligare utveckling: [...]  det  finns  ett  sorts  

riksintresse där rennäringen har vetorätt, men jag tror att man märker det mer och mer att det är  

svårt för myndigheter att säga emot de ekonomiska intressena”. 

Helena berättar hur ett möte med Naturvårdsverket ägt rum under hösten angående frågan 

om vargar i  renskötselområdet. Samebyn har lidit  stora förluster och fått  höga merkostnader på 

grund av vargarna i området. Trots detta var Naturvårdsverket inte öppna för något förslag om att  

minska antalet vargar. Däremot föreslog de att samebyn skulle flytta hela sin verksamhet någon 

annanstans.

Att arbeta med turism: tvång eller val?
Ett annat sätt på vilket turismen sägs tvinga sig på ursprungsfolk är då de pressas att börja arbeta 

med den. Jag undrar hur det var för informanterna och frågar dem om orsakerna till att de startade 

sina företag. 

Helena har tidigare jobbat som miljöinspektör. Det var när familjeförhållandena ändrades 

som tanken på att starta Renbiten började ta form.  ”Tvåtusenfyra ungefär [...] Det var då vi fick  

Celina, våran minsta dotter och det var då som jag insåg att jag kan inte jobba nere i Orsa som  

miljöinspektör, vara gift med en renskötare och ha barn här uppe. Man kunde inte lösa det med  

barnomsorg i två olika kommuner[...] Ja, så då tänkte vi det att förädling blir bra, för renskötsel är  

ju inte nån verksamhet som är lukrativ. Det är inte lönsamt att vara renskötare. Man måste ha nån  

mer syssla...en till inkomstkälla för att få det att gå ihop”. 

Från början var det tänkt att köttet skulle säljas i butiken. Dock fanns inte ekonomin att 

bygga styckeriet då företaget startades. Att köpa in renkött från annat håll för att sälja i butiken är 

inte lönsamt, berättar Helena. Att enbart sälja importerat kött i gårdsbutiken var med andra ord inget 

alternativ. För att företaget skulle gå runt började de även sälja sådant som samisk slöjd, samiska 

presentartiklar och samisk konst. För två år sedan kunde Helena och Peter bygga styckeriet och 

således  börja  stycka  och  förädla  det  egna  renköttet.  Samtidigt  utökades  verksamheten  med 

aktivitetsdelen, då aktiviteter var något som turisterna ofta efterfrågade. 

Innan Sven-Åke startade sitt  företag arbetade han som väktare:  ”Innan jag slutade som 

väktare hann jag gå en kurs i två år hos en gammal sameslöjdare. Så då passade det bra för jag  
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ville inte flytta utan då tänkte jag att då startar jag eget”.

Doris arbetade under flera år som lärare, innan hon blev chef över Vilhelmina museum. När 

hon och Sven-Åke lärt känna varandra gick hon in i företaget istället:”det visade sig mer praktiskt  

eftersom vi då inte behöver ta ledigt nånstans för att fara på våra resor eller utställningar, och sen  

kan vi utveckla företaget på ett helt annat sätt när vi båda är yrkesverksamma inom samma företag  

och det är väl därför vi också har utvecklat det mer och mer mot guidning, utveckling av butik och  

museidel så att vi har bådas våra krafter i det”.

För Benny är renskötseln grunden i hans yrkesverksamma liv. Tillsammans med de tre andra 

delägarna  i  företaget  började  de  med  att  starta  ett  förädlingsföretag,  där  deras  eget  renkött 

förädlades. Därifrån ville de gå vidare till att ”starta upp ett företag där man hanterar hela kedjan,  

från produktion till tallrik, om man säger så”.  När en byggnad lämplig för restaurangverksamhet 

blev till salu i Idre, köpte de den för att utöka verksamheten.  Företaget har precis börjat erbjuda 

aktiviteter till sina gäster.

 Benny pekar på ytterligare en aspekt. Samebyn han tillhör är liten och endast fyra personer 

kan leva på renskötseln. Då Benny fortfarande är aktiv i rennäringen, är det ännu inte tid för hans 

son att ta över verksamheten. Än så länge kan renskötseln bara erbjuda sonen jobb under intensiva 

arbetstoppar. För honom är arbetet med restaurangen och de andra delarna i turistföretaget ett sätt 

att ha inkomst året runt och samtidigt kunna stanna i samebyn.

 Då jag talade med Jerker, kom samtalet in på allmänna orsaker till att samer startar egna 

företag i Jämtlands län. Samernas satsning på turism kan vara både en piska och en morot, säger 

Jerker. Piskan kan vara svårigheter att få lönsamhet i rennäringen. Mannen i ett hushåll kanske är 

aktiv i rennäringen, medan kvinnan saknar inkomst. Då kan samisk turism ligga nära till hands som 

en passande näring att starta för kvinnan. Att områden där samerna har sin verksamhet satsar stora 

summor pengar på turism och marknadsföring kan fungera både som morot och piska, menar Jerker. 

I  exempelvis  Jämtlands  län  finns  det  en  utvecklingsplan  för  att  fördubbla  turismen  och  dess 

omsättning i länet från 2008 till  2020. Detta innebär att  ett  allt  större antal turister kommer att  

befinna sig på områden där samerna är aktiva: ”Och då kan man ju se det litegrann som en piska  

att nu kommer det att strömma in folk här, ja men antingen så blir det Sven här borta som kommer  

att  bedriva  sin  skoterturism  rakt  genom  min  renhjord,  eller  så  får  jag  starta  nånting  för  att  

förhindra att han får gästerna, så att säga”. Moroten, säger Jerker, kan vara att marknadsföringen 

till viss del redan är gjord, då myndigheter i området har satsat stora summor pengar på den. Jerker 

tror att arbetet kring Visit Sápmi även kommer att betyda fler och fler morötter.  

Alla informanter som driver företag poängterar hur många positiva sidor arbetet har och att 

de känner sig privilegierade som kan jobba med att vidareförmedla kunskapen om det samiska och 
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dessutom vara egna företagare, något som innebär mycket arbete men som också ger frihet. 

Den samiska turismens positiva påverkan på det samiska samhället
Benny ser att den samiska kulturen och samhället kan förstärkas på två sätt genom samisk turism. 

Dels generar  den arbetstillfällen,  vilket  innebär  att  fler  ungdomar har  möjlighet  att  vara kvar  i 

samebyarna.  Dels förstärks den genom att de samer som arbetar med samisk turism skaffar sig 

kunskap om kulturen och samhället för att kunna vidareförmedla till turisterna: ”Är man här uppe  

och jobbar med samisk turism och inte kan allt,  så måste man ju ta reda på. Och då stärks ju  

kulturen i och med att man har det kunnandet som förs vidare”. 

Helena är säker på att  det samiska förstärks genom samisk turism. Genom den har man 

möjlighet  att  påverka och delge turisten kunskap.  Helena påpekar  att  samerna genom turismen 

också kan stärka varandra. Som exempel ger hon sin egen butik, där de säljer sameslöjd. Genom att 

berätta om slöjdaren och hans arbeten och marknadsföra dennes produkter, kan Helena och Peter 

öka turisternas intresse för samisk slöjd och öka försäljningen. Detsamma gäller Peters och Helenas 

renkött, där andra samer hjälper till att marknadsföra och sälja.

Även Jerker är övertygad om att det samiska samhället förstärks. Genom turismen lär sig 

allmänheten om det samiska samhället.  Turisterna i  sin tur för kunskapen vidare till  familj  och 

vänner. Det är en långsam process, men Jerker tror att attityder på sikt kommer att förändras och att 

samisk turism kommer att vara en stor del i detta. Jerker menar också, att om det från svenska 

myndigheters sida finns en ambition att stärka det samiska samhället och om turismen är en del i 

arbetet, måste förutsättningarna skapas för att genomföra detta. Att ratificera ILO-konventionen och 

att ge större finansiellt stöd, något som i dagsläget är ytterst begränsat, är två tillvägagångssätt,  

säger Jerker.

Samisk turism och negativa följder i det samiska samhället
Då jag frågar Helena om hon ser några risker med samisk turism, poängterar hon hur viktigt det är  

att samerna själva driver de samiska turistföretagen och att turismen sker på samernas villkor. Hon 

betonar också vikten av att de samer som arbetar med turism har tillräcklig kunskap om det samiska 

samhället, att de håller en hög kvalitet på det de gör och är ansvarstagande både mot andra samer 

och mot övriga aktörer. Om inte finns risken att allmänhetens uppfattning om samerna blir felaktig, 

menar  hon.  Det  måste  även  finnas  en  respekt  och  ett  gott  samarbete  mellan  den  samiska 
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turistföretagaren och övriga medlemmar i samebyn. Konsekvenserna kan annars bli att turismen 

exempelvis stör det dagliga arbetet med renarna. Om samisk turism inte utövas av samer är risken 

stor att en felaktig bild sprids. 

Doris ser en risk med att  icke-samer sysslar med samisk turism: ”Risken är att  det slår  

sönder ännu mer. För det är mycket som är förstört eller en spillra av, som nu håller på att växa till  

sig igen. Och har man då inte den grundade kunskapen bakom, då är det risk att man slår sönder  

ännu mer”.

Jerker menar att om arbetet med Sápmi Experience och övrig satsning på samisk turism slår 

väl  ut,  finns  risken  att  personer  utan  samisk  bakgrund  men  väl  med  affärssinne  förstår 

marknadsvärdet av det samiska i turistbranschen. Om ett stort och internationellt företag går in med 

sina ekonomiska resurser och till exempel vill bygga ett slags Disneyworld med samiskt innehåll 

har det samiska samhället, som är litet och inte har stora ekonomiska muskler, lite att sätta emot.  

Jerker ser också en potentiell risk att ett Sápmi Experience-företag som det går väldigt bra för kan 

vilja expandera mer än vad som är hälsosamt för samebyn. Men ett sådant scenario kan regleras 

genom just själva Sápmi Experience-sigillet, tror Jerker. Växer ett företag sig så stort att det skadar 

andra i byn, eller om det på något annat sätt påverkar samebyns medlemmar negativt, får det inte 

längre  behålla  sigillet.  Också  mot  en  utifrån  kommande  aktör  kan  Sápmi  Experience  vara  en 

gardering mot ”disneyfiering”. Eftersom en sådan aktör inte kan få något certifikat, kommer det att 

konkurreras ut av certifierade företag, hoppas Jerker. 

Benny har stött på viss skepsis till att han själv guidar turister i renskötselområdet. Man har 

ifrågasatt om inte han också stör renarna, som övrig turism ofta gör. Men Benny berättar att det är  

små grupper han tar med ut på guidade turer och att han med sin kunskap om renarna vet hur han 

ska göra för att inte störa dem: ”Och då ser man hellre fördelen med att kunna informera om  

kulturen och djuren och naturen. Men det är viktigt om man - som vi nu som håller på med samisk  

turism - som Peter och Helena också, de är ju också renägare, så de har den kunskapen hur man  

ska bete sig, hur man ska ta hit grupper”. Benny ser dock en risk för konflikter om en person utan 

renskötselkunskap startar ett samiskt företag och börjar guida grupper i renbetesland, utan att föra 

en dialog med samebyn och utan att ha kunskap om hur man ska gå till  väga för att inte störa 

renarna. 

Också Helena har blivit bemött med skepsis, fast ur ett annat perspektiv. Hon har ifrågasatts 

av en del samer, som anser det vara fel att hon som inte är same ska berätta om samekulturen: ”Men 

det här är ju Peters och mitt företag. Det jag inte svarar på, det säger jag ju att det här vet jag inte  

utan det får vi fråga Peter om. Och det skulle inte fungera om bara Peter skulle köra det och jag  

bara skulle stå och vara handräckare på nått  vis...och hjälpte  till”.  Samtidigt  finns det  många 
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samer som ser Helena som en resurs. Att hon inte är same betyder att hon har förståelse både för det 

samiska  och  det  icke-samiska.  Vid  möten  med  skogsbolag,  markägare  och  andra  kan  Helena 

fungera som ett slags medlare.    

 Jerker berättar att det bland samerna finns en viss rädsla för att lämna ut för mycket av sin 

kultur,  då  detta  i  slutändan  innebär  att  den  egna  identiteten  lämnas  ut  till  okända  människor. 

Tveksamheten är även sammankopplad med en respekt för den egna bakgrunden och för förfäderna, 

som man varken vill profitera på eller använda sig av som visningsobjekt. Jerker anar vidare, att 

detta kanske kan vara en generationsfråga. Det finns också samer som tvärtom anser att bästa sättet 

att freda sin kultur och sin bakgrund är att själva berätta om den, med sina egna ord: ”Nu tror jag  

att det här Sápmi Experience kommer att vara en hjälp för dem. För det kan faktiskt visa att jag gör  

det här ansvarsfullt. Man kan visa det mot sina samiska vänner och i samiska sammanhang att jag  

gör det här ansvarsfullt, att så här tänker jag och jobbar. Er verksamhet kommer inte att äventyras  

av att jag gör det här. Jag har full respekt för det och så vidare. Jag tror det där är jätteviktigt”.

Framtidsutsikter
När jag frågar informanterna hur de ser på framtiden för egen del och för det egna företaget, får jag 

blandande svar. Benny ser ganska dystert på sin framtid. Eftersom grunden i hans och familjens 

existens är renskötseln, och denna även är basen i turistföretaget, måste förutsättningarna finnas för 

att denna ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Som det ser ut nu är så inte fallet, säger 

Benny. Detta till  stor del på grund av den rovdjurspolitik som bedrivs och som har medfört att  

antalet rovdjur i renskötselområdet har ökat drastisk de senaste åren. Förra året tog rovdjuren nästan 

tusen renar, vilket är mer än halva årsproduktionen renkött. Den ersättning som utgår för renar som 

gått  förlorade  till  rovdjur  täcker  inte  upp  förlusterna.  Det  medför  stora  svårigheter  att  få 

köttproduktionen och förädlingen att gå runt ekonomiskt:”Vi får inte tillräckligt med många renar,  

vi måste ju ha ett visst antal renar för att det ska gå runt. När nu rovdjuren äter så mycket så  

minskar hela tiden produktionen, minskar hela tiden den volymen som vi hanterar så det är ju på  

väg att gå åt helsike för att vi får inte nog volym i det. […] Men det är ju rennäringen som är basen  

för hela...faller den så faller ju hela korthuset, då faller ju både förädlingsföretaget, slakteriet, det  

här företaget, Peters företag, det ryker ju”. 

Vad gäller Sveriges samer och samisk turism generellt, tror Benny att det för svenska staten 

inte skulle spela någon roll om de samebyar som ligger i rovdjurstäta områden skulle försvinna. Om 

byarna inte skulle överleva på grund av det höga antalet rovdjur, finns det samebyar längre norrut 

som staten kan ha som ”alibi”. Att det finns potential i samisk turism är Benny övertygad om. Når  
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man bara ut med sin marknadsföring, finner man många människor världen över som är beredda att 

betala stora summor pengar för en samisk upplevelse.  

Doris och Sven-Åke vill fortsätta utveckla sitt företag. I vilken riktning är dock inte klart i  

dagsläget. Eventuellt kommer de i framtiden att ägna sig alltmer åt slöjdandet, vilket de tror innebär 

att de kommer att sakna förmedlingsdelen. Allt eftersom åren går och de blir äldre, blir de troligtvis  

tvungna att skära ner något på verksamheten. Både Doris och Sven-Åke menar att den samiska 

turismen  generellt  kommer  att  öka  och  att  allt  fler  samer  kommer  att  ägna  sig  åt  den.  Den 

traditionella samiska slöjden – som går under namnet duodji - däremot, tror Sven-Åke inte har 

mycket till framtid. Då han började som sameslöjdare fanns det flera äldre samer i området som 

slöjdade.  De är borta nu och idag finns det endast ett fåtal  sameslöjdare kvar i det sydsamiska 

området.  De  personer  ur  den  yngre  generationen  som  går  i  sameslöjdskolan  i  Jokkmokk  får 

studiestöd under tiden de går där. Då de slutar skaffar de ett annat jobb, som inte har med slöjden att 

göra, säger Sven-Åke. Även om de har kvar själva kunskapen om slöjden, utövar de den enbart på 

hobbybasis, vilket inte gör några avtryck i övriga samhället. Doris och Sven-Åke tror att många 

unga drar sig för att  bli  slöjdare på heltid eftersom det i  början innebär stora utgifter  och små 

intäkter. Att arbeta sig till att bli ett känt namn och kunna leva på sitt slöjdande tar tid. För många  

unga samer är det kanske då mer attraktivt att exempelvis utbilda sig inom data och få ett välbetalt 

lönearbete, säkrad pension och så vidare. Däremot startas det många företag kopplat till exempelvis 

samisk mat. 

Doris tror att även kvinnoslöjden – den så kallade mjuka slöjden som relaterar till textilt 

hantverk - är på utdöende. Både inom kvinnoslöjden och den manliga slöjden hittar slöjdare på ny 

design och blandar mönster från exempelvis nordsamiskt och sydsamiskt område. Doris menar att 

en sameslöjdare naturligtvis måste få experimentera med form och design, men att det då tydligt ska 

framgå att det är inspirerat av traditionell sameslöjd, och inte riktig duodji. ”Och där är det många  

som säger att det är klart att det måste utvecklas, men det har inte behövt utvecklas under tusentals  

år,  så  varför  måste  vi  lämna  det  nu?  Och  om  du  experimenterar,  då  ska  det  framgå  att  du  

experimenterar. Men sen ska du kunna tala om att det här är ren tradition”.

Jerkers vision inför framtiden är att den samiska turistsatsningen, Visit Sápmi och Sápmi 

Experience, ska stå på egna ben. De som väljer att starta och driva samiska företag ska kunna driva 

i den form de själva vill och med de aktiviteter de vill. Vidare önskar Jerker att Sápmi Experience-

märkningen ska bli välkänd och att framför allt de företagen som är kopplade till sigillet ska växa 

och utvecklas. Han vill även att den samiska turismen ska växa sig lagom stor, det vill säga, utan att 

den skadar andra näringar och delar av det samiska samhället. Istället hoppas Jerker att exempelvis 

rennäringen och turismen till viss del ska kunna hjälpa varandra att utvecklas.
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Helena och Peter vill kunna erbjuda turisterna övernattning. Under förutsättning att de kan 

köpa eller arrendera ett markområde vars läge är passande, planerar de att ha några renar gående där 

och låta gäster sova i kåtor placerade i hagen. Övernattning i kåta är något som turisterna efterfrågar 

i hög grad. I dagsläget har dock familjen bara sin egna privata torvkåta. Att låta gäster övernatta i 

den skulle kännas för intimt, säger Helena. I framtidsplanen ingår också att kunna erbjuda längre 

guidade turer,  som kan vara veckolånga,  för turisterna.  Paret vill  även bygga ett  rökeri  och ett 

torkhus för att kunna förädla mer men också för att gästerna ska kunna lära sig förädla det renkött 

de har köpt. Helena önskar större samarbete mellan de samiska turistföretagen och nämner Visit 

Sápmi som en väldigt bra idé där man exempelvis kan hjälpa varandra att hitta nya kundgrupper. 

Hon hoppas också att icke samiska näringar ska se värdet i den samiska turismen och den samiska 

kulturen. 

TURISTBLICKEN OCH MAKTEN 

Några nedslående exempel
Informanterna är eniga om att det tidigare har varit andra aktörer än samerna själva som har haft 

makten över hur samisk kultur och det samiska samhället förmedlas till turister. Det samiska har 

länge betraktats  som starka varumärken från turistnäringens håll.  Exempelvis  Visit  Sweden har 

många  gånger  använt  sig  av  samisk  kultur  och  samiska  attribut  i  sin  marknadsföring.  Som 

skräckexempel  ger  Jerker  Rovaniemi  i  Finland,  där  en  ”disneyfiering”  av  det  samiska  har 

exploderat. Roveniemi ”ses i världen som kanske centrum för samisk turism – dit kan man åka och  

uppleva samisk turism. Så åker man dit, så köper man en upplevelse av nån som i bästa fall är  

same. Oftast inte”. 

Även  Sven-Åke  och  Doris  ger  Rovaniemi  som  exempel  på  hur  den  samiska  kulturen 

utnyttjas av icke-samiska aktörer  och hur illa  det kan gå.  Sven-Åke berättar  att  den så kallade 

sameslöjden som säljs i Rovaniemi tillverkas i Kina för att sedan importeras till  Finland. Doris 

berättar hur hon och Sven-Åke gjort en resa till Finland och hur de möttes av stora saluhallar, där 

den importerade ”sameslöjden” såldes: ”Och det värsta stället vi kom till det var ett hus som var  

målat i samiska flaggan och så satt det en tjej som gjorde trummor på typ toalettpappersrullar fast  

stora. Då var det ramen och så hade hon skinn på och så satt hon och målade nått sorts trummor  

med guldfärg. Och då blir man lite förvånad”. 

I Sverige är det bara samer som får lära sig duodji. Sven-Åke berättar att förhållanden är 
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annorlunda i både Finland och Norge, där det finns hemslöjdsskolor som lär ut sameslöjd till icke-

samer, något som Sven-Åke anser är fel.

Benny berättar  hur  turisterna  på  Idre  Fjäll,  den  största  turistanläggningen  på  orten,  ser 

mycket positivt på att renar ibland kan skådas i området och hur det bland annat kommer till uttryck 

i de utvärderingar som turisterna får skriva när vistelsen är över, men att det trots detta förekommer 

dispyter mellan samiska renägare och icke-samiska turistföretagare: ” […] de vill att vi ska finnas,  

de vill nyttja oss i sin marknadsföring, de vill att en och annan ren ska vara där så att man kan ta  

kort och så. Men de förstår inte det här att om man ska bedriva rennäring så måste vi ha ett x antal  

djur för att man ska kunna leva på det. Och ren är ett flockdjur så den kommer sällan en och en  

utan de kommer ju femtio eller hundra eller kanske mer också.  Och ibland kommer den ut på  

vägen. Det är ju oundvikligt genom att när vi passerar mot vinterbete så måste vi passera vägar.  

Det är ett tätt vägnät”. 

Helena  menar  att  samerna  ofta  får  kämpa  för  sina  rättigheter  och  hon  undrar  vad 

beslutsfattande  myndigheter,  både  lokalt  och  på  riksnivå,  egentligen  har  för  syfte  med 

samekulturen. Hon kan ibland få känslan att det myndigheterna vill ha är något exotiskt att visa upp 

för besökare. Då det handlar om någon annan närings intresse, får renskötseln eller samerna stå 

tillbaka, menar Helena. Hon berättar att myndigheternas förhållningsregler för samerna ser olika ut i 

olika  län  och  anser  att  förhållandena  är  bättre  i  Jämtland,  där  samerna  tillåts  ha  jaktgäster  i 

renvaktarstugorna i fjällen, något som inte är tillåtet i Dalarna. En sådan tillåtelse ökar samerna 

intäkter och chans till överlevnad, säger hon och fortsätter: ”I Dalarna är det som att de arbetar för  

att samerna ska vara en turistattraktion mera än att det ska vara en näring som lever. För hade de  

velat att det ska vara en näring som fungerar så skulle de göra som i Jämtland, där de säger att 'Ja,  

men  kan  ni  få  ökade  intäkter  och  lättare  att  kunna  överleva  genom att  ha  samisk  turism,  så  

jättebra! Kan ni lättare överleva genom att ha jaktgäster'...det är ju samma antal djur som skjuts,  

det gör ju ingen skillnad, det är bara vem som skjuter dem. 'Men skitbra om det kan ge er lättare till  

överlevnad!' Men så är det inte i Dalarna”.

Helena  påpekar  att  flera  hotell  i  området  marknadsför  samisk  turism  som  en  av  de 

attraktioner  som  ska  locka  turister  till  destinationen.  Då  jag  själv  har  studerat  icke-samiska 

hotellverksamheter  i  norra  Sápmi,  har  jag  reagerat  på  att  hotellen  ivrigt  marknadsför  samiska 

upplevelser, exempelvis guidade turer med samer, men att namnet på de samerna som ska guida inte 

finns med. Då jag berättar det för Helena, svarar hon att hon har uppmärksammat samma fenomen i 

sina egna hemtrakter: ”så står det på en del hemsidor här också. De kan erbjuda jojk och allt  

möjligt, men inte vem det är som ska jojka”. 

På  frågan  om informanterna  tycker  att  personer  utan  samisk  bakgrund  kan  arbeta  med 
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samisk kulturturism svarar de nej. Jerker säger dock att det är positivt om så många som möjligt blir 

förespråkare för det samiska och att en person som inte har samisk bakgrund, men som har stor 

kunskap om samerna gärna får sprida den kunskapen så länge den är korrekt. En sådan person kan 

dock inte få Sápmi Experience-stämpeln. Jerker ser också helst att samerna själva tjänar de pengar 

som går att utvinna ur samisk turism.  

Återtagande av blicken
Jag frågar informanterna om de tycker de att de måste anpassa sig efter marknadens/turisternas krav 

och om det finns något de inte skulle kunna tänka sig att göra. Doris och Sven-Åke känner inte att 

de måste anpassa sig till villkor de egentligen inte vill ställa upp på. De tycker istället att det är en 

stor frihet att vara egen företagare, även om innebär mycket arbete. Doris: ”Vi behöver inte stå till  

svars inför nån utan vi bara är, vi är det vi är och vi kan erbjuda det vi erbjuder utifrån oss”. På 

frågan om de kan ge exempel på sådant de inte skulle kunna tänka sig att göra, svarar de att det  

exempelvis skulle kännas fel  att enbart ha en restaurang i sitt  hem, utan att  kulturförmedlingen 

skulle vara ett tillhörande inslag för gästerna. 

Benny säger  att  företaget  naturligtvis  kan  anpassa  sig  efter  gästens  önskemål  angående 

sådant  som  vilka  dagar  gästen  ska  besöka  dem  och  liknande,  men  inte  när  det  kommer  till 

värderingar. ”Fortfarande är det ju det som är riktigt och rätt som man vill förmedla. Det går inte  

att tumma på”.

Inte heller Helena anser att man måste anpassa sig efter marknadens eller turisternas krav 

när det gäller sådant som inte känns rätt att göra. Om exempelvis frågan om samedräkt kommer upp 

från gästens sida, förklarar Peter och Helena att det är samernas högtidsdräkt och ingenting de går 

omkring i till vardags. Således avböjer de att bära dräkt och det accepteras av gästen.

 Jerker förklarar att det är för att ta tillbaka makten över den turistiska förmedlingen av det 

samiska som arbetet med Visit Sápmi har tagit form. Han förklarar vidare att han naturligtvis vill att 

alla som jobbar med samisk turism ska ge en rättvis bild av det samiska. Dock kan Jerker inte peka 

på något särskilt han anser att samiska företagare inte bör ägna sig åt utifrån samiska värderingar 

sett.  ”Men däremot tycker jag att  för personerna som står bakom att  du ska inte äventyra din  

livsdröm, men det är ju liksom en generell inställning som jag tycker att alla måste ha. Att gör inte  

det här för att nån annan tycker att du ska göra det och gå till din turistverksamhet varje dag med  

en dålig känsla. Utan du måste känna att det du gör är bra för dig själv och om det sen är bra för  

närområdet och den samiska kulturen, det samiska samhället ska jag säga, så är ju det bra”.
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Kan informanterna påverka turisternas och samhällets syn på samerna?
Benny har en intressant poäng då han säger att de som söker sig till samiska företag redan har ett 

intresse för det samiska och är positivt inställda. De som lever kvar i gamla fördomar och har en 

negativ uppfattning om samerna besöker inte samiska företag på sin fritid. De är inte beredda att  

betala för en samisk upplevelse och därmed svåra att nå genom turismen, tror han. Dock har det 

hänt - när det kommit grupper av turister - att det i grupperna funnits personer som inte själva har 

valt att komma till det samiska företaget utan gör besöket för att det är en del i gruppresan. En del 

av dessa kan till en början vara avogt inställda, men ändra attityd allt eftersom besöket fortskrider  

och de får veta mer om samisk kultur och det samiska samhället.    

Benny menar att allmänhetens kunskapsnivå vad gäller samerna är väldigt låg: ”Det är väl  

det som vi ser som en stor fördel när man håller på med turism, att  kunna informera om hur  

situationen ser ut och hur vi har det och hur vi har haft det, att få ut kunskap om vilka vi är. För det  

ser man ju att  de är ett  otroligt  sug efter den kunskapen. Det är väldigt positivt,  att  vi  kan få  

förmedla den biten”.

Helena är övertygad om att hon och Peter kan påverka allmänhetens bild och att de som 

kommer  till  företaget  eller  på  en  bildvisning  åker  därifrån  med  en  annan  kunskap: 

”Förhoppningsvis så sprider det sig, de för det vidare i sin tur så att man kan sprida det på det  

viset”. Doris och Sven-Åke hoppas och tror att de kan påverka.

Turisterna och förnekandet av samtidigheten
Helena berättar att många gäster tror att samerna lever i kåtor. En kvinna i fyrtioårs-åldern, till  

exempel, undrade om Peters och Helenas barns blev mobbade i skolan eftersom det inte gick att  

duscha och hålla hygienen så bra i kåtorna. Kvinnan blev väldigt förvånad när Helena pekade på 

huset familjen bor i och berättade att det var deras bostad. Även Benny har mött människor som tror 

att samerna fortfarande bor i kåtor. 

Helena berättar hur en man en dag kom in i butiken för att ge henne ett förbättringsförslag 

för hur hon skulle öka försäljningen. Helena blev glad och bad honom berätta. Mannen föreslog att 

hon skulle låta en äkta same stå i butiken.”En äkta same skulle du ha haft här att jobba för då har  

du fått en mera ärlig bild av butiken här”.  I det ögonblicket kom Helenas man. Helena berättade då 

att  Peter  var  äkta  same och att  hon och hennes  man drev företaget  tillsammans.  Mannen som 

kommit med förbättringsförslaget blev tyst och gick därifrån. Helena är säker på att mannen hade 

trott att kännetecknet för en äkta same var bärandet av samedräkt. 

 Doris och Sven-Åke möter också ofta turister som har en bild av att samerna fortfarande 
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lever som de gjorde för några hundra år sedan. Doris berättar att ”Man kan få frågan: 'Var hittar vi  

samebyn, var finns de? Kan man fara till den där byn och se dem, hur de lever?' Och där får man  

då gå in och förklara hur det samiska livet ser ut idag och vad en sameby är, att det inte är en fysisk  

by utan en organisation där flera familjer är organiserade i en ekonomisk förening som tar tillvara  

renskötarnas intressen. Och så förklarar man att man har hus i fjälldalen och i skogslandet och att  

man går i skola som vanligt folk och att man kan välja att ha samisk skola med samisk inriktning  

och så där. Så visst finns det en bild där som är på ett sätt förljugen för att den lever i en tid som  

inte är längre. [...]  Just att förmedla samer av idag, vi är ju medborgare i nutid. Det som har  

serverats mycket är ju den gamla bilden med kåtan och renarna och renrajden så för många blir  

det svårt att ta till sig att det är inte riktigt hela bilden […].

Den estetiska ytan och förnekandet av samtidigheten
Helena berättar att det är väldigt vanligt att turisterna vill att hon och Peter ska ha samedräkt på sig.  

Helena kan inte eftersom hon inte är same, och Peter vill inte:”Peter vill  inte, för det är hans  

högtidsdräkt. Han vill inte visa upp sig som en apa, utan han vill visa det...ofta när man ser på tv så  

visas gamla, gamla filmer där de sitter i kåtan med kolten på sig och de åker på ackjer och det ger  

ju helt fel bild av hur vi lever idag. […] Frågar de om kolt och så, så...det är ofta som det kommer  

upp. 'Nej, det är våran högtidsdräkt.  Jag vill inte stå här och känna mig som en apa som ska  

beskådas utan jag är här för att kunna delge min kunskap. Vi går inte omkring i kolt hursomhelst  

utan det är en högtidsdräkt'. Det förstår alla”. På min fråga om turisterna accepterar detta svarar 

Helena ja.

Också Benny har erfarit att turisterna ofta vill att han ska ha samedräkten på sig: ”Det är  

nästan så de tycker att det är - inte ett krav men de vill gärna det att man ska stå i lappdräkten och  

ha den på sig hela tiden”. Men för Benny och de andra i företaget är dräkten en högtidsdräkt som 

de inte vill använda till vardags. Liksom Peter väljer de att inte använda den i mötet med turisterna. 

Ibland när det är riktigt kallt använder de dock delvis traditionella samiska kläder. 

Jerker berättar att det i turistvärlden finns en allmänt spridd uppfattning om det samiska som 

något unikt och konkurrenskraftigt. Tyvärr, menar han, är kunskapsnivån om det samiska samhället 

och den samiska kulturen så låg bland allmänheten att perspektivet ofta blir alltför ytligt: ”Det blir  

mycket det här uppifrånperspektivet eller utifrånperspektivet att  ja, men du som har en sån fin  

dräkt, varför har du inte den på dig när du får besök? Man vet inte vad man pratar om egentligen.  

Så det blir ofta, tycker jag ganska...lite för ytliga diskussioner kring den samiska turismen om vad  

som ska satsas på och hur vi ska dra nytta av den”.
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AUTENTICITET OCH KULTURFÖRMEDLING

Informanterna och synen på autenticitet
För informanterna hänger autenticiteten i kulturförmedlingen samman med att samerna själva står 

för  förmedlingen.  Benny anser  inte  att  personer  utan  samisk  bakgrund kan arbeta  med samisk 

turism. Det blir fel, tycker han. Turisterna vill å sin sida också ha en autentisk upplevelse. Även om 

exempelvis en skåning skulle vara duktig och påläst, skulle denne inte kunna arbeta som guide i  

företaget:”Om man skulle köpa den upplevelsen och sen är den en skåning som står och berättar  

hur det är och hur det var, det blir liksom inte rätt. De (turisterna, förf. anmärkn.) vill ha det av oss  

själva, känna att det är äkta och veta att det är rätt. Det är så de vill ha det”.

Jerker ser satsningen på Sápmi Experience som ett sätt att gardera sig mot att oseriösa, icke 

samiska  aktörer  tar  över  samisk  turism.  Om turisterna  ser  att  det  är  till  företag  kopplade  till 

föreningen man bör vända sig för att få en genuin samisk upplevelse, kommer fejkade aktörer att ha 

svårt att slå sig in på marknaden, menar han. Med Sápmi Experience ska kunderna få vetskap om att 

de anlitar ett samiskt företag och att pengarna hamnar hos samiska företagare: ”De måste veta att  

de anlitar ett företag som verkligen är samiskt och som är riktigt. Att de kommer att få med sig en  

äkta genuin upplevelse”. 

Helena menar att en person som arbetar med samisk turism bör ha det samiska samhället 

nära inpå och ha en stark relation och anknytning till det samiska. I annat fall blir det fel, menar 

hon,  ungefär  som om hon  skulle  syssla  med  afrikansk  kulturturism.  Även  Helena  betonar  att 

äktheten måste finnas med i kulturförmedlingen och att denna går förlorad om förmedlingen sker av

någon som inte har samisk anknytning. Eftersom Helena har levt i flera år med Peter, som är same, 

har hon kunskap och förståelse både inifrån det samiska samhället och utifrån. Detta, säger hon, kan 

vara en tillgång i mötet med turisterna.

Doris  och  Sven-Åke påpekar,  att  det  tidigare  för  det  mesta  har  varit  just  personer  utan 

samisk anknytning som har arbetat med samisk turism. Problemet med detta är att kunskaperna 

fattas. Då blir det lätt att man fantiserar ihop och hittar på för att ha något intressant och slagkraftig 

att visa fram, menar Sven-Åke. En gång blev Doris och Sven-Åke erbjudna att vara med på ett 

arrangemang som inte var seriöst: ”Ta på dig dräkten och gör nått roligt ungefär”. Det tackade de 

nej till. Doris:”Det blir fel inriktning för det måste få vara det äkta, riktiga som det är. Det är som  

om man skulle be den människan utifrån sitt jag att komma och bara vara lite rolig. Då förmedlar  

man inte kulturen på rätt sätt. Att det är ett liv. Det blir som lite Rovaniemi över det hela”.  Som 

exempel på en icke autentisk företeelse i Rovaniemi ger Doris och Sven-Åke de trummor som där 
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tillverkades på något som liknade stora toalettpappersrullar. Paret berättar att de samiska trummorna 

symboliserar en hälsning från förfäderna. De är något av heliga föremål för många samer och att 

förvanska trummorna som man gör i Rovaniemi vore otänkbart för dem. 

Jerker ser en överhängande risk att  turisterna får en upplevelse som strider mot samiska 

värderingar och samisk kultur om de bevistar en företeelse som Rovaniemi. Han menar att det här 

uppstår två problem. Det första är att någon annan än samerna tjänar pengar på samisk kultur och 

samiska attribut.  Det andra problemet är att  besökaren får med sig och sprider vidare felaktiga 

uppfattningar om samerna: ”De kommer hem och säger så här, att 'jag har lärt mig jättemycket om  

den samiska kulturen, de gör eldritualer när de vaknar på morron för att få en bra  dag'. Och det  

stämmer inte. Så att då för de ut ett budskap som är helt felaktigt, och nån annan tjänar pengarna.  

Så där har vi ett incitament att vi vill tjäna pengarna och vi kan också genom att göra det här  

förmedla ett budskap som vi vill förmedla, skapa förståelse för vår kultur på ett annat sätt”.

             Jerker betonar hur viktigt det är att samiska företagare är seriösa i framställandet av det 

samiska. Men det är i sin ordning om någon samiska företagare vill visa sig i dräkt och ”sälja den 

visuella  upplevelsen”, så  länge  det  känns  bra  för  företagaren.  Men,  säger  Jerker,  samiska 

turistföretagare vill förmedla sin kunskap om det samiska, de är inte intresserade av att bara vara 

något slags objekt. 

Turisterna, den estetiska ytan och den djupare förståelsen
Samtliga informanter vittnar om att de turister som gästar dem är intresserade av samisk kultur och 

det samiska samhället. Som tidigare nämnts ser Jerker att utvecklingen inom turismnäringen går 

mot ett större intresse för kunskapsinhämtning från turisternas sida. Trenden går mot att turisterna 

inte bara är intresserade av att inhämta kunskap genom att se på. De vill delta i aktiviteter. Därmed 

kommer antalet turister som efterfrågar samedräkten och det rent visuella att minska, tror Jerker. 

Istället  kommer  fler  och  fler  att  vilja  ha  en  djupare  förståelse  för  det  samiska.  Särskilt  två 

målgrupper är intressanta i sammanhanget, den så kallade WHOPS- respektive DINKS-gruppen. 

(Den förra förkortningen står för Wealthy Healthy Older People Stabil Income, medan den senare 

betyder  Double  Income No Kids).  Grupperna  ”vill  få  med  sig  nått  hem.  En  ny  kunskap,  nya  

värderingar, kanske [...]  de grupper som är intresserade av att verkligen veta hur det funkar, de  

växer […] det som är tydliga produkter hos oss, de kommer också att efterfrågas. Dels kulturella  

vandringar med kunskapsinnehåll. Fiskeupplevelser med samiska guider. Jakt kan komma att växa  

också så småningom. Den samiska maten efterfrågas ju otroligt mycket. Renskötselaktiviteter, att  

delta i rajd till exempel. Eller renskiljning, kalvmärkning efterfrågas ju”. Samtidigt tror Jerker att 
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det alltid kommer att finnas de som enbart är intresserade av den visuella delen. Men han berättar 

att det händer att turister som från början har köpt en rent visuell samisk upplevelse sedan har blivit 

intresserad av kulturen när samerna börjar berätta om den.

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Turismen och det samiska samhället
Min första fråga var huruvida informanterna har erfarenhet av att samerna blivit undanträngda av 

turismen. Här fann jag att det har skett och fortfarande sker. Det förekommer att samernas närvaro 

ignoreras i det att turistarrangörer beskriver de landområden - som för samerna är arbetsplats och 

kulturmarker - som vildmark. Förhållandena påminner om 1800-talet, då myndigheter beskrev de 

områden samerna bebodde som ödeland för att sedan kolonisera områdena. Också ursprungsfolk 

utanför Sverige har blivit utsatta för liknande behandling. Även om samerna idag inte handgripligen 

blir tvångsförflyttade som ursprungsfolk i andra länder blir och som samerna själva har blivit under 

tidigare sekel,  blir  följden i  dag många gånger  att  samerna lämnar de renbetesområden som är 

alltför turisttäta och där rennäringen därmed inte går att bedriva.

Ett annat samtida exempel där samerna skrivs ut ur landskapet är fallet med Tre Toppar. Här 

ignoreras  tidigare  överenskommelser  till  fördel  för  en  turistsatsning.  Helena  beskriver  hur  det 

samhälleliga och sociala trycket blir så stort att det är svårt för minoriteten att gå emot majoriteten 

på orten. Det planerade projektet beräknas alstra nya arbetstillfällen och ökade ekonomiska resurser 

i bygden. Också Benny pekar på att de stora turistföretagen på orten går före den lilla rennäringen,  

då de större företagen generar mer pengar och fler arbetstillfällen. Jerker berättar hur han upplever 

att myndigheter som från början kanske har en ansats att bevaka samernas intressen allt oftare får 

står tillbaka för de ekonomiska krafterna.

Hur kan det då komma sig att samerna fortfarande nonchaleras och att deras intressen inte 

tillvaratas av det svenska samhället? Samtliga informanter betonar vikten av att Sverige ratificerar 

ILO-konventionen.  Det  skulle  vara lättare att  skydda samernas intressen om svenska staten tog 

tydlig ställning genom en ratificering.  Helena berättar att  det frekvent förekommer diskussioner 

bland allmänheten om Sverige egentligen har någon ursprungsbefolkning eller inte. Med ett sådant 

utgångsläge, där ett allmänt erkännande av samerna som ursprungsfolk saknas, blir det svårt att 

överhuvudtaget föra en diskussion kring rättigheterna för Sveriges ursprungsfolk. Detta kombinerat 

med en näst intill  obefintlig kunskap om samerna bland allmänheten gör att  samerna inte bara 
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nonchaleras utan att en fientlig inställning till dem på sina håll kan skönjas. Åsikter som att samerna 

enbart lever på bidrag från staten figurerar då och då. Därtill kommer de markkonflikter mellan 

samer och icke-samer och där ovan nämnda problematik kombineras med en uppfattning från båda 

parter  om  att  bli  felaktigt  behandlade  av  myndigheterna.  Lundmark  berättar  att  i  de  fall  då 

markkonflikter  dras  inför  domstol,  blir  utfallen  ofta  till  samernas  nackdel.  Svenska  domstolar 

bortser  ifrån  sådant  som  på  ett  internationellt  plan  betraktas  som  ursprungsfolkens  rättigheter 

(Lundmark 2008:231ff).

En annan orsak kan vara att de ekonomiska intressena är starka överallt i samhället. Samerna 

verkar på markområden som dels har stora naturtillgångar och dels är populära turistmål. I en krass 

kapitalistisk ekonomi synes det inte vara förknippat med några större betänkligheter att köra över en 

minoritetsgrupp, så länge de ekonomiska krafterna kan tjäna på det. 

När det kommer till orsakerna till att informanterna startar företag, är det framför allt ett 

aktivt val. Turismen är inget som bara ”väller” över informanterna. Att det är en slags blandning 

mellan morot och piska, som Jerker uttrycker det, tycks stämma. Informanterna uttrycker alla hur 

privilegierade de känner sig som får arbeta med att  förmedla kunskapen om sin kultur och sitt 

samhälle och hur roligt det är att driva egna företag. Samtliga informanter har en stark drivkraft att 

utveckla sina företag och många planer är redan satta i verket. Gemensamt för informanterna är ett  

stort  intresse för det samiska.  De är alla engagerade i  samiska aktiviteter  och i  frågor som rör  

samiskt  samhälle  och samisk  kultur  även utanför  företaget.  Samtidigt  är  det  en  lösning de har 

kommit fram till delvis på grund av andra, försvårande omständigheter. En är att rennäringen som 

sådan inte bär sig. En annan, som i Helenas fall,  är att hon på grund av familjesituationen inte 

längre kan pendla långväga till ett arbete. I Bennys fall kan sonen stanna kvar i samebyn, ha en 

inkomst året runt och så småningom också ta över renskötseln efter sin far. Sven-Åke hade tack 

vare sitt företag möjlighet att stanna kvar i bygden. För både Sven-Åke och Doris var det praktiskt 

att även Doris började arbeta i företaget. Nu de kan de samarbeta och också avlasta varandra, så att 

bägge får tid att utveckla sitt hantverk. 

En blandning av morot och piska menar jag är närvarande också för icke-samer. Det finns 

väl  knappast  en  enda  familj  i  det  svenska  samhället  där  alla  medlemmar  utan  undantag  kan 

synkronisera drömjobben med den mest önskvärda boendeorten, det bästa boendet, bästa dagiset 

och skolan.  För de allra flesta innebär livet kompromissande och lösningar framsprungna ur en 

blandning av morot och piska. För samerna tillkommer dock särskilda svårigheter sammankopplade 

med exempelvis renskötseln. Piskan blir också tydlig om turismen redan är ett faktum i området. Då 

ser kanske en samisk renägare, som Jerker säger, hellre att han eller hon själv tar makten över hur 

turismen  ska  bedrivas  i  renskötselområdet  än  att  någon  annan  gör  det,  och  därmed  försvårar 
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renskötselarbetet. Jag ser en sådan situation som även en positiv drivkraft eftersom samerna här har 

möjlighet att ta makten över utvecklingen i områden där de är verksamma. 

 Även  om det  återstår  åtskilliga  åtgärder  vad  gäller  samernas  rättigheter  i  det  svenska 

samhället, har samerna en relativt stark ställning jämfört med ursprungsfolk i många andra länder. 

Det kan vara en anledning till att turismen inte tvingas på samerna i samma utsträckning som för 

andra ursprungsfolk.

Informanterna är övertygade om att det samiska samhället och den samiska kulturen stärks 

genom samisk turism, eftersom de genom turismen har möjlighet att delge allmänheten kunskap om 

det samiska. Förutsättningen för en positiv relation mellan turismen och det samiska samhället är, 

anser informanterna, att samisk turism bedrivs av samerna själva eller av personer som har nära 

anknytning till det samiska samhället. Informanterna påpekar att det samiska länge har setts som ett 

starkt turistiskt varumärke, men att det tidigare har varit icke samiska aktörer som har förmedlat 

bilden av samerna –  och att bilden då många gånger inte har stämt överens med verkligheten.

Samisk turism stärker även det samiska samhället i det att fler arbetstillfällen skapas genom 

den och att fler samer då kan vara kvar i samebyn. För vissa innebär det att de kan fortsätta att  

bedriva en renskötsel som de annars kanske skulle ha varit tvungna att avveckla, eftersom det kan 

vara svårt att enbart livnära sig på den. Benny påpekar att det samiska samhället även kan stärkas  

genom att  de samer som förmedlar kunskap om sin kultur måste vara pålästa och kunniga och 

därför själva inhämtar mer kunskap än vad de skulle ha gjort om de hade arbetat med något annat. 

På  så  sätt  ackumuleras  kunskap  både  inom  och  utanför  det  samiska  samhället.  Det  samiska 

samhället kan även stärkas då olika näringar, som renskötsel och slöjdande, kan hjälpa varandra att 

överleva genom att marknadsföra och berätta om varandras utövning för turisterna. 

Informanternas betonar hur viktigt det är att den turism de själva bedriver inte skadar det 

samiska samhället utan helst snarare stärker det. Jag är övertygad om att det är oerhört viktigt för en 

positiv utveckling, att detta att främja istället för att skada finns på två plan inte bara inom samisk  

turism utan  också  inom kulturturismen som sådan:  dels  att  kulturförmedlaren  är  noga  med att  

förmedla kulturen på ett ansvarsfullt sätt, dels att han eller hon med sin näring inte skadar någon 

annan utan tvärtom arbetar för att olika delar av lokalsamhället förstärks genom näringen. 

Scenarier där samisk turism kan tänkas försvaga det samiska samhället ser informanterna 

främst skulle kunna vara om personer som inte är samer bedrev samisk turism eller om samerna 

själva bedriver en form av verksamhet som inte tar hänsyn till det övriga samiska samhället. I det  

förra fallet ser informanterna en risk att föreställningen om det samiska återigen ska hamna utanför 

deras  egen kontroll  och  att  en falsk  bild  därmed ska  spridas.  Det  senare  fallet  kan -  vilket  vi 

snuddade  vid  ovan  -  orsaka  splittring  och  konflikter  mellan  samer,  menar  informanterna, 
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exempelvis om en same guidar turister i ett renskötselområde utan att ta hänsyn till rennäringen 

och/eller expanderar sitt företag så att det blir för storskaligt och därför får negativ inverkan på det  

samiska samhället. Visit Sápmi och Sápmi Experience ser Jerker som ett tillvägagångssätt att slå ut 

oseriösa aktörer.

Det är med blandande känslor informanterna ser på framtiden. Benny, som är engagerad i 

renskötseln, hyser i dagsläget inte stort hopp om en blomstrande framtid för rennäringen. Rovdjur 

och andra näringars expansion är två stora orsaker till detta. Även Doris och Sven-Åke har en dyster 

syn på framtiden när det gäller sameslöjden som de upplever har svårare och svårare att rekrytera 

samer från den yngre generationen, i alla fall personer som är beredda att ägna sig åt slöjden som 

huvudsyssla. Både slöjd  och rennäring  är  viktiga  grunder  i  det  samiska  samhället  och  för  den 

samiska kulturen. Här är det andra företeelser - inte turismen - som hotar det samiska samhället, 

både  inifrån  (när  det  gäller  slöjden)  och  utifrån  (då  vi  talar  om rovdjur  och  annat  som hotar 

renskötseln).  Eftersom  turistföretag  många  gånger  grundas  på  renskötsel  och  slöjd,  hotas 

turistföretagandet i förlängningen också.

Skepsis  mot  att  bedriva  kulturturism finns  inom det  egna  leden,  något  som Jerker  tror 

möjligen kan vara en generationsfråga. Han ser Sápmi Experience som ett sätt att gardera sig mot 

detta, då företagare här kan visa för andra samer att de driver sin verksamhet på ett sådant sätt att 

samiska intressen inte tar skada. Att den äldre generationen är skeptisk till turism tror jag kan vara 

relaterat till turistbranschens tidigare behandling av samerna. Vi bör hålla i minnet att det bara är 

cirka  åttio  år  sedan som samerna  i  en  svensk tidskrift  beskrevs  som  ”en samling  vildar  eller  

halvvildar,  som en  lustig  kuriositet,  som ett  njutningsmedel  för  esteter  och  turister”  (Wiklund 

1929:94). 

Också Helena har ibland mött en negativ inställning från det samiska samhället, men då på 

grund av att hon inte är född same. Vissa anser att hon därför inte bör ägna sig åt samisk turism, 

trots att hon sedan flera år är gift med en same och är aktiv i det samiska samhället på olika sätt. 

Helena påpekar dock att hennes situation kan vändas till en fördel då hon har god förståelse både 

för det samiska och för det svenska, något som kan vara en tillgång både i kulturförmedlingen och 

vid konflikter då Helena kan medla mellan de olika parterna.

Turistblicken och makten  
Att det tidigare har varit andra aktörer än samerna själva som dikterat villkoren för hur samerna 

gestaltas i turismsammanhang är informanterna eniga om. I Finland är förhållandena fortfarande 

sådana,  där  en  långtgående  ”disneyfiering”  av  den  samiska  kulturen  har  skett.  Samernas  liv 
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framställs som ett spektakel på ett nöjesfält och det så kallade samiska hantverket är tillverkat i 

Kina. 

Även i  dagens Sverige går det att  skönja ett  skevt förhållande mellan samerna och icke 

samiska turistaktörer. Helena upplever att myndigheterna helst vill att samerna ska vara en exotisk 

turistattraktion,  men  inte  en  livskraftig  grupp  i  samhället.  Hade  den  viljan  funnits  skulle 

myndigheterna ha underlättat för samerna i sina yrkesutövningar istället för att i vissa fall motarbeta 

dem, vilket nu sker. Också Benny berättar hur icke-samiska turistaktörer gärna har en ren eller två 

betande på sina anläggningar eftersom deras närvaro uppskattas av turisterna, men att de inte gärna 

vill ta sådana konsekvenser av rennäringen som de finner obekväma.   

 Det händer också att samerna används i marknadsföringen av icke-samiska företag och då 

blir anonyma. Exempelvis kan hotell erbjuda samiska aktiviteter som jojk, utan att ange namnet på 

den  person  som  ska  jojka.  Samerna  blir  i  dessa  fall  estetiska  och  exotiska  objekt,  till  synes 

existerande för någon annan aktör att tjäna pengar på. Paralleller till hur ursprungsfolk används i 

marknadsföringssyfte i andra länder blir här tydliga. 

 För att slippa en liknande utveckling i Sverige som den i Finland och för att ta tillbaka 

makten över kulturförmedlingen har arbetet med Visit Sápmi och Sápmi Experience tillkommit. 

Informanterna betonar en inifrån-förståelse i kulturförmedlingen som de menar inte går att erfara 

enbart  genom att  som utomstående läsa på om samernas kultur  och samhälle.  Dessutom är  det 

samerna som tjänar pengarna på de samiska uttrycken om de själva har hand om turismen. Och, vill 

jag tillägga, det är de som tjänar pengarna som också har makt att ställa villkor och sätta agendan.

Informanterna känner inte att de behöver leva upp till stereotypa föreställningar om samer. 

Alla har de upplevt – och upplever nästan dagligen – hur turisterna till en början gärna vill att de 

ska motsvara den stereotypa föreställningen om samer, allt som oftast genom att bära dräkt vid 

sådana tillfällen då informanterna vanligtvis inte bär en sådan. Men informanterna säger nej och det 

accepteras av gästerna, som tycks bli mer än nöjda med den turistiska upplevelsen ändå. Jag ser här 

några betydande delar i återtagandet av makten över kulturförmedlingen. Den ena är att samerna 

bygger upp ett nätverk där de kan stärka varandra och samtidigt bygga ett varumärke, vars starkaste 

markör är att turismen drivs och förmedlas av samerna själva. Den andra, minst lika viktiga, är att 

informanterna säger nej till sådant som går emot deras egna övertygelser om hur det samiska bör 

förmedlas till turisterna.    

 Den storskaliga turismen i andra länder, där stora resebolag nästan äger hela orter och sätter 

agendan även för ursprungsfolkens agerande,  förekommer inte i  någon större utsträckning i  det 

svenska sydsamiska området där informanterna bor och verkar. Här förekommer istället en mer 

småskalig  turism,  vilket  kan  göra  det  lättare  för  de  samiska  företagarna  att  påverka  den egna 
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yrkesutövningen.  Informanterna  är  också  övertygade  att  de  genom  sin  gärning  kan  påverka 

turistblickens, turisternas och samhällets syn på samerna. Dock var Bennys vinkling intressant, att 

det är de turister som redan är positivt inställda till samerna som också är beredda att betala för en 

samisk upplevelse. 

Förnekande av samtidigheten
Många turister tycks tro att samerna lever som de gjorde för flera hundra år sedan och exempelvis 

fortfarande bor i kåtor. Det mest framträdande förnekandet av samtidigheten är dock turisternas 

upptagenhet av samedräkten. Vid intervjutillfällena blev jag överraskad av hur väl informanternas 

berättelser stämde med Grinells utsagor om turisternas nästan besatthet av traditionell klädedräkt. 

Jag tror att den från turisterna sida mest beror på okunnighet och på drömmen om att komma bort 

från det moderna samhället. Dräkten blir, som Grinell säger, en slags genväg till det exotiska och 

icke-moderna.  Turisternas  upptagenhet  av  den  estetiska  ytan  i  mötet  med  samerna  blir  här 

framträdande. Samtidigt accepterar turisterna informanternas nekande till att bära dräkt, något som 

blir en av de markeringar i kulturförmedlingen där informanterna förmedlar att de är ”medborgare i  

nutid” som Doris säger.  I  mina ögon har  informanterna hittat  en god jämvikt  där  de använder 

dräkten - som är så laddad med symboler både inom det samiska samhället, i den turistiska världen 

och i  andra sammanhang - utifrån sina egna behov och villkor.  De bär inte dräkten i  turistiska 

sammanhang där de inte är bekväma med det. Å andra sidan är dräkten en högtidsdräkt och samerna 

fortsätter att bära den som en sådan när det passar dem. Att helt sluta bära dräkt som en motreaktion 

mot den turistiska stereotypiseringen vore också att låta turistblicken få en negativ inverkan på det 

egna samhället.

Autenticitet
Autenticiteten är sammankopplad med makten över kulturförmedlingen. Informanterna betonar hur 

viktigt det är för dem att förmedla en rättvis bild av det samiska. Jag anar en trötthet på och en vilja 

att göra upp med äldre tider, då andra aktörer än samerna själva spred en missvisande bild av dem. 

Grundläggande, vilket vi såg ovan, är att kunskapsförmedlingen utförs av samerna själva eller av 

någon  som  har  en  nära  anknytning  till  det  samiska  samhället  och  den  samiska  kulturen. 

Informanterna betonar  inifrånförståelsen -  en förståelse som bara kan nås genom att  leva i  det 

samiska samhället en längre tid.

Autenticitet kan för informanterna innebära att till exempel inte bära samedräkt. Något som 
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turisterna  många  gånger  ser  som  just  kännetecknet  för  en  äkta  same  blir  med  andra  ord  för 

informanterna ett tecken på något oäkta, då samerna inte till vardags går omkring i dräkt. Grinells 

resonemang kring ekonomisk vinstgöring på redan inarbetade turistiska koloniala symboler kommer 

nu i en annan dager. Traditionen att visa upp ursprungsfolk som historielösa objekt där klädedräkt 

och ornament är det centrala - som fortfarande är stark i andra länder och vars spår går att härleda 

till 1700-talets reseberättelser – bryts här sönder. Visit Sápmi finns till som en garanti för att den 

samiska turistupplevelsen är genuin och kan alltså som en sådan gå tvärt emot det som av många 

turister vid en första anblick uppfattas som genuint samiskt. Konkurrensen i marknadsföringen blir i 

sammanhanget inte de symboler som vanligtvis anses locka till sig turister utan tvärtom sådant som 

går emot uppfattningen om vad turisterna vill ha. Till min stora glädje - och förvåning - ser detta ut  

att vara ett vinnande koncept.

Äktheten finns också nära knuten till samekulturens praktiska uttryck som renskötseln och 

slöjdandet. I samtalen med informanterna blev kopplingen tydlig.

Doris uttrycker det icke autentiska i samband med berättelsen om när hon och Sven-Åke 

blev erbjudna att vara med i ett jippo-betonat evenemang med samiskt tema som inte kändes bra, på 

följande sätt:  ”Det är som om man skulle be den människan utifrån sitt jag att komma och bara  

vara lite rolig. Då förmedlar man inte kulturen på rätt sätt. Att det är ett liv.” 

Jag blev positivt överraskad då jag intervjuade informanterna. Bilden är inte så dyster som 

tidigare studier visat, där det getts för handen att samerna känner sig pressade att leva upp till en 

stereotyp bild vid turistisk kulturförmedling. Visserligen är det här en kvalitativ studie, men jag tror 

ändå att den visar på en positiv utveckling för samisk turism, något som troligtvis hänger samman 

med samernas arbete för att stärka sina positioner i det svenska samhället och i turistsammanhang, 

det senare både genom det relativt nytillkomna Visit Sápmi och Sápmi Experience samt genom 

enskilda samers arbete. 

Informanterna  är  eniga  om  att  de  allra  flesta  turister  de  kommer  i  kontakt  med  är 

intresserade av att få insikt i det samiska samhället och den samiska kulturen. Kunskapen bland 

turisterna är i allmänhet väldigt låg och efterfrågan på kunskapsinhämtning om det samiska är stor 

bland turisterna. Även om Jerker tror att det alltid kommer att finnas en liten grupp som enbart vill 

ha en visuell upplevelse, ser han hur de turistgrupper som är intresserade av att inte bara nå kunskap 

utan  att  även  praktiskt  delta  i  olika  aktiviteter,  växer.  Olika  marknadsundersökningar  visar  på 

samma trend. Bland informanterna finns det ingen som säljer en rent visuell upplevelse. De har alla  

någon form av kulturförmedling i sina arrangemang och i flera ingår det praktiska moment. Det 

synes stämma att inställningen från turisterna sida har ändrats under senare år. Nya penningstarka 

grupper har vuxit fram, som har intresse av kunskapsinhämtning under sin semester. Urrys tes om 
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den postmoderne turistens längtan efter kunskap visas här  som ett  verkligt  exempel,  då samisk 

turism tilltalar grupperna i hög grad. Men jag ser även tendenser som talar för att turistblicken, där 

ju synen är det  främsta sinnet,  inte lika självklart  kommer att  vara det  mest karaktäristiska för 

framtidens  turister.  Deltagande,  och  därmed  upplevelser  med andra  sinnen är  blicken,  kommer 

säkerligen att bli mer och mer framträdande.   

Urry  och  andra  turismforskare  talar  om att  dagens  turism präglas  av  en  lekfullhet,  där 

gränserna mellan hög- och lågkultur samt mellan det autentiska och icke autentiska suddas ut. Jag 

håller med om att det många gånger förekommer en uppsluppenhet i turistiska sammanhang men 

menar att detta inte behöver ske på bekostnad av det autentiska. Det går alldeles utmärkt att – trots 

att man är vuxen – lära och nå kunskap genom lustfyllda upplevelser.  

Visst  kan turister  acceptera och uppskatta påhittade historier och icke autentiska miljöer, 

som till exempel en promenad i Lisbeth Salanders fotspår eller spökvandring i Gamla Stan, men där 

är det från början klargjort att aktiviteterna utgår från påhittade personer och skeenden. Turisterna är 

medvetna om det och med på den ihopfantiserade iscensättningen. När det gäller samisk turism och 

annan som uppger förmedla en verklighetstrogen bild, tror jag att flertalet turister som köper en 

sådan upplevelse inte är ute efter fejk och påhitt.

Vad gäller kulturturism och ursprungsfolk utanför Sverige, tycks det dock inte vara så noga 

med vilken bild som visas upp och huruvida den är verklighetsförankrad eller ej. Frågan är hur 

förhållandena hade sett ut om det hade funnits alternativ till de turistupplevelser som erbjuds. Jag är 

övertygad  om  att  det  finns  många  turister  som  är  intresserade  av  en  djupare  förståelse  för 

ursprungsfolk världen över, på samma sätt som de är intresserade av samernas samhälle. Det finns 

en marknad för kulturförmedling där levande kulturer, samhällen och människor får komma till tals 

istället för att visas upp likt sagofigurer i en nöjespark. Om ursprungsfolken själva får bestämma 

villkoren för den kulturturism de är inbegripna i, finns goda förutsättningar för att turistblicken och 

den stelbenta, koloniala, konserverande och konservativa föreställningen om ursprungsfolk ändras. 

Detta gäller för samer såväl som för andra ursprungsfolk. Kulturturismen kan också vara en god 

inkomstkälla.  

Vi har sett att det finns olika sätt att angripa och förhålla sig till frågor kring autenticitet.  

Sådant  som graden av faktagranskning i  den kulturella  gestaltningen,  förhållandena mellan den 

privata  sfären  och  den  offentliga  samt  vikten  av  inifrånförståelse  i  kulturförmedlingen  har 

diskuterats. Men temats själva essens finner jag svårfångad. Då vi lyfter frågan om autenticitet och 

kultur till ett allmänt plan inställer sig frågan om vi överhuvudtaget kan säga att det finns det något 

grundläggande autentiskt i en kultur och i ett samhälle. Om det nu gör det, vem bestämmer vari det 

autentiska  ska  bestå?  Vem  avgör  hur  själva  kärnan  i  en  kultur  ser  ut?  Mitt  svar  blir  att  det 
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naturligtvis inte finns en kärna utan flera. Vad gäller samer och andra ursprungsfolk som under flera 

århundraden har blivit – och fortfarande blir – illa behandlade av storsamhället, och vars kultur och 

samhälle därmed marginaliserats, är den viktigaste grundstenen att ursprungsfolken själva besitter 

tolkningsföreträdet i kulturförmedlingen och i avgörandet om vilka kärnor som bör förmedlas. Jag 

vill  knyta  an  till  Wolf,  då  hon  säger  att  de  enskildas  berättelser  om  det  aktuella  samhället 

tillsammans  bildar  en  större  redogörelse,  där  gemensamma  drag  så  väl  som  individuella 

uppfattningar existerar samtidigt. Individens världsuppfattning är en del av helheten. 
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