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Sammanfattning
Norrbotten lockar turister från när och fjärran. Den säregna profilen har växt fram med tiden och
av betydelse är fjällturismens tillväxtfas under 1950-1960-talen. I denna uppsats studeras därför
denna period med fokus på de tidigare två separata forskningsfälten exotifiering och turism i
fjällen. Syftet är att undersöka om fjällturismen i Norrbotten används för att exotifiera länet.
Genom en kvalitativ textanalys visar undersökningen att det förekommer exotiska gestaltningar
som förmedlar bilden av ett län som många gånger är en motpol till det övriga svenska
samhället. Studien visar att fjällturismens karaktär går från att fokusera på kultur i början av
1950-talet för att sedan präglas av naturbeskrivningar i sammanhang där länet är omtalat.
Romantiserande landskapsbeskrivningar formar sedan fjällturismen och dess framställning av
länet under 1960-talet. Det som uppfattas som samiskt såsom renar, kåtor och traditionella
dräkter illustreras därför frekvent tillsammans med snötäckta landskap i fjällturistiska situationer.
Slutsatsen är att fjällturismen framställs som något exotiskt och annorlunda.
Nyckelord: exotifiering, fjällturism, maktförhållanden, natur, Norrbotten

Abstract
The county of Norrbotten has a distinctive profile in the tourist business. In this paper, the
previous two separate research fields exotification and mountain tourism is studied. The purpose
was to determine whether mountain tourism was used to exotify Norrbotten during the growth
phase of mountain tourism in the 1950s and 1960s. Through a qualitative text analysis, the study
shows that there are exotic gestures that often become a counterpole to the rest of Sweden's
society. The study reveals a focus on culture in the early 1950s, after which the mountain tourism
is characterized by nature contexts. Romantic landscape descriptions then form the mountain
tourism and its narration of the county during the 1960s. What is perceived as Sami culture, such
as reindeer, and traditional costumes is therefore often illustrated together with snow in the
chosen time period. The conclusion is that mountain tourism is presented as something exotic
and different during its growth phase.
Keywords: exotification, mountain tourism, power structures, nature, Norrbotten
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1. Introduktion
Fjäll, midnattssol, snö och ett unikt naturliv. Norrbotten är ensamt i sitt slag. Genom historien
har omvärldens fokus främst legat på skog och malm för att förmedla och förtydliga länets
betydelse för Sverige.1 Idag finns andra erkända beståndsdelar rörande länets framgång,
exempelvis turismen. Numera handlar samhällsdebatten mycket om hur områden långt ifrån
storstäder ska överleva. Upplevelser utöver det vanliga och traditionella hantverk är resurser i
den kampen. Därför har fjällturismen blivit av stor betydelse för Norrbottens län där
fjällkommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog fått en framträdande roll.

En förutsättning för att möjliggöra fjällturismens utveckling är den tydliga uppdelningen mellan
arbete och fritid som medföljer 1938-års semesterlag. Tiden utanför arbetet blir viktigare och
olika folkrörelser slår slag för sin syn på meningsfulla aktiviteter.2 Det är också då som
Norrbottens län börjar få stor relevans för turistnäringen i hela riket. Istället för att exploatera
naturen påbörjas ett försök att bevara den. Detta syns inte minst i regeringens beslut från mitten
av 1960-talet att initiera en fysisk riksplanering för att skydda områden från miljöförstörande
industri. De områden i Norrbotten som pekas ut att vara riksintressanta för friluftsliv och
naturvård är fjällregionerna och kusten med skärgården inkluderat. Det obrutna fjällområdet i
länet får dessutom under 1970-talet särskilda restriktioner mot exploatering.3 Studier om turism i
Norrbotten har främst fokuserat på 1970- och 1980-talen när staten kommer in i bilden.
Riksdagen antar nämligen ett förslag 1975 rörande inrättande av Sveriges turistråd och lägger en
proposition om planering och samordning för turism.4 Det är visserligen en viktig aspekt att
undersöka 1970–80-talen eftersom det är då som turismen i Norrbotten etableras i de former vi
känner igen idag. Däremot är det under 1950-1960-talen som grunden för fjällturismens senare

1

Norrbottens museum, “Industrilandskap” (2014):
<http://norrbottensmuseum.se/kulturmiljoe/bebyggelse/industrilandskap.aspx > (2018-09-06).
2
Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och arbetarnas tid,
3., [rev. och uppdaterad] uppl., Lund, 2009, s. 353
3
Bernes, Claes & Lundgren, Lars J., Bruk och missbruk av naturens resurser: en svensk miljöhistoria, Stockholm,
2009, s. 206-08.
4
Selin, Gunilla, Översiktsplanering Norrbottens län: fjällområdet: kommunikationer, vandringsleder,
turistanläggningar : inventering och utveckling 1972-1985, Länsstyr. i Norrbottens län, Luleå, 1986, s. 3.
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etablering under 1970–80-talen läggs av lokala aktörer. Därför behövs också forskning från
tillväxtfasen för att se hur fjällturismen används och framställer länet.

1.1 Syfte och frågeställningar
I denna uppsats studeras det om fjällturismen används för att exotifiera Norrbottens län under
dess tillväxtfas på 1950-och 1960-talen. Därför hamnar fokus främst på fjällkommunerna
Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog. Centrala frågeställningar är:
– Förekommer det exotiska gestaltningar av fjällturism som förmedlas genom Norrbottens läns
turistförening, Norrbottens turisttrafikförbund och Svenska turistföreningen samt andra
turistföreningar som dessa samarbetar med, under 1950 -1960-talen?
– Vilken bild av Norrbotten ges genom fjällturismen under 1950 och 60-talen?
– Förändras fjällturismens beskrivna karaktär under den undersökta periodens gång? I så fall, på
vilket sätt?

1.2 Avgränsningar
Den första avgränsningen som görs är att undersöka ett visst geografiskt område, vilket i detta
fall är Norrbottens län. Därefter avgränsas undersökningen till en viss typ av turism, nämligen
fjällturism. Med detta menas turism som bedrivs i fjällområden i berörda fjällkommuner. För
denna undersökning är de berörda fjällkommunerna således Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och
Arjeplog. Ytterligare avgränsning är att studera om fjällturismen i Norrbotten används för att
exotifiera länet under tillväxtfasen. Denna avgränsning görs eftersom Norrbotten kontinuerligt
omnämns genom exotiska beskrivningar under senare år, vilket bland annat bekräftas genom en
skildring av riksdagens resor från 1980-talet.5 Det är omöjligt att avgöra exakt när länet börjar
exotifieras eftersom det beror på vilken exotisk aspekt som studeras. Därför tar denna uppsats
istället avstamp ur fjällturismens tillväxtfas för att undersöka om denna period är en bidragande
faktor till länets exotiska framställning och exotifierande inslag. Fjällturismen omfattar i denna
uppsats det generella utbudet för turister som besöker Norrbottens fjällområde. Det handlar om
guidade turer, olika turistevenemang, turistattraktioner samt boendemöjligheter.
5

Nyström, Maurits, En spegel av ett sekel: riksdagens resor i Norrbotten 1880-1988, Dep. of Economic history,
Uppsala, 1988.

2

Den valda tidsperioden begränsas till 1950–1960-talen eftersom fjällturismen i Norrbotten är i en
stark tillväxtfas. Med tillväxtfas menas i denna undersökning en bestämd period där något, i detta
fall fjällturismen, ökar i högre grad än tidigare period. Tidsperioden innan präglas av krig och
bör därför ses som inledning till den turism som senare kom att expandera fullt ut på 1950–1960talen. Under 1970-talet påbörjas en ny fas där staten träder in som huvudsaklig beslutsfattare
gällande Norrbottens framtid i turistnäringen. Flertalet utredningar görs av staten under 1970–80talen beträffande turismens framtid i Norrbotten.6 Statens satsningar är av ekonomisk karaktär
och handlar till stor del om att rusta upp de befintliga anläggningarna.7 Under 1970–80-talens
etableringsfas görs de största forskningsinsatserna. Arbetet under etableringsfasen handlar om att
förstärka och utveckla de lokala aktörernas tidigare insatser, men det saknas forskning om det
faktiska arbetet under tillväxtfasen. Därför är det högst aktuellt att undersöka denna.

1.2.1 Definitioner och begrepp
Uppsatsen innehåller vissa begrepp som behöver förklaras för att skapa tydlighet för läsaren.
Dessa termer förekommer nämligen både i undersökningens empiri och slutdiskussion. Det
första som behöver klargöras är exotisk. Med exotiskt i denna uppsats menas något främmande,
sällsamt och ovanligt, ofta något som har att göra med en annan plats än hemma. 8 Således blir
innebörden av exotifiering en typ av process där människor eller ting tillskrivs egenskaper som
upplevs vara av spännande och intressant karaktär. Det handlar med andra ord om en
generalisering som ofta får representera en större massa, en viss kultur eller ett helt folk.9

Samisk kultur får en omfattande betydelse i uppsatsen. Det är viktigt att förstå att begreppet inte
används för att på något sätt göra anspråk på vad som är samisk kultur, utan istället syftar på vad
som generellt sett uppfattas som samisk kultur. Om vi ser till ett majoritets- och minoritets
perspektiv är samer underordnad resten av Sveriges befolkning som ses vara normen för

6

Selin, Översiktsplanering Norrbottens län: fjällområdet : kommunikationer, vandringsleder, turistanläggningar :
inventering och utveckling 1972-1985, s. 3.
7
Eriksson, Ante & Wikström, Ulla, Turismen i Kiruna: en utredning beträffande turismens ekonomiska betydelse
för Kiruna stad, Kiruna stad, Kiruna, 1961.
8
NE. “Exotisk” (2018): <https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/exotisk> (2018-10-27).
9
NE. “Exotifiering” (2018): <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/exotifiering> (2018-1027).
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”svensken”. Enligt Amft försöker den dominerande gruppen att kategorisera minoriteten genom
olika kriterier, vilket genom historien både haft lingvistisk och biologisk prägel.10 Därför har
majoritetsbefolkningen fått en särskild uppfattning om vem som är en ”lapp”. En lapp ska
därmed förstås som en äldre benämning av en same. 11 Det finns med andra ord en stereotypisk
bild av vem som är same på grund av historiska händelser som omfattats av förmynderi och yttre
restriktioner. När begreppet samisk kultur används i uppsatsen handlar det således om
schablonmässiga drag som inte nödvändigtvis behöver stämma överens med verkligheten eller
vara det som en same själv skulle ange som typiska drag i den egna kulturen. 12 Det blir därför
också svårt att definiera vem som är same, eftersom det beror på vilka kriterier som ska gälla.
Det kan vara alltifrån individens personliga upplevelse, blodsband, traditioner eller språk sätter
ramarna. Denna diskussion lämnas här, eftersom denna uppsats avser att undersöka om
fjällturismen används för att exotifiera länet. Det centrala är att finna exotiska inslag under
tillväxtfasen. En same definieras därför i denna uppsats genom det vida begreppet som en individ
som tillräknas en urfolksgrupp i norra Skandinavien, vilka traditionellt sätt levt nära naturen och
livnärt sig genom jakt, fiska och renskötsel.13

Slutligen används fjällturism i denna uppsats som turism i fjällvärldens orörda natur där skidor,
vandring och fiske är centrala komponenter.14 Nordkalotten avser det område som omfattas av de
nordligaste territorierna av Norge, Sverige och Finland samt nordvästligaste Ryssland, med
andra ord norr om polcirkeln.15

1.3 Material och metod
För att nå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna har olika skriftliga källor från
Norrbottens läns turistförening, Norrbottens turisttrafikförbund och Svenska turistföreningen,
10

Amft, Andrea, Att skapa en "autentisk" minoritet: om maktrelationen mellan svenskar och samer från slutet av
1800-talet till 1970-talet, I Historisk tidskrift (Stockholm)., 1998 (118), s. [585]-615, 1998
11
NE. “Lappar” (2018): <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lappar> (2018-10-27)
12
Amft, Att skapa en "autentisk" minoritet: om maktrelationen mellan svenskar och samer från slutet av 1800-talet
till 1970-talet, s.585-615.
13
NE. “Same” (2018): <https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/same> (2018-10-27).
14
NE. “Fjällturism” (2018) :<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fj%C3%A4llturism>
(2018-10-27).
15
NE. “Nordkalotten” (2018): <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nordkalotten> (2018-1027).
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som går under förkortningen STF, undersökts. Källorna består av protokoll, årsberättelser,
årsskrifter, brevväxling, resebroschyrer och tryckta informationsblad samt skrifter från 1950
samt 1960-talen. Alla källor återfinns på Arkivcentrum Norrbotten och Norrbottens museums
referensbibliotek. Orsaken till valda källor är att ovanstående organisationer huvudsakligen är
ansvariga för fjällturismen i Norrbottens län under dess tillväxtfas. De länsregionala
turistföreningarna samarbetar ofta med sin nationella motsvarighet samt de kommunala mindre
turistföreningar. Om sådana samarbeten av exotifierande karaktär framgår genom att studera
Norrbottens läns turistförening och turisttrafikförbund kommer detta redovisas i undersökningen.
Under 1950-talet är det främst Norrbottens läns turistförening som är aktiv, ett arbete som
kompletteras av Norrbottens turisttrafikförbund med start från 1962. Dessa aktörer från länet
samarbetar kontinuerligt under den valda tidsperioden med STF. Den länsregionala
turistföreningen och turisttrafikförbundet verkar och når främst ut till befolkningen i närområdet,
varför det är fördelaktigt att också se till nationella STF:s årsböcker. De representerar nämligen
den framställning av fjällturismen som når ut till hela landet.

Eftersom det är gestaltning av Norrbotten och eventuell exotifiering som ska undersökas är också
bilder i fjällturistiska sammanhang centrala. Dessa visar nämligen på vad som förknippas med
fjällturism i länet. I undersökningen studeras därför bilder från STF:s årsböcker och Norrbottens
läns turistförenings årsberättelser. Detta görs för att de bilder som valts ut talar om vad de olika
föreningarna vill framhäva. Detta visuella material kan således komplettera de skriftliga källorna.
I empirin återges vad som finns på bilderna för att sedan analysera illustrationerna i
slutdiskussionen. Bilder kan visserligen tolkas ur olika perspektiv, och det är möjligt att med ett
annat syfte hade andra slutsatser också kunnat dras. Är det exempelvis ett genusperspektiv som
tillämpas är det centrala könsfördelning och könsroller. För att besvara frågeställningarna antas i
denna undersökning istället ett exotiskt perspektiv.

Protokoll och brevväxling från Norrbottens läns turistförening fungerar som en tillförlitlig källa,
eftersom de är skriva i närtid. Fördelen är att protokollen är primärkällor till de beslut som
föreningen fattar och innehåller en berättande aspekt kring hur föreningen vill använda
fjällturismen. På samma sätt påvisar breven hur man vill att fjällturismen ska upplevas. Denna
berättande aspekt finns också i Norrbottens läns turistförenings brevväxling till och från andra
5

föreningar. Det är däremot viktigt att poängtera att det material som finns arkiverat från
Norrbottens läns turistförening på ett eller annat sätt under tidens gång valts ut och därför har en
tendensiös prägel. De informationsblad och resebroschyrer som finns representerar högst troligt
de gestaltningar som lockar flest turister. Därför är det viktigt att också se till de andra källorna
för att undvika en vinkling som en ensam källa ger. Med andra ord behöver oberoende mellan
olika källor finnas. Om andra centrala aktörer, såsom Norrbottens läns turisttrafikförbund och
STF, arbetar för att förmedla en viss bild av länet genom fjällturismen tyder det på ett enat och
trovärdigt resultat om de bekräftar varandra.16 Om variation i gestaltningen förekommer är också
detta av intresse då det visar på historisk förändring. Viktigt att komma ihåg gällande allt
material från Norrbotten läns turistförening och Norrbottens turisttrafikförbund är att det finns en
möjlighet att dokument har fallit bort eller glömts bort eftersom det handlar om en stor mängd
material som sträcker sig över två årtionden. Däremot kan källornas variation och olika ursprung
till stor del väga upp detta för att på ett vetenskapligt sätt kunna svara för om fjällturismen
används för att exotifiera länet eller inte. I det här fallet fungerar därför en kvalitativ textanalys
eftersom uppsatsen syftar till att undersöka om det förekommer exotifiering genom fjällturismen,
och inte i vilken utsträckning det skedde. Genom metoden och källorna ges istället en
uppfattning om vilken bild av fjällturismen som förmedlas samt hur denna förändras under den
angivna tidsperioden. En kvalitativ textanalys handlar nämligen om att undersöka hur något är.17

Att använda STF:s årsböcker som källa i denna undersökning är fördelaktigt eftersom den
teoretiska utgångspunkten är att exotifiering är ett tankesystem. I årsböckerna väljs nämligen
reseberättelser ut för att marknadsföra och skildra besöksvärda platser. Norrbottens fjällvärld är
ett återkommande tema i dessa. Årsböckerna når ut till hela Sverige och kan betraktas som ett led
mellan de lokala turistorganisationerna och befolkningen. Genom STF återspeglas nämligen de
lokala aktörernas arbete då de omnämnda turistattraktionerna i fjällvärlden till stor del är
anordnade av Norrbottens turistförening och Turisttrafikförbund. De deskriptiva texterna om
fjällturismen fångar ytterligare en del av hur länet framställs utöver att texterna visar vilka
satsningar som uppmärksammas varje år. I kombination med protokoll och handlingar från
turistföreningar och förbund i Norrbotten kan då frågeställningarna besvaras genom denna
16

Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Lund, 2006, s. 74.
17
Backman, Ylva, Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier, 1. uppl., Lund, 2012, s. 297.
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kvalitativa textanalys. Syftet med årsböckerna är sannolikt att just utmåla platser som unika och
förtrollande, vilket i andra sammanhang skulle vara en tendensiös nackdel. Dock är syftet med
denna uppsats att undersöka just exotifiering genom olika aktörer, varför årsböckerna är en
lämplig källa. De är inte en förstahandskälla till innehållet i reseberättelserna, men enligt Said är
detta inte centralt i den exotifierande tankemodellen.18 Det viktiga är istället framställningen,
vilket gör STF:s årsskrifter till primärmaterial för själva illustrationen.

1.4 Tidigare forskning
Den tidigare forskning som gjorts rörande fjällturism i Norrbotten är knapp. Ofta slås all
turistnäring i ett område ihop vid undersökningar av exempelvis dess ekonomiska betydelse. Ett
sådant exempel är forskning under namnet Turismen i Kiruna: en utredning beträffande
turismens ekonomiska betydelse för Kiruna stad skriven av Ante Eriksson och Ulla Wikström.De
båda är ekonomistudenter vid Handelshögskolan i Stockholm. Eriksson och Wikström menar att
undersökningen kan fungera som ett framtida underlag för kommunala beslut rörande olika
turistanläggningar. De ser till de sju turiststationerna i Kirunas fjällvärld, camping, vandrarhem,
hotell, pensionat, tåghem, privatrum på Kiruna C samt turister som bor hos släkt och vänner i
Kiruna. Således är forskningen begränsad till en kommun och syftar till att fastställa vinsten av
hela turistnäringen.19

Vad beträffar forskning om turism i hela Norrbotten gjordes fortsättningsvis en
intervjuundersökning 1961 för att ta reda på vad som lockade med länet20. Vad som framkommer
är att midnattssolen, vintersport, sommarvandringar, sportfiske och naturscenerier är det som
svenskar i första hand söker när de turistar i Norrbotten. Undersökningen belyser också vikten av
den norrbottniska skärgården inklusive badplatser och är således inte enbart inriktad på
fjällturism.21

18

Said, Edward W., 1935-2003.. – Orientalism / Edward W. Said ; översättning: Hans O. Sjöström ; förord: Sigrid
Kahle. – 1995 - Ny utg, Ordfront, Stockholm, 1995, s. 88.
19
Eriksson & Wikström, Turismen i Kiruna: en utredning beträffande turismens ekonomiska betydelse för Kiruna
stad, s.6.
20
Andersson, Bengt (red.), Norrbotten: en fjärdedel av Sverige, Norrbottens bildningsförbund (distr.), Luleå, 1965.
21
Ibid, s. 212-213.
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Vidare förekommer det flera undersökningar på nationell nivå där turistnäringen i Sverige som
helhet studeras. Dessa studier har i första hand inriktat sig på 1970-1980-talen.
Vandringsturismen i Norrbottensfjällen 1980: en studie av norra Lapplandsfjällen som
rekreationsresurs för vandringsturism och en karaktäristik av fjällvandrarna på Kungsleden och
Padjelantaleden sommaren 1980 skriven av Lars G. Hedlund, är ett sådant exempel. Han
studerar vandringsturismen i Norrbottensfjällen genom att undersöka hittillsvarande faktorer som
bidragit till förloppet.22 Detta görs genom att kartlägga vilka det är som besöker fjällen. Det
framkommer att turister är positiv till saker som underlättar för dem, såsom broar och
övernattningsstugor.23 Här är det viktigt att poängtera att studien endast undersöker året 1980 när
staten är det huvudsakliga aktören för fjällturismens utveckling.

Ett försök till att bredda forskningen utförs av Länsstyrelsen i Norrbottens län. De presenterar en
rapport, Översiktsplanering Norrbottens län: fjällområdet: kommunikationer, vandringsleder,
turistanläggningar: inventering och utveckling 1972–1985.24 Denna redogör för utvecklingen
och förändringen efter det samarbete som inleddes 1972 mellan länsstyrelsen i Norrbotten och
fjällkommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog. Resultatet visar att med staten som
huvudman minskar fjällvandringen under 70-talet, medan skotertrafiken ökar.25Däremot riktas
ingen uppmärksamhet på vad som gjorts innan samarbetet. Sedan finns ytterligare en rapport,
Planering för turism i Norrbottens län: en redovisning av länsstyrelsens handlingsprogram för
turistnäringen, planeringsläget 1980 och aktuella utbyggnadsplaner för turism och rekreation
utfärdad av Länsstyrelsen i Norrbotten, där handlingsprogram med särskilda utvecklingsområden
och utbyggnadsplaner för turistnäringen gällande åren 1980–85 redovisas. Norrbottens skärgård,
Dundret och Jokkmokk nämns som föremål för upprustning av de befintliga anläggningarna med
aktiviteter. Det framgår även att staten vill satsa på jakt och fiske inom sitt planeringsområde där

22

Lars G. Hedlund, Vandringsturismen i Norrbottensfjällen 1980: en studie av norra Lapplandsfjällen som
rekreationsresurs för vandringsturism och en karaktäristik av fjällvandrarna på Kungsleden och Padjelantaleden
sommaren 1980, Uppsala, 1982.
23
Ibid, s.120.
24
Selin, Översiktsplanering Norrbottens län: fjällområdet : kommunikationer, vandringsleder, turistanläggningar :
inventering och utveckling 1972-1985, Länsstyr. i Norrbottens län, Luleå, 1986.
25
Ibid, s.8- 10.
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de äger stor del av marken.26Återigen är fokus på decennier när grunden för turismen i
Norrbotten redan är lagd.

Det finns forskning som berör fjällturism på andra ställen i Sverige. En rapport med namnet
Resande och fjällturism- En utredning om tillgänglighet och expansion i sex turistorter i
Dalarna och Jämtland behandlar hur fjällturismen utvecklats efter 1970. Syftet med föreliggande
studie är att med fokus riktat mot sex turistdestinationer beskriva dels fjällturismens utveckling
efter 1970 i Dalarna och Jämtland och de förutsättningar som krävs för en fortsatt tillväxt. Det
rör sig dels om de implikationer som frågan om tillgänglighet medför för turistnäringen i dessa
områden, berörda myndigheter och verk. Frågan om tillgänglighet avser transportsystemet och
dess transportslag, främst vägnätet och bilismen. Studien baseras på litteraturstudier och
underlagsmaterial från turistnäringens företrädare i Dalarna och Jämtland, som presenterats i
samband med Trafikverkets åtgärdsplanering och fastställandet av länens transportplaner 2010–
2021. De destinationer som ingår i studien är Sälen, Idre/Grövelsjön, Funäsdalen, Vemdalen/Klövsjö, Lofsdalen och Åre. Utvecklingsförloppet för samtliga destinationer indikerar att
massturism är en nödvändig förutsättning för att turismen som näring ska kunna upprätthålla sin
samhällsbärande roll.27

Avslutningsvis finns det visserligen studier om exotifiering som berör Norrbotten, men då endast
baserat på den samiska kulturen. Ett exempel är Jonas Strandglims examensarbete Den
stereotypa bildens konsekvenser- En semiologisk analys av myten om samerna och deras renar. I
denna konstateras det att samer blir exotiska genom sina renar och hemmavistelse i just
fjällvärlden.28 Det finns ett stort utbud med forskning som fokuserar på hur samer och samiska
traditioner används för att måla upp en särskild bild som inte nödvändigtvis behöver vara
likställd med samers egna. Detta syns också i Adolfséns och Ragnarssons examensarbete Samer i
svenska dagstidningar En innehållsanalys av nyhetsrapporteringen om Europas enda urfolk. I
26

Planering för turism i Norrbottens län: en redovisning av länsstyrelsens handlingsprogram för turistnäringen,
planeringsläget 1980 och aktuella utbyggnadsplaner för turism och rekreation, Luleå, 1980, s.9-17.
27
Bodén, Bosse, Resande och fjällturism [Elektronisk resurs] : En utredning om tillgänglighet och expansion i sex
turistorter i Dalarna och Jämtland, Mittuniversitetet, Östersund, (2010):
<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-12635> (2018-09-20).
28
Strandglim, Den stereotypa bildens konsekvenser- En semiologisk analys av myten om samerna och deras renar.
Examensarbete. (2010). s.2: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:323890/FULLTEXT02.pdf >(2018-1029).
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denna konstateras det bland annat att det sammanhang som samer ofta förekommer i är kopplat
till naturresurser, vatten och land. 29

Det saknas därför en väsentlig historisk del rörande turismen i Norrbotten, nämligen om
fjällturismen används för att exotifiera länet under den betydande tillväxtfasen. Det är trots allt
under 1950-1960-talen som grunden för vad staten sedan förmedlar vidare läggs. Tidigare
forskning har fokuserat på de årtal då turismen i Norrbotten redan var etablerad och utgått från
att det endast är det samiska kulturen som är av exotisk karaktär i länet. Det är således intressant
att se vad det egentligen är som händer på 1950–1960-talen under tillväxtfasen. Trots att
fjällvärlden i Norrbotten senare identifieras som ett av två områden av riksintresse för naturvård
och friluftsliv, finns en kunskapslucka om det arbete som lett fram till fjällområdets särställning.
30

Tidigare forskning har inte heller kombinerat sökandet efter det exotiska genom fjällturismen i

Norrbotten, utan forskningsområdena fjällturism och exotifiering har snarare setts som två
separata ting. Om det exotiska främst förekommer i fjällsammanhang finns ett nytt historiskt
perspektiv att hämta från denna undersökning.

1.5 Teoretiskt ramverk
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är baserad på Edward W. Saids kartläggning
om hur något exotifieras. Said använder exotifiering för att beskriva hur Orienten blir motpolen
till den västerländska civilisationen genom vad han benämner som orientalism. Med det menar
Said att det skapas en sinnebild för Det Annorlunda.31Saids referensram i skapandet av Den
andre kan även tillämpas i tolkningen av källmaterialet till denna undersökning. Fjällturismen i
Norrbotten framställs idag i likhet med Orienten som något unikt och avvikande från det vanliga.
Därför ska vi nu se till teorins systematisering och de bärande faktorerna i hur något görs
exotiskt för att se om dessa drag förekommer under fjällturismens tillväxtfas.

29

Adolfsén & Ragnarsson, “Samer i svenska dagstidningar En innehållsanalys av nyhetsrapporteringen om
Europas enda urfolk”. Examensarbete. Jönköpings universitet. (2017): <http://www.divaportal.se/smash/get/diva2:1119979/FULLTEXT01.pdf>, (2018-10-29).
30
Bernes & Lundgren, Bruk och missbruk av naturens resurser: en svensk miljöhistoria, s.207.
31
Said, Orientalism, s.5-6.
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I sin diskussion menar Said att det inte nödvändigtvis är för att något, i hans fall Orienten, är på
ett visst sätt som det får sin stämpel som exempelvis orientalisk eller exotisk. Orientalismen är
nämligen ett exempel på exotifiering som kunde göras och formas till en särskild skepnad. Det
exotiska enligt teorin är huvudsakligen en idé som inte behöver ha någon motsvarighet i
verkligheten. Istället är det exotifieringens inre konsekvenser och dess innovation om tinget som
är av betydelse enligt teorin. Med det sagt betyder det inte att alla uppfattningar om det exotiska
enbart är lögner som väntar på att avslöjas. Said vill istället att vi ska betrakta exotifiering som
ett tankesystem. När han pratar om orientalisten betonar han att denne har en uppfattning av att
vara en hjälte som räddar Orienten ur glömskan. 32 På liknande sätt talas det om fjällturismen i
tidigare forskning där staten på 1970–80-talen skriver att “Norrbotten är inte känt för några
speciella sevärdheter vid sidan av naturen (...) och inte heller för några särskilda evenemang”. 33
Naturen är alltså det enda speciella och exotiska med Norrbotten, något som staten i roll av en
typ av överhet nu skall lyfta fram. I denna utredning står det vidare att samekulturen bedöms ha
goda förutsättningar att utvecklas som turistisk attraktion. 34 Detta stämmer överens med Saids
modell av tankesystemet, eftersom han menar att exotifiering ofta i praktiken handlar om att
rekonstruera en annan kultur, språk eller seder som är annorlunda mot normen. Det skapas
därmed ett främlingskap gentemot både Orienten och Norrbotten enligt tidigare forskning. 35 Om
detta är något som i fjällturismens fall härstammar från tillväxtfasen ska denna undersökning ta
reda på. Ytterligare exempel på att Saids modell förekommer i tidigare forskning syns genom att
det talas om vikten av en gemensam grundsyn för fjällområdet.

36

Enligt teorin är nämligen

exotifiering ett uttryck för makt genom att vi skapar oss och upplivar en generaliserad bild av
något. Said hävdar att det finns en rad intressen som dessutom skapar och upprätthåller den
exotiska bilden. Vetenskap, filosofi, psykologi, landskapsbeskrivningar och sociologiska
beskrivningar är sådana exempel som kan uttrycka en viss vilja eller avsikt att förstå det som är
annorlunda enligt teorin. Därför blir det centrala i teorin om exotifiering de som står utanför och
bygger upp bilden av det annorlunda vilket ger olika turistföreningar och turisttrafikförbund en
32

Ibid, s.69-70, 215.
Sverige. Förhandlingsgruppen för avtal om vissa insatser för främjande av turism, m.m. i Norrbotten, Turism i
Norrbotten: att utveckla affärs- och privatresandet i länet : [en rapport från Utredningen om turistnäringen i
Norrbottens län (Jo 1988:01)] : betänkande, Allmänna förl., Stockholm, 1990, s. 7.
34
Ibid, s. 9.
35
Ibid, s. 215.
36
Selin, Översiktsplanering Norrbottens län: fjällområdet: kommunikationer, vandringsleder, turistanläggningar :
inventering och utveckling 1972-1985,s.13.
33
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avgörande roll i enlighet med Saids modell. När Said fortsätter att beskriva sin tankemodell
framkommer det att han inte ser exotifiering, i sitt exempel orientalism, som en plötslig
uppkommen struktur. Han menar att det är något som är ärvts från det förgångna och
kombinerats med idéer från exempelvis modernisering.37 Det är därför viktigt att undersöka
fjällturismens tillväxtfas genom Saids teori om exotifiering. Det kan avslöja hur Norrbotten fått
sin särställning inom den svenska turistnäringen.

2. Bakgrund
2.1 Norrbottens fjällturism i tid och rum
Det historiska sammanhanget rörande den svenska fjällturismen kan förstås som en del av den
samhällsutveckling som pågick under 1900-talet. Resmål som till en början användes för att
väcka ett historieintresse blev sedan också en alltmer gynnsam typ av kulturturism.38 Till en
början var det främst samhällets högre klasser som hade råd att besöka den svenska fjällvärlden
som bland annat finns Norrbottens län.39 Den svenska massturism som etablerades på 1950–
1960-talen kan nämligen delvis förstås genom den ekonomiska aspekten. Två veckors betald
semester blev verklighet i och med 1938 års semesterlag om 12 dagars semester och allt fler
människor kunde köpa upplevelser på sin fritid.40 Andra reformer efter andra världskriget
resulterade dessutom i att de flesta människor hade fem dagars arbetsvecka. 41 Därför började det
också satsas mer på samhällen i form av turistorter i fjälltrakterna.42 Turismen under 1900-talet
karaktäriseras nämligen av en längtan till landet och ett sökande efter harmoni.43

Det som brukar lyftas fram i samband med fjällturism i Norrbotten är bland annat de många
vandringslederna och fjällsjöarna där sportfiske är en populär aktivitet.44 Den unika naturen har

37

Said, Orientalism, s.77-78, 88, 216.
Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och arbetarnas tid, s. 348.
39
Syssner, Josefina & Kvarnström, Lars (red.), Det turistiska fältet och dess aktörer, 1. uppl., Lund, 2013,s. 102.
40
Ibid, s.50-51.
41
Wastenson, Leif & Aldskogius, Hans (red.), Sveriges nationalatlas Kulturliv, rekreation och turism, 1. utg.,
Stockholm, 199, s. 81.
42
Ibid, s.51.
43
Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och arbetarnas tid, s. 348.
44
Andersson, Norrbotten: en fjärdedel av Sverige, Norrbottens bildningsförbund (distr.), s. 219.
38
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gett Norrbotten en särskild betydelse för Sverige i kontext till hembygdens historia.45
Förflyttning blev inte längre tidskrävande tack vare framsteg inom kommunikationsteknologin
under 1950-talet.46 Bilar och ett bättre vägnät var exempelvis starkt bidragande till att
fjällturismen ökade.47 I det nya mobila samhället hade nämligen fyra av fem svenskar tillgång
till bil. Dessutom kom den kollektiva trafiken i form av bussresor igång på allvar under 1950talet.48 Sedan hade också järnvägen stor betydelse för turismen i Norrbotten. Rälsen som till en
början byggdes för malmtransport i slutet av 1800-talet blev senare ett transportmedel för att nå
fjällvärlden.49Sammantaget blir turismens historiska utveckling i Sverige en del av en
moderniseringsprocess där nationalismen spelar en stor roll.50 Den nationella identiteten skapas
nämligen utifrån kulturella värden som anses utgöra ett “vi” jämfört med “den andre”, där
naturen kan användas för igenkänning enligt Hettne och Sörlin.

51

Att Nationalmuseet och

Statens historiska museum öppnade 1865/66 förstärkte dessutom värdet av ett svenskt kulturarv,
varför det nationella projektet var en central del i svensk turism. Detta syns inte minst i den
STF:s motto “Känn ditt land”.52 Fjällturismen blir alltså en del i ett slags projekt där sinnet för
naturen skall främja fosterlandskärlek.53 Liknande tankar fanns också hos den svenska staten
som under åren 1918–1932 inledde satsningar på naturminnen och nationalparker. I en
förteckning i Sveriges Natur redovisades elva nationalparker och 191 naturminnen där de flesta
är geografiskt placerade i norr. Detta vittnar om en ny era där naturen skall skyddas.54
Naturskyddet omfattade en stor del av Norrbotten på grund av kombinationen av sjöar, berg, vad
som benämns som “lappmarksnatur” i anslutning till de snöbetäckta fjälltopparna.55 Under
efterkrigstiden var visserligen Norrbotten centralt i samhällsdebatten av flera anledningar, inte
minst för det kritiserade “bolagsvärdet” som man menade sugit ut resurser från regionen utan
45

Syssner & Kvarnström, Det turistiska fältet och dess aktörer, s. 102.
Blom, Thomas & Nilsson, Mats, Turismens historia & utveckling, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005, s. 50.
47
Axel Andersson, “När fjällturismen tog fart”, (2017): <https://popularhistoria.se/vardagsliv/turism/vallfard-motnorr>, (2018-09-26).
48
Wastenson & Aldskogius, Sveriges nationalatlas Kulturliv, rekreation och turism, 1. utg., s. 81.
49
Hansson, Staffan, 'Malm, räls och elektricitet: skapandet av ett teknologiska megasystem i Norrbotten 18801920', Den konstruerade världen / Pär Blomkvist & Arne Kaijser (red.)., s. 45-76, 1998.
50
Hettne, Björn, Sörlin, Sverker & Østergård, Uffe, Den globala nationalismen: nationalstatens historia och
framtid, 2., [rev.] uppl., Stockholm, 2006, s. 43.
51
Delanty, Gerard, Europa: idé, identitet, verklighet, Daidalos, Göteborg, 1997, s. 94-95.
52
Syssner & Kvarnström, Det turistiska fältet och dess aktörer, s.101-102.
53
Lundgren, Lars J., Staten och naturen: naturskyddspolitik i Sverige 1869-1935. D. 1, 1869-1919, Kassandra,
Brottby, 2009, s.320.
54
Ibid, s.281.
55
Ibid, s.343.
46
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större avkastning för lokalbefolkningen. Den andra mer optimistiska delen i blickfånget var att
glesbefolkning och bebyggelse i norr medförde en frodande natur. I förhållande till övriga
Sverige och Europa som var relativt mer tätbefolkat fick Norrbotten en särställning som
destination för rekreation och andningshål.56

2.2 Fjällturismens aktörer
Genom historien har olika turistföreningar spelat en avgörande roll för turismens utveckling i
Sverige. Den övergripande nationella turistföreningen som går under förkortningen STF,
grundades 1885.57 STF ville bevara prägeln av ödemark och en orörd natur med fullständig
tystnad.58 Inspirationen kom från europeiskt håll genom bland annat British Alpine Club (1857),
den franska Club Alpin Français (1874) samt den norska turistföreningen.59 Det stora uppdraget
för STF var att göra Sverige tillgängligt för alla med ett särskilt fokus på fjällvärlden. Därför
arbetade STF i slutet av 1800-talet med uppstart av vandringsleder mellan bland annat Abisko
och Kvikkjokk och diverse olika fjällstationer. Ett annat bidrag till fjällturismen i Norrbotten
som verkställdes av STF är vandrarhem som tillsammans med fjällanläggningar utökade fjällens
nåbarhet. STF anordnade också guidade turer och kurser för intresserade.60
Under en begränsad tid från 1930-talet och framåt fanns utöver STF även en lokal turistförening
i Norrbotten. Eftersom STF arbetade med turism i hela landet blev Norrbottens läns
turistförening en viktig drivkraft för att utveckla fjällturismen. Även turisttrafikförbundet som
startade 1902 bidrog till att skapa en mer organiserad form av turism där naturen ansågs vara den
främsta anledningen till att besöka Norrbotten.61 Detta turisttrafikförbund hade även en nationell
motsvarighet under namnet det Svenska turisttrafikförbundet. När riksdagens beslut att fortsätta
järnvägen Luleå-Gällivare norrut kom 1898 väcktes tankarna att skapa Norrbottens
56

Sörlin, Sverker, Framtidslandet: debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet,
Carlsson, Diss. Umeå: Univ. Stockholm, 1988, s.254-255.
57
Svenska turistföreningen, Från akademisk förening till folkrörelse, (2018):
<https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/historia/> (2018-10-02).
58
Lundgren, Staten och naturen: naturskyddspolitik i Sverige 1869-1935, s.319.
59
Syssner & Kvarnström, Det turistiska fältet och dess aktörer, s.100-101.
60
Svenska turistföreningen, Från akademisk förening till folkrörelse, (2018):
<https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/historia/> (2018-10-02).
61
Wastenson, Leif & Aldskogius, Hans (red.), Sveriges nationalatlas Kulturliv, rekreation och turism, 1. utg.,
Stockholm, 199, s.81.
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turistförening.62 En rektor vid namn K. A Fredholm höll ett tal på stadshuset i Luleå och föreslog
att man, i förmån för ett turistväsen i Norrbotten, ska bilda ett kretsförbund under Svenska
turistföreningen. Detta instämde alla 125 närvarande i och anmälde sig själva att medverka som
medlemmar. Hela syftet med Norrbottens läns turistförening bestämdes som att vara ett
underorgan till Svenska turistföreningen för att underlätta och utvidga turismen i länet. De ville
dessutom arbeta för att anordna turistvägar och göra sevärdheter bekanta för allmänheten. Efter
ett par år avtar föreningens aktivitet och 1907 togs beslutet att lägga ner verksamheten. Det är
först 1933 som den fristående Norrbottens turistförening bildades och återupptar insatserna för
Norrbottens turism. Bakgrunden till återuppvaknandet var delvis att STF såg att turisttrafiken till
länet ökade och arbetet på riksnivå inte var tillräckligt. Landshövdingen A. B Gärde var på plats
12 maj 1933 och betonade att den kommande turistföreningen skulle sprida kännedom om
sevärdheter både utanför och i fjällvärlden. Under andra världskriget stog föreningens arbete i
princip stilla, men efteråt levde den upp på nytt under ledning av Rudolf Markland. Nya
medlemmar och nytt material flödade och 1959 nådde reklamkontot en ny höjd. 63
Turisttrafikförbundet i Norrbotten påbörjade sitt arbete 1962 för att gynna: “(...) utvecklingen av
hotell-och pensionatväsendet, vandrarhem, camping- och rastplatser, fiske-och fritidsområden o
dyl. liksom för turisttrafikens behov av kommunikationer.” samt: “(...) sprida upplysning om
länets natur och kultur, industri, handel, hemslöjd och konsthantverk”.64 Norrbottens
turistförening samarbetade även med lokala turistorganisationer från kommunerna i länet och
grannarna i Nordkalotten, varpå ett attraktivt turistområde med särskild profil utvecklas under
1950–60-talen.65 På många sätt kan fjällturismen som erbjuds under 1950-talet liknas med idén
om det omtänksamma folkhemmet, där aktörer ordnar det mesta för turisterna.66

62

Arkivcentrum Norrbotten (AcN), Norrbottens föreningsarkiv (Nf). Norrbottens läns turistförening. Arkiv 1009,
delad volym 1, årsberättelser från Norrbottens läns turistförening, 1958, s. 6.
63
AcN, Norrbottens föreningsarkiv. Norrbottens läns turistförening. Arkiv 1009, delad volym 1, årsberättelser från
Norrbottens läns turistförening, 1958, s.7-9.
64
AcN, Norrbottens föreningsarkiv. Norrbottens läns turistförening. Arkiv 1009, flyttlådor, Diverse handlingar från
Norrbottens turisttrafiksförbund, Stadgar för Norrbottens Turisttrafikförbund, 18 augusti 1964.
65
Ibid, s.9.
66
Tapper, Anders & Wahlsten, Ninni (red.), Älskade fjäll: en vandring genom tre sekler, Stockholm, 2005, s.126.
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3. Undersökning
I denna del presenteras empirin kronologiskt. För att underlätta för läsaren har också en tematisk
avsnittsindelning gjorts.

3.1 Norrbottens läns turistförenings fokus på lappar och renar
under 1950-talet
Norrbottens läns turistförenings årsberättelse från 1950 pryds av en ren i ett snöfall. Av särskild
betydelse för turistnäringen verkar den återupplivade “Lappmarknaden i Gällivare” vara
eftersom besöksfrekvensen är hög. Vad beträffar ytterligare satsningar omnämns bland annat att
50 000 exemplar av en ny matsedel med fjällmotiv anskaffats och planeras att delas ut till hotell
och pensionat runt om i landet.67 Nästa årsberättelse från Norrbottens läns turistförening 1951
har också en stor bild på framsidan. Det är en kåta68 med en man iklädd en traditionell samisk
dräkt med huvudbonad, kniv i bältet och ett litet barn framför sig.69 Innehållet vittnar om att
Norrbottens läns turistförening försöker anordna gruppresor till Arjeplogs fjälltrakter. Det
fastslås dessutom att föreningen vill fortsätta med att hjälpa till att anordna “Midnattssolsrally”
som har sin slutdestination i Kiruna. Förhoppningen är nämligen att detta skall locka turister som
sedan kan delta på fler aktiviteter i Kirunas omnejd inklusive fjällområdet. Det handlar bland
annat utflykter och rundresor.70 Det framgår också att en av föreningens reklamalster har haft
god åtgång, nämligen den som går under namnet “Renen”.71 Kommande år redovisas ett särskilt
intresse för broschyren “Sportfiske i Norrbotten” som skall produceras i en ny upplaga om 25
000 exemplar.72
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Vidare har turistföreningen deltagit i en skyltning av Kungliga Bokhandeln i Stockholm som
propagerar för olika resor inom Sverige.73 De utvalda föremålen till denna utställning var en
lappkåta, ackja,74 renar, föreningens märke, och en del samefigurer.75 Det fortsätter på samma
tema 1953 när årsberättelsen redogör för olika broschyrer, bland annat “How to feel home in
Sweden” samt “Norrbotten- turistlandet”. Det framgår också att Norrbotten varit med i en
utställning under namnet “Din semester i Sverige 1953” som visats på flera platser i landet. Det
som representerar Norrbotten är vad som i årsskiften kallas för lappsaker, modell av lappkåta,
samefigurer tillsammans med fotografier och beskrivningar från länet.76 I årsberättelsen från
1954 finns, till skillnad från föregående två år, en bild föreställande en flicka i samisk dräkt och
hållande en släde där ett mindre barn sitter. Där beskrivs det att efterfrågan om sportfiske i
Norrbotten har ökat och att vägar, fiskeställen, logi och båtmöjligheter ska förbättras.
Fortsättningsvis finns några andra planerade satsningar på fjällturism, bland annat en linbana i
Gällivare upp till Dundret samt upprättandet av en kåta i Vistasdalen för att underlätta skid- och
vandringsturer i fjällen. Samtidigt finns en önskan i Malmberget om att uppföra ett nytt hotell
och djurpark.77

Årsberättelsen från 1957 har sedan precis som 1954 också en bild på framsidan. Denna gång är
det ett snötäckt Laponia hotel från Arvidsjaur. Vad beträffar satsningar på fjällturism nämns
linbana, guidade turer i Kiruna, rastkåtor och investeringar i laxtrappor på olika ställen. Det
framgår också att arbetet strävar till att göra Norrbottens sköna natur tillgängligt för alla.78
Årsberättelsen från 1956 har en slalombacke på framsidan och är döpt till “Norrbotten-
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turistlandet” och fokuserar delvis på att lösa logifrågor.79 En upprustning av diverse
fjällägenheter planeras och det uppmärksammas att skidliften på Dundret är färdig.80

Den efterföljande årsberättelsen för 1958 har en stadsbild på framsidan, men behandlar tidigt ett
område som är aktuellt för Norrbottens fjällturism, nämligen sportfiske. En uppmärksammad
fråga är den rörande fiskekort, eftersom det aktuella systemet innebär att turister måste lösa flera
olika fiskekort i länet. Ett förslag är istället att det ska finnas ett enda fiskekort för hela länet.
Myndigheterna verkar kunna tänkas stödja detta, men under tiden ska Norrbottens läns
turistförening tillsammans med turistföreningarna i länets kommuner förbättra upplysningarna
om vilka fiskekort som behövs för olika områden. För att underlätta föreslås ett samarbete med
Föreningen för Främjande av Fritidsfiske, eftersom de publicerar en katalog över tillgängliga
fiskevatten i Sverige i varje årsbok vilket turistföreningen anser vara ett bra sätt att sprida
informationen på.81

3.2 Utomstående influenser betonar vildmarken och hårda
levnadsvillkor
Norrbottens läns turistförening begär i början av 1950 en sammanställning av Svenska
turisttrafikförbundets studieresa i Norrbotten. Det Norrbottens läns turistförening vill veta är hur
deltagarna upplevde resan, om den gav ett bestående intryck, om något borde uteslutits eller
bättre framhållits, om resan var väl avvägd samt hur affischering i sovvagnarna skulle kunna se
ut. Ur sammanställningen framgår det att expeditionsföreståndaren C.Arbe för Östergötlands
turistförening i Linköping i det stora hela är nöjd med resan, men gärna skulle sett mer av
Jokkmokks “vardagsmänniskor och urinnevånare”. Han rekommenderar även att reklamåtgärder
skall göras i förmån för en koncentrerad beskrivning av den turistgeografiska synvinkeln med ett
urval av länets researrangemang. Fru Sigrid Arpi-Bertil från Stockholm är däremot mer
kortfattad och påpekar att bussresan mellan Haparanda och Gällivare varit i det drygaste laget.
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En annan representant från Stockholm och Motormännens Riksförbund är mer positiv och
framhåller det djupa bestående intryck som han fått från fjällvärlden. Han föreslår även utökad
affischering i tågvagnarna med rubriker såsom “Renlandia”, “Polcirkeln” och “Midnattssolen”.
Liknande förslag har Skånes Turistföreningsrepresentant som förordnar affischering under
namnet “Artic Circle”. Vidare lovordar länsarkivarien från Rovaniemi mötet med vad han
benämner som “lappungdomen i ödemarken” och även deras sång. Fortsatt skriver han att
lappkyrkan i Gällivare gjorde ett gripande intryck. Liknande tema verkar ha fäst sig hos
överstelöjtnant från Blekinge turistförening eftersom han föreslår att affischerna skall namnges
som “Lapparnas rike”. Fru Jenny Nilsson från Värmlands turisttrafikförening föreslår
fortsättningsvis att affischerna i tågen kan ha motiven av midnattssolen eller vinterns strålande
norrsken. Förste trafikinspektör M. Svensson från Stockholm vill även han betona att naturen är
av huvudintresse i Norrbotten och fokus bör ligga på berg, skogar, vattenfall, vildmark och
industri. Det sistnämnda verkar revisor G. Kronblad från Sveriges Lantbruksförbund instämma i,
då han uttrycker en nyfikenhet på Norrbottens industri, då särskilt malmbrytningen i
Malmberget. Instämmer i detta gör turistintendent S. Svärd från Bohusläns turisttrafikförening
vars ståndpunkt är att malmens betydelse borde poängteras mer och att ett besök i Luossavaara
skulle vara av intresse. Slutligen betonar flertalet deltagare i sammanställningen att Norrbotten är
en resa “i de stora avståndens land”.82

3.2.1 Större sammanhang genom Nordkalottssamarbete
Den 11 november 1950 hålls ett så kallat Nordkalottsammanträde på länsmuseet i Luleå. Under
ledning av E. Lindgren från Norrbottens turistförening deltar Svenska turisttrafikförbundet,
Lapplands, Tornedalens och Kirunas turistförening samt Svenska turistföreningen, Skid-och
friluftsfrämjandet och slutligen representanter från Norge och Finland. Norrbottens fjällvärld
berörs under punkt åtta, nio och tio. Punkt åtta berör möjligheterna för åstadkommandet av en
bilväg mellan norska Björnfjell och svenska Riksgränsen. Det finns nämligen en rad turistiska
sevärdheter som en mellanriksväg skulle kunna tillgängliggöra. Från norsk sida finns
betänkligheter eftersom det helt saknas vägförbindelse på svensk sida och vägen skulle därför
inte skulle gynna Norge lika mycket som Sverige, varför frågan förblir öppen. Punkt nio
82
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behandlar planerna för turistbussturer i Nordkalotten under nästkommande år, 1951. Ett tilltänkt
samarbete med Ryssland konstateras vara en stor nyhet där underhandlingar med de ryska
myndigheterna är i full gång för få tillstånd att göra bussturer in i Ryssland. Hjälp med
marknadsföringen av bussresorna i Norrbottens fjällvärld med omnejd fås av Statens järnvägar
som ska göra en färgfilm. Filmen innehåller fjällvärlden och andra platser som har så kallas
Kalotturer. Tanken är att den ska visas som förspel på biografer runt om i Norden och också på
andra kontinenter såsom i USA. Under punkt tio behandlas flygets betydelse för den fortsatta
turismen i fjällvärlden. Stationschef Lindberg meddelar att SAS/ABA i somras hade för avsikt att
utsträcka sin flyglinje till Kiruna, men att tillstånd fortfarande saknas från statsmakterna. Det
troliga är att flygtrafiken skall komma igång till nästa sommar istället. I samband med detta
föreslås ett samarbete med det finska flyget och friluftsfrämjandets representant inflikar att flyget
även skulle gynna skidturismen. I Riksgränsen pågår nämligen för närvarande byggandet av en
linbana. Kontentan blir att en framställning om att etablera en flyglinje till Kiruna skall lämnas
till SAS/ABA för att påskynda arbetet.83

3.2.2 Den kulturella och naturromantiska bilden förstärks
1953 gör det Svenska Turisttrafikförbundet en broschyr tryckt på engelska, vilken omfattar
Norrbottens fjällområde med dess fjällturism. Utanpå finns två målade bilder, en med en same på
skidor utanför en kåta i ett snötäckt landskap bland bergen, samt en med en man som fiskar i ett
vattendrag uppe bland bergen. Inuti beskrivs en orörd natur med “lappar” som blir behandlade
bättre här än i någon annan region. Det står att lapparna inte befinner sig lång ifrån stenåldern
men sakta och utan tvång leds in i atomåldern av svenskarna. Samtidigt betonas värdet av fjällen
och lapparnas livsstil som en tillflykt från det industripräglade samhället. Olika säsonger och
dess fördelar beskrivs. Under sommaren föreslås vandring och klättring. Midnattssolen har ett
eget stycke och dess storhet betonas. På vintern framhävs skidor.84 Samma år planeras också en
utställning i hela Sverige med namnet “Din semester 1953”. I denna porträtteras fjällen som ett
kalt område med primitiva levnadsvillkor i de befolkningstomma byar och gårdarna med långa
vägsträckor emellan. Det står också att det är vanligt att se stora hjordar med renar som strövar
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omkring. Det talas också om en ålderdomlig svensk dialekt med influenser från Finland. Myrar,
skogar och otaliga vatten beskrivs vara en del av fjällen. Lapparna kategoriseras som nybyggare
med kåtor som sina naturliga sommarboenden.85 I samma veva beskriver Norrbottens läns
turistförening Norrbotten genom sagoomspunna lågfjäll, prunkande fjällskärgårdar och som en
plats där svenskheten mött lapska och finska traditioner. Förslag till upplevelser är i fjällen
skidåkning i midnattssol, aftonvandring i norrskenet och besök hos samer.86

3.3 Användning av samisk kultur i kombination med fjälltypisk
natur
Vad beträffar hur länet framställs kan ett brev från fotografen Sixten Harlandson till
Landsantikvarie Hans Beskow i Luleå inledningsvis studeras. Harlandson har fått i uppdrag att
utfärda reklambilder för Norrbotten och vill få materialet godkänt av Beskow. Den första bilden
beskrivs att vara inifrån ett tält med en ljusstrimma från naturen utanför i öppningen. Han
föreslår att om bilden är till belåtenhet så bör även lite tobaksrök retuscheras in. I samband med
detta betonar Harlandson att det är sällsynt med “äkta lappbilder”. Fortsättningsvis skriver han
om en skidbild med en vacker flicka med snö i ansiktet efter att ha ramlat. Hon har ett par
björnskinnshandskar som vilar på stavarna. Haraldsson föreslår att figuren kan klippas ut och
placeras i ett fjällandskap med lagom lutning.87 Ett svar kommer från ordförande i Norrbottens
läns Turistförening som meddelar att bilden över lappkåtan är tillfredsställande och övriga foton
likaså.88 Ett annat brev från 1950 skrivs av ordföranden i Norrbottens läns turistförening till
kringliggande turisthotell, turiststationer, lokala turistorganisationer och turistbetonade städer
samt kommuner i Norrbotten. Det handlar om upprättandet av turistattraktioner i länet där
Norrbottens turistförening hävdar att man inte tar tillvara på alla möjligheter. Norrbottens läns
turistförening menar att det i Norrbotten finns något säreget som turisterna intresserar sig för. Ett
exempel som tas upp är ackjakörning efter ren där som föreslås nyttjas desto mer. Tävlingar i
85

AcN, Norrbottens föreningsarkiv. Norrbottens läns turistförening. Arkiv 1009, flyttlådor, Handlingar från
Norrbottens läns turistförening 1953, tilltänkt broschyr “Din semester 1953”, 1953.
86
AcN, Norrbottens föreningsarkiv. Norrbottens läns turistförening. Arkiv 1009, flyttlådor, Handlingar från
Norrbottens läns turistförening 1953, bilaga 1 “Din semester 1953”, 1953.
87
AcN, Norrbottens föreningsarkiv. Norrbottens läns turistförening. Arkiv 1009, flyttlådor, Handlingar från
Norrbottens läns turistförening 1950, brev från Sixten Haraldson till Hans Beskow 12/1 1950.
88
AcN, Norrbottens föreningsarkiv. Norrbottens läns turistförening. Arkiv 1009, flyttlådor, Handlingar från
Norrbottens läns turistförening 1950, brev från Norrbottens läns Turistförening till Sixten Haraldson, 21/1 1950.

21

körning efter ren föreslås och även andra tävlingar såsom lassokastning och kåtaslagning
framhävs i fjällkommuner såsom Gällivare.89 Ytterligare ett brev skrivs i Luleå till verkställande
direktören för Svenska turisttrafikförbund angående utländska journalister kommande resa i
Norrbotten. Från turistnäringen i Norrbotten föreslås det att resan bör framhäva Norrbottens
ställning i det svenska samhället samtidigt som det säregna framhålls.

Sammanfattningsvis skrivs det om det nordliga läget, gammal kulturgrund, väldiga
naturrikedomar (malm, skog, floder, vattenkraft), modernt tillvaratagande av dessa, hög kulturell
standard, stor social omsorg, nomadfolkets liv och vad som görs för deras kulturella standard,
midnattssolen och de karaktäristiska slagorden: “Turistlandet”, “Framtidslandet” samt “Landet
norr om natten”. Det talas också om att visa att den sociala omsorgen även omfattat “lapparna”
genom exempelvis ett utbildningsväsende.90 Vidare ber STF de lokala föreningarna om hjälp för
att planera en resa för en engelsk kvinna. Hittills tilltänkta aktiviteter för henne i Norrbotten är
att se fjälldistriktet och besöka lappskolan i Jokkmokk. Högfjällsnaturen i endera Björkliden eller
Abisko föreslås också.91

3.3.1 Rekreation genom hälsosam och mytomspunnen luft
Den lokala turistföreningen i Arjeplog informerar Norrbottens läns turistförening om att de
planerar turistgruppresor i Arjeplogs fjälltrakter under vinter- och vårsäsongen. Tanken är att
anordna en 10-dagarsvistelse för grupper om 10-15 personer i varje. Avsikten är att både
färdledare och pension ska ingå. Alla boende som passeras har fjällvärlden inpå knutarna där
fiskrika sjöar lovas för turisterna. Det som skall locka med dessa gruppresor beskrivs vara den
härliga luften som ger avkoppling utan att försaka alltför mycket av tidens bekvämligheter.92
Norrbottens turistförening lämnar fortsättningsvis ett förslag om att en mellanväg VuoggatjålmeGraddis måste få en positiv lösning. Detta på grund av att Arjeplog sannolikt kommer bli en
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alltmer betydande turistort. Ortsbefolkningen omnämns ha lagt ner stora summor på
ombyggnationer och reparationer av flertalet gårdar för att kunna ta emot fler turister. Därför är
det ett önskemål att även vandringsleder förbättras. I detta sammanhang en led till Adolfström
där rastkåtor sägs vara nödvändiga för turisterna och en central del i fjällvärlden.93

3.4 Norrbotten- ett mångsidigt län
Från Norrbottens läns turistförenings årsmöte den 27 april 1952 framhålls det att Norrbotten har
de bästa naturliga förutsättningarna att bli ett stort turistland om alla samarbetar. Förslag som
kommer upp under mötet är bland annat upprättande av utmärkande tavlor karaktäristiska för
polcirkeln vid länsgränsen.94 Kirunas turistnämnd meddelar Norrbottens läns turistförening om
ett blad som ska sändas ut i landet med namnet “Turistnytt” som de hoppas ska uppskattas av
besökande i fjällkommunen Kiruna.95 I blad nummer fyra finns exempelvis olika
turistattraktioner framlyfta. Det är rör sig konkret om malmbrytningen i Kiirunavaara, Kirunas
kyrka, Midnattssolen från Luossavaaras topp, Jukkasjärvi kyrka forsfärd längs Torne älv,
Vandring på Kebnekaise, lappar och renar, Norge-besök, Vistasdalen samt sportfiske.96 Samma
år översänder Norrbottens läns turistförening saker till SJ resebyråers skyltfönster. De utvalda
tingen sägs vara “mindre äkta lappsaker” i form av en ren med ackja, modell av en lappkåta,
lappfigurer i tyg- och trämaterial. I bakgrunden föreslås finnas någon av föreningens affischer
“Norrbotten med renen” eller “Norrbotten med lappkåtan”.97 1952 skriver ordförande i
Norrbottens turistförening ett brev till ordföranden i Malmbergets turistnämnd, Herr Erik
Lundström. I detta brev framgår det att Malmbergets turistnämnds förslag om turistaffisch nu har
behandlats. Affischen beskrivs domineras av gruvanläggningarna, något som Norrbottens
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turistförening inte tycker är fördelaktigt ur en turistsynpunkt. Istället vill man att affischen
stilfullt ska illustrera ortens natur och dess egenart.98

3.5 Gammalt möter nytt genom Norrbottens turisttrafikförbund
under 1960-talet
Norrbottens Turisttrafiksförbunds årsberättelse från 1966 har en ren på framsidan och är döpt till
Norrbotten- turistlandet.99 I förordet finns ett uttalande från dess ordförande, landshövding
Ragnar Lassinantti, som säger att Norrbotten är de stora viddernas land. Han betonar vidare att
arbetet måste söka att på bästa sätt utnyttja Norrbottens naturtillgångar för att skapa ett
fritidsland som människor återvänder till. Kiruna lyfts fram som en utgångspunkt för det
nordligaste fjällområdet och dess turistavdelning pekas ut som speciell eftersom de kan erbjuda
allt från underjordsgruvan i Luossavaara-Kiirunavaara till Torneträsk.100 Turisttrafikförbundet
har även en investeringsplan för 1966 och efterföljande fyra år där olika turistprojekt listas för att
söka stöd.101 Det framgår att flertalet satsningar görs på fjällkommunerna. I Arjeplog ska
investeringar göras för ett fiskeläger i Miekak, i Gällivare skall en turistanläggning etableras i
Nikkaluokta och i Jokkmokks Kvikkjokk byggs turistanläggningen ut. Övriga investeringar
berörande fjällturismens profil omnämns nedan.
● Utbyggnad av SJ:s semesterhemsanläggning i Björkliden.
● Ombyggnad av fem fjällägenheter för turiständamål längd Graddisvägen i Arjeplogs
kommun.
● Högfjällshotell, “Graddisvägen”
● Utbyggnad av fiskeläger vid Kaitumjaure i Gällivare kommun.
● Ednavaare fritidsanläggning i Kiruna stad.
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Norrbottens läns turistförening 1953, brev från ordförande i Norrbottens turistförening till Herr Erik Lundström,
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● Fritidsby och campingplats i Slagnäs, Arjeplogs kommun.
● Turistanläggning vid vägskälet Vassara älv, Gällivare kommun.
● Skid- och fritidsområde i Kåbdalis, Jokkmokks kommun.102

3.6 “Det annorlunda” under 1960-talets slut
För att kartlägga hur Norrbotten framställs kan vi fortsättningsvis se till programinnehållet för en
kontaktresa för resebyråchefer från Stockholm 1967. Bland de aktiviteter som planeras ryms
bland annat öl och bastu, Lapplandsfilm, resa till Jokkmokk och guidning genom det som
benämns som lapp-stan och lappkyrkan för att sedan återvända till Luleå och få en middag vid
namn

Lappkok.103

Vidare

konstaterar

ordförande

R.

Lassinantti

att

Norrbottens

turisttrafikförbund fortsätter att öka omstänningssifforna under sitt fjärde verksamma år 1966. En
turistinformationsstation har öppnats i Jävre innehållande länets alla turistiska begivenheter och
anses haft gott resultat. Det konstateras att framtida insatser bör inkludera mer broschyrer och
informationsmaterial

på

tyska

och

engelska.104

Turisttrafikförbundet

har

vidare

en

kampanjuppläggning för 1967 där olika fjällturistiska projekt omnämns. Det rör sig bland annat
om en turisthandbok, en tidning som skall heta “Möt Norrbotten”, “Fiska rätt i Norrbotten”,
fiskefolder, Norrbotten-Vinter, nytt logikomplement under namnet “Top of Europe”,
Norrbottensaffisch, annonser och en liftfolder. Informationen kring fjällturismen är tilltänkt att
förmedlas ut genom ett Nordkalottsamarbete, utställningar, kursverksamhet, studieresor, salespromotion i Danmark/Tyskland/Holland och genom olika resebyråer.105
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Norrbottens turisttrafikförbund, Investeringsplan 1966-1970.
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105
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Norrbottens turisttrafikförbund, kampanjuppläggning för 1967.
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3.7 Samer, natur och kultur under båda decennier genom
Svenska turistföreningen
För att studera en eventuell exotifiering av Norrbotten genom fjällturismen skall fortsättningsvis
STFs årsskrifter från 1950–60-talen undersökas. Från 1950 skriver en Per Collinder om besök
vid de nordligaste turiststationerna där det ska finnas ett speciellt folk i vildmarken som har
gamla bestämda boplatser, jaktmarker, beten och fiskevatten. Han talar om fjällen som ett
drömmande landskap med smaragdskimrande snökristaller och höga snöpyramider.106
Gestaltningen av fjällturismen fortsätter i Svenska turistföreningens årsskrift för 1953. Denna
gång genom midnattssolen som beskrivs som ett himmelskt ting som ger människor livskraft.107

I en annan årsskrift beskrivs fjällen som ett krävande landskap med hård kyla och djup av snö.
En stor rentjur som fejar sina horn i vilda rörelser berättas det också om. 108 Ur en skildring från
Sarek109 beskrivs färder på renflyttningsstigar med flera benhögar i sikte. Slutsatsen är att renar
fallit offer för varg, järv eller björn. Sinnesstämningen av äventyrslust och frihetskänsla i fjällen
lyfts fram, samt de lockande riskfyllda vandringarna upp till topparna.110 I en annan årsskrift
beskrivs sedan högfjället ur en kebnekajsevandrares perspektiv. En kungsörns skrik hörs på
vägen och väl uppe beundras vad som kallas för björkarnas, vidderna och myggens väldiga
dalstråk. Där nere sägs hjortronmyrarna och lägereldarna vänta.111

Ur Svenska turistföreningens årsberättelse 1961 framgår det att fjällturismen i hela landet ökat
sedan mitten på 1950-talet. Diverse fjällstationer i Norrbotten är därför under pågående om-och
106
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tillbyggnadsarbeten, bland annat i Kvikkjokk och Saltoluokta. Kårsavaggekåtan i närheten av
Abisko omnämns ha ersatts med en ny, medan Mårmankåtan rivits och en stuga tillsatts. Detta
gäller även Nallokåtan som även den ersatts med en mindre stuga.112 1963 års årsskrift från STF
har temat Norrbotten. Vad beträffar fjällen och dess turism talas det i sammanhanget om renar
och om naturfolket samer som genom sina jojkar återspeglar hjordarna i skog och fjäll. Fjällen
gestaltas genom textstycket med namnet “Nomadliv”. Det talas också en hel del om samernas
levnadstraditioner. Kring jakten står det att den äldsta pojken under hösten var den som skulle
stanna kvar i sitan för att vittja fallgropen. Det uppmärksammas i texten att köttet endast täcktes
av ris och näver utan att varken styckas eller saltas först. Annat var det om vildrenstjuren fälldes
på fjället, då skulle köttet förvaras i en grop. Fortsättningsvis står det om att kvinnorna ordnar
kast-och ledtömmat av skinn och rensenor. Det står också om hur renhuden garvades och att
vinterplagg sydda med renhåret kvar utanpå. Tillvaron på fjället sätts sedan i förhållande till
moderniteter såsom tidningar, telefon, radio och telefon. Avsaknaden av dessa menas ha gynnat
gamla samiska berättartalanger och traditionsbärare. Bilderna som visas i texten Nomadliv är en
kombination av fjällvärldens höga berg och bilder på renhjordar.113 I en annan text i STF:s
årsskrift 1963 sägs fjälltrakterna bestå av stora vidder, djupa dalar och toppar med ett tjockt täcke
av vit, fast snö. Tore Abrahamsson beskriver fjällturismen som en chans att vara ensam med en
god vän syftande på sig själv och den vila och trygghet som infinner sig i både sommar och
vintertid. Tystnaden är total tack vare snön och isen, vilket gör att stillheten är total. Han lyfter
fram fördelarna med att bo i en kåta på nätterna. Värmen från elden gör det trivsamt sägs det. 114
Årsskriften innehåller även Fjäll för fritid vilken talar om den utökade fjällturismen i Norrbotten.
Fjällvandringarna underlättas med stugor och kåtor samtidigt som vinterstationen i Abisko spelat
roll för vinterturismen. Fortsättningsvis sägs fjällturismen ha en viss stämning som måste
bibehållas för att fortsatt ta emot turister som letar efter rekreation. Det menas att de orörda
markerna i fjällvärlden behöver finnas kvar och att utveckling sker i samråd med naturskydd och
samernas organisationer.115 Fjällturismen illustreras även genom följande citat:
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Vår fritifsresa till vildmarksområdet i norr blir en upptäcktsresa till en storslagen, skön
och annorlunda natur men den ger också- just genom frånvaron av människors många
tekniska verk- ett mäktigt historiskt perspektiv. Under vandringen genom Sareks
fjälldalar eller över Padjelantas böljande gröna hedar kan vi uppleva “vid pipande
myggors dans, den tid, som före människan inte fanns.116
Fjällturismen visar också en exotisk sida genom vegetation. Det betonas arter uppe i fjällen
företräds av annorlunda raser och underarter till de vanliga växterna i övriga Sverige.
Utstickande arter ges plats, som exempelvis fjällgentianan som sägs vara den blåaste blomman i
Norden.117 Kommande år fokuseras det på fortsatt utbyggnader i förmån för fjällturismen.
Arbetsmarknadsverket ger bidrag och rastplatser kan därför fortsätta att byggas. En linbana är
färdig i Abisko och en provisorisk serveringslokal som ska sälja sportartiklar planeras vid
denna.118 Under 1960-talet förekommer också kurser i fjällkunskap, fjällfotografering och
utförsåkning.119 Det blir dessutom utöver det aktuellt med klätterkurser och högfjällskurser. För
första gången anordnas 1969 även resor under rubriken “Samekultur”.120

4. Slutdiskussion
Föregående undersöknings syfte var att studera om fjällturismen i Norrbotten användes för att
exotifiera länet under 1950- och 1960-talen. För att kunna svara på detta formulerades tre
frågeställningar som nu kommer besvaras utifrån empirin. Därefter förs ett resonemang utifrån
den teoretiska referensramen. Till sist återfinns förslag på vidare forskning inom området.
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4.1 Exotiska gestaltningar
Under 1950- och 1960-talen förekommer det exotiska gestaltningar beträffande fjällturismen,
ovanliga genom sin särart i förhållande till övriga Sverige, av de olika centrala aktörerna. Ett
återkommande tema är renen som ofta återfinns i ett snötäckt landskap. Snö, is och kyla används
ofta i fotografier och affischer, inte minst när hotell och logimöjligheter marknadsförs.
Gestaltningen omfattar skrifter som talar om ett drömmande landskap med smaragdskimrande
snökristaller som inger en frihetskänsla, vilket kan sägas vara ett försök till exotifiering.
Exotifiering förekommer även genom det som uppfattas som samiskt. Fjällturismen kombineras
ofta med samer som därmed i sig blir en turistattraktion i fjällvärlden. Samer omnämns som
“urinvånare” samtidigt som de uppenbarligen också tillskrivs egenskaper som är av exotisk
karaktär. Exempel på detta är deras jojkar. Vid en analys av eventuell exotifiering blir det
centrala framställningen av samer och deras kultur, oavsett om det är sant eller inte. Det handlar
om vad som blir utvalt av utomstående för att skapa en särskild form. I detta sammanhang är
därför intressant att se att samer sägs vara ett nomadfolk i vildmarken när fjällturismen skall
marknadsföras. De sägs ha sina särskilda boplatser, jaktmarker och traditioner som kan liknas
med stenåldern. Jakttraditioner målas upp som något annorlunda, som exempelvis när de inte
saltar eller styckar bytet utan endast täcker köttet av ris och näver. Ofta används inte
benämningen same, utan istället “lapp” som då ofta vill peka på primitivare levnadsvillkor.
Kåtor, traditionella dräkter och knivar i bältet återfinns ofta på bilder i fjällturistiska
sammanhang. Samma tendens syns i utställningar som ska representera fjällturismen i länet där
modeller av samefigurer, renar, ackja och kåtor syns. Reklambilder pryds gärna med fotografier
från tält med en annalkande dag med naturen utanför. Fjällvärlden lovas ofta inpå knutarna och
erbjuda en särskilt ren luft. Detta symboliserar motsatsen till den moderna civilisationen och blir
således en exotisk gestaltning. Fjällturismen förmedlas även genom fotografier som berör
snöaktiviteter såsom skidor. Människor på bilder är ofta klädd i skinn och päls som även det ger
ett exotiskt inslag.

Ännu ett exempel på vad som kan upplevas som främmande för andra är midnattssolen, vilken
också frekvent förekommer och blir en exotisk illustration. Det exotiska skapas genom
beskrivningar såsom att naturfenomen i Norrbotten skulle vara ett himmelska ting som ger
livskraft. Midnattssolen används också i andra sammanhang än som naturfenomen vilket ger den
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en egenart, som när evenemang såsom Midnattssolsrally tillkommer. På liknande sätt tas även
det exotiska med fjällturismen fram genom norrskenet. Norrsken, snö och renar skapar
tillsammans en mytomspunnen och romantisk bild av fjällen. Naturen blir därför genomgående
en typ av exotisk gestaltning eftersom den framställs som sällsam och svårtillgänglig. Det talas
om bergens, renhjordarnas, björkarnas, viddernas och myggens land med hjortronmyrar och
lägereldar som väntar. Därför blir turer i fjällvärlden förknippad med vildmarken och så kallade
Kalotturer upplevs exotiska. På olika turer är det nämligen det säregna som försöks förmedlas
och förstärker exotifiering. Vikten läggs på det annorlunda såsom skidåkning i midnattssolen,
aftonvandring i norrskenet, besök hos samer, forsfärder, sportfiske i fjällsjöar, vandring på höga
fjälltoppar. Denna tanke medför även en annan exotisk gestaltning genom bergen i Norrbotten.
Malmen och malmbrytningen ger nämligen också en särprägel på ett besök i fjällvärlden. Dock
verkar inte detta vara något som fått desto större genomslag under 1950-talet. Trots att förslag
om affischering föreställande gruvanläggningar vill Norrbottens läns turistförening istället lyfta
fram naturen och inte industrin. Naturen omnämns som tidigare nämnt som något spektakulärt då
den illustreras som nästintill orörd, men det finns ytterligare en aspekt som kan sägas vara en
exotisk gestaltning. Denna handlar om de unika växtarterna som återfinns i fjällen. Exotisk
gestaltning handlar under fjällturismens tillväxtfas också om avstånd. Det förekommer betoning
på att det kan ta flera dagar mellan rastplatser och tills en annan människa påträffas bland de
stora vidderna.

4.2 Bilden av Norrbotten genom fjällturismen
Den bild av länet som ges genom olika utställningar, studieresor, affischering och
informationsblad har en stark exotisk prägel. De saker som återfinns med rubriken Norrbotten är
ofta renar, samer, vinter, polcirkeln, midnattssol, norrsken och vildmark. Öl och bastu används
gärna också för att förstärka det säregna intrycket av länet, eftersom det många gånger handlar
om att illustrera Norrbottens ställning i förhållande till det övriga samhället. Bilden av länet som
förmedlas genom fjällturismen handlar därför också till övervägande del om de väldiga
naturrikedomarna. Malm, skog, floder och vattenkraft är ständigt återkommande både i
romantiska beskrivningar av naturen och i tillvaratagande. I samband med fjällturismen föreslås
besök hos samer, vilket betyder att bilden av länet också omfattar en särskild kulturgrund. Det är
därefter intressant att ta ytterligare en aspekt i beaktning i sammanhanget. Som en del av bilden
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av Norrbotten poängteras det nämligen att det finns en stor social omsorg för samer rörande
deras kultur och utbildning. Kanske är det ett försök att ge bilden av ett sammanhållet län.
Samordningen verkar man dessutom försöka göra till en del av en större enhet och hela Sveriges
turistnäring. Detta syns genom försöket att få Norrbottens fiskevatten i en rikstäckande katalog.
Det syns också i tryckta texter som säger att den sociala omsorgen är omfattande i länet. Det
råder sedan ingen tvekan om att det samtidigt finns en önskan att ge bilden av Norrbotten som
något eget med unik profil. Flertalet affischer bygger på att Norrbotten är något eget, exempelvis
genom titlar såsom “Renlandia”. Fjällturismen förmedlar således en varierad bild av Norrbotten.
De olika aktörerna visar genom olika utflykter och rundresor upp ett mångsidigt län som har
alltifrån sportfiske, campingplatser, stugor, skidor, samiska kulturinslag, djurparker och inte
minst en storslagen natur. Sammantaget blir Norrbotten nästintill ett eget land, turistlandet.

Det omnämns också en hel del av moderniteter i turistföreningarnas och turisttrafikförbundets
planering av fjällturismen. En hel del fokus läggs på att skapa mer boendemöjligheter som inte
bara handlar om kåtor och tältning. Det illustreras också att Norrbotten skall erbjuda
fjällägenheter och stugor, vilket stärker bilden av ett län med stort utbud. En förutsättning för de
många turistattraktionerna inom fjällturismen är en stor yta med växlande terräng. Därför är det
oundvikligt att bilden av Norrbotten även handlar om ett län med stora avstånd och ett nordligt
läge. I framställningar kan detta både vara en nackdel eftersom transport tar desto längre tid,
samtidigt som det kan vara en fördel. Fördelen är att det kan användas för att måla upp en bild av
stora vidder, orörd natur och tillgänglighet till de nordiska grannarna. En stor del av
illustrationen av länet handlar nämligen om att ge intrycket av att det är en del av en större
nordlig enhet: Nordkalotten. Detta syns inte minst genom önskan om en mellanriksväg till Norge
och stoltheten över det kommande samarbetet med Ryssland. Att Kalotturer sedan skall
marknadsföras genom filmer från Norrbottens fjällvärld vittnar om att det många gånger är
fjällturismen i Norrbotten som får förmedla bilden av hela Nordkalotten. Därför kan
fjällturismen sägas vara en knytpunkt där Norrbotten får en central roll för hela Norden. Detta
visar också den planerade flygtrafiken. Även om Norrbottens fjällturism har orörd och
svårtillgänglig natur vill man förmedla att den är inom räckhåll för alla.
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4.3 Förändring av fjällturismens karaktär
Fjällturismens karaktär förändras under tillväxtfasen, även om många exotiska inslag är
genomgående. I början av 1950-talet är exotifieringen som starkast med fokus på att försöka
sälja in Norrbotten genom den samiska kulturen. Detta syns bland annat genom urvalet till
diverse utställningar där modeller av lappkåtor, renar och samefigurer exponeras tillsammans
med Norrbottens läns turistförenings märke. Besökare under denna tid verkar dessutom främst
vara intresserade av “lappar”, deras sång och traditioner. Successivt syns alltmer naturinslag i
fjällturismen under mitten av 1950-talet. Om det beror på att intresset för samer som ett naturfolk
eller om fjällvärlden upptäcks i alla fall är svårt att säga. Det verkar dock som att den samiska
kulturen används för att uppmuntra till upptäcktsresor i Norrbottens fjällvärld. Ofta kombineras
boende i kåta med vandrings-och skidturer. Det verkar som att det finns försök att kombinera det
nya med det gamla genom att bygga moderniteter såsom linbanor med boendemöjligheter i kåtor.
Tanken är däremot inte ny, eftersom man redan i början av 1950-talet börjat diskutera att fokus i
Norrbotten bör ligga hos dess berg och vegetation. Så tidigt som 1953 föreslås både besök hos
samer och norrsken samt midnattssol som sevärdheter i fjällen. Framåt slutet av 1950-talet
frångås de samiska inslagen i fjällturismen desto mer i förmån för mer plats åt naturen.
Fjällturismens präglas istället av mer sportiga inslag genom slalombackar, skidliftar och
sportfiske.

Början av 1960-talet följer delvis samma tendenser från 1950-talets slut. Fjällturismens samiska
karaktär avvecklas till en början. Detta syns bland annat genom att Mårmankåtan och Nallokåtan
rivs och ersätts 1960 med stugor istället. Samtidigt verkar intresset för samer vakna till liv igen
och prägla fjällturismen. 1963 finns ett stort fokus på samers levnadstraditioner kring exempelvis
jakt. Det verkar finnas en längtan till en orörd natur, och fjällturismens karaktär handlar därför
mycket om rekreation under 1960-talet. För att uppnå önskad effekt fokuseras fjällturismen på
naturen och vila, samt att se till att alla tänkbara bekvämligheter finns. Serveringslokaler, stugor,
högfjällshotell, semesterhemsanläggningar, fiskeläger, turistanläggningar och fjällstationer byggs
för att göra det bekvämt för turisterna. Samtidigt hittar fjällturismens karaktär också till viss del
tillbaka till samer. Det finns nämligen under 1960-talet möjlighet att välja boende i kåtor längs
med olika fjälleder. Fjällturismens karaktär under 1960-talet följer således två parallella spår.
Dels den sportiga där fjällkunskaper rörande klättring och hur man överlever på fjället värderas.
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Sedan förmedlas den kulturella karaktären genom resor som går just under namnet
“Samekultur”. Den senare kan antas vara ett återupptagande av den exotifierande karaktär som
inleds i början av 1950-talet.

4.4 Återkoppling till det teoretiska ramverket
I tidigare avsnitt konstaterades det att Saids modell av hur något exotifieras som ska användas
som utgångspunkt för undersökningen. Centrala delar är skapandet av något annorlunda genom
att ställa det i motpol till något annat. I undersökningen framgår det att fjällturismen i Norrbotten
under sin tillväxtfas ofta ställs i motsats till övriga Sverige. Exempel på detta är den samiska
kulturen som ofta används för att marknadsföra fjällturismen i Norrbotten. Anledningen till att
just kåtor, renar och ackjor porträtteras kan analyseras genom den teoretiska referensramen. Han
menar trots allt exotifiering handlar om att rekonstruera seder som är annorlunda mot normen,
vilket den samiska kulturen blir om den ställs mot övriga Sverige. I detta sammanhang framställs
dessutom fjällturismen i Norrbotten som ett forum där “svenskheten” inte bara möter samiska
traditioner utan även finska traditioner. Det är därför boendemöjligheter i fjällvärlden i princip
alltid placeras strategiskt i berikande naturmiljöer. Antingen uppe på fjället eller vid fiskerika
sjöar. Det handlar återigen om att skapa något annorlunda i förhållande till vad människor är
vana. Detta syns tydligt genom de krafter som vill lyfta fram malmbrytningen som
turistattraktion. Ensam i sitt slag blir nämligen det en stark kontrast till övriga svenska
samhällen. Det är därför ingen slump att affischer ofta innehåller “Norrobtten och renen”, “Top
of Europe”, “Norrbotten med lappkåtan”, eftersom också detta handlar om ett annatgörande av
exotisk karaktär. Det blir nästintill ett försök av att skapa en utländsk känsla i Norrbottens län
genom koncept såsom öl och bastu och lappkoksmiddagar som förmedlas till både svenskar och
andra nationaliteter. Denna bild är ständigt återkommande i utställningar, kurser och studieresor
vilket visar på en generalisering i enlighet med teorin om exotifiering.

Enligt teorin bidrar generalisering till skapandet av något exotiskt. Detta överensstämmer till stor
del på fjällturismen under tillväxtfasen, eftersom det är återkommande illustrationer som
används. Huvudteman är samer samt natur och snö vilket upprätthåller den exotiska bilden. Detta
syns inte minst genom det faktum att representanter från andra turistföreningar i landet
förespråkar att Norrbottens fjällturism skall fokusera på det säregna genom naturen, berg,
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midnattssol och norrsken. I teorin betonas nämligen att det är de som står utanför som bygger
upp den exotiska bilden av något annorlunda, varför det inte är konstigt att utomstående
kommentarer och rekommendationer påverkat fjällturismens karaktär i Norrbotten. Detta blir
extra tydligt när fjällturismen dessutom i direkta uttalanden sägs innehålla frånvaro från
människors tekniska verk och istället erbjuder en orörd natur. Återigen skapas en motpol till det
övriga samhället. Slutligen finns försök till att bygga upp en exotisk bild av något annorlunda
också i beskrivningar av naturlandskapet i fjällområden. Kala områden, primitiva levnadsvillkor,
befolkningstomma byar och långa vägsträckor blir en kontrast till den övriga befolkningstäta
världen.

4.5 Vidare forskning
Eftersom denna undersökning fastslagit att exotifiering skett genom fjällturismen under
tillväxtfasen på 1950–60-talen och tidigare forskning visar på att detta används under
etableringsfasen på 1970–80-talen, kan det vara intressant att undersöka inledningsfasen under
1930–40-talen. Det kan då fastslås om exotifieringen påbörjas redan innan 1950 och i vilken
utsträckning det förekommit historiskt sätt. Det kan också tillföra att studera annan typ av turism,
exempelvis skärgårdsturism, för att se om naturromantiska och kulturella inslag förekommer
även här av exotifierande slag. Ytterligare aspekt av fjällturismen i Norrbotten kan fås genom att
studera den ur ett organisatoriskt perspektiv. Då kan också de olika förbunden och föreningarnas
roller sinsemellan klargöras desto mer. Slutligen skulle det vara intressant att göra en
mediegranskning under tillväxtfasen för att se vilken bild av länet och fjällturismen som ges
genom olika tidningar runt om i landet. Detta kan i sin tur sedan jämföras med den bild som
förmedlas under senare decennier, 1970–80-talen exempelvis.
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