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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I norra Skandinavien är samer och samisk kultur en stor del av den exotism som sammankopplas med 
norden, vilket används flitigt inom turistisk marknadsföring (Pettersson & Viken, 2007). Den samiska 
kulturen är mångfacetterad och representeras på många olika sätt. I Sápmi finns det nio olika språk 
spridda över de nordliga delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland (Broadbent, 2010). I stora 
delar av det geografiskt perifera och glesbefolkade Sápmi finns det minimalt med infrastruktur 
(Pettersson & Viken, 2007). I Sápmi råder olika politiska förhållanden beroende på var man befinner 
sig och ofta är nationella lagar och föreskrifter överordnade samiskt beslutsfattande (Josefsen, 2001). 
Sápmi har inga officiella samiska gränser, istället binds området samman genom det samiska 
kulturarvet. En av den samiska kulturens viktigaste aspekter är renskötsel (Rønning, 2007). 
Renskötsel och dess nomadiska implikation är en av svenska statens erkännande faktorerna för samer 
som en kulturell grupp och urfolk (Broadbent, 2010). Renskötsel är en viktig del av samisk kultur och 
även samer som inte är direkt involverade i renskötsel hävdar dess betydelse och vikt. Renskötsel ger 
en direktlänk från nutiden tillbaka till de samiska rötterna och det kulturellt arvet (Rønning, 2007).  

En undersökning om samiskt entreprenörskap i Finland visade att utveckling enligt egna normer 
föredrogs över utveckling som förespråkades av andra finska företag (Dana & Remes, 2007). De 
samiska företagarna i den finska delen av Sápmi ville utveckla sina företag på ett samiskt sätt. 
Palomino (2012) anser att det är i en sådan dager samisk egenföretagande bör förstås, och en 
förståelse som innefattar ekonomisk utveckling, kulturellt främjande och med en fokus på naturens 
egenvärde. Turism kan vara både positivt och negativt på samma gång. Turism är en bransch som 
skapar arbetstillfällen och en möjlighet att sprida samisk kultur, men samtidigt öppnar turismen 
dörrar som i vissa fall kan leda till kulturell urlakning (Pettersson & Viken, 2007). Fast å andra sidan 
skapar turism en möjlighet för samiska entreprenörer att framföra och förmedla sin unika kunskap om 
natur och samiskt kulturarv genom nya affärsmöjligheter (Palomino, 2012). Enligt tidigare studier 
ökar intresset för samisk kultur och turism (Pettersson, 2002; Viken & Müller, 2006). 

Som en del av forskningsprojektet “Från ekonomiskt bakland till global nöjesperiferi?” inom 
programmet Arctic Futures som finansieras av stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, 
genomför denna studie om förutsättningarna bland samiska turistentreprenörer i svenska delen av 
Sápmi. Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet står bakom studien som 
belyser externa och interna faktorers eventuella påverkan på samisk turism. Syftet med studien är att 
undersöka de faktorer som gynnar och de faktorer som motverkar samisk turismutveckling i olika 
regionala områden i svenska delen av Sápmi. Samiska turistentreprenörers förutsättningar och 
eventuella hinder i svenska delen av Sápmi är ett outforskat fält. Denna initiala kartläggning av den 
komplexa relationen mellan samiskt turistföretagande och förutsättningarna i olika regionala områden 
i Sverige belyser hur entreprenörerna ser på sin egen roll, samt vilka externa och interna faktorer som 
är av störst betydelse. 

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med samiska turistentreprenörer som finns listade på 
Visit Sápmis hemsida (“Visit Sápmi,” 2012). 37 företagare intervjuades under hösten 2012. 
Intervjuerna syftade till att hjälpa oss skapa en aktuell uppfattning om samiska aktörers 
verksamhetsförutsättningar och behov gällande turismutveckling. I resultatet visas tre 
underkategorier från intervjuerna. Den första delen beskriver samiska turistföretagare i svenska delen 
av Sápmi. Den andra delen visar resultatet av externa faktorers påverkan på samiskt turistföretagande. 
Den tredje delen visar interna faktorers inverkan på samiskt turistföretagande. Tillsammans beskriver 
dessa tre delar de varierande förutsättningar och eventuella hinder som upplevs av samiska 
turistföretagare i svenska delen av Sápmi. 
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2. Resultat 

2.1. Samiska turistföretagare i svenska delen av Sápmi 
 

I denna inledande del av resultatet beskrivs de samiska turistentreprenörer i den svenska delen av 
Sápmi som valt att delta i telefonintervjustudien som genomfördes under hösten 2012. 

 

Geografisk lokalisering 

Sammanlagt 37 samiska turistföretagare deltog i studien. Majoriteten av företagen är lokaliserade i de 
västra delarna av det svenska fjällandskapet (se Tabell 1.). De intervjuade företagarna kan delas upp i 
två kategorier. I den första kategorin återfinns 20 av 37 företag och dessa är belägna i områden 
tillsammans med andra samiska turismentreprenörer som deltagit i denna studie. De två största 
grupperna inom den första kategorin finns i Jokkmokk (Jokkmokks kommun) där sex av de samiska 
turistföretagen är belägna, och i Ammarnäs (Sorsele kommun) där fyra av företagen är verksamma. I 
den första kategorin återfinns även företagare från Funäsdalen, Gällivare, Porjus och Tärnaby. Den 
andra kategorin består av 17 samiska företagare som i denna studie är de enda representanterna för 
sina geografiska områden. 

Tabell 1. Verksamhetens lokalisering i alfabetisk ordning 

Ammarnäs Gravelsjön, 
storsäter 

Jokkmokk Lansån Tärnaby 

Ammarnäs Gällivare Jokkmokk Nikkaluokta Tärnaby 

Ammarnäs Gällivare Jokkmokk Nulltjärnsgården Tärnaby 

Ammarnäs, 
Umeå 

Gällivare Jukkasjärvi Pietsjaure Åre 

Anariset Häggsjö Jukkasjärvi Porjus  Övre 
Önet 

Funäsdalen Jokkmokk Kebnekajse Porjus   

Funäsdalen Jokkmokk Kiruna Ritshemjokk 

Funäsdalen Jokkmokk Langas Slagnäs  

 

 

De flesta samiska turistföretagarna bor i samma kommun som de bedriver sin verksamhet i. Många av 
företagarna bedriver ett flertal verksamheter samtidigt. Beroende på säsong och efterfrågan är vissa 
entreprenörer lokaliserade i olika delar av landet.  
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Könsfördelning 

Könsfördelningen bland de tillfrågade samiska turistentreprenörerna är relativt jämn. 20 
respondenter är män och 17 respondenter är kvinnor (Figur 1.). En liten majoritet av de tillfrågade 
samiska turistentreprenörerna är män. Detta resultat visar dock inte en adekvat estimering av 
ägandestrukturen bland samiska turistentreprenörer, då resultatet är baserat på den person som 
intervjuats och inte på vem som äger själva företaget. En stor del av verksamheterna drivs som 
familjeföretag där ansvarets delas mellan ett flertal parter.   

 

 

Figur 1. Könsfördelning bland respondenterna 

 

Verksamheter 

På Visit Sápmis hemsida (“Visit Sápmi,” 2012) beskrivs företag som arbetar med besöksnäring, turism 
och andra aktiviteter i svenska delen av Sápmi. Visit Sápmi har delat in företagarna enligt fem större 
generella kategorier bestående av samiskt boende, kultur, samiska kök, sportfiske och jakt samt en 
blandad grupp bestående av vandring, ridning, renkörning och skoter.  

De flesta av de tillfrågade företagen i denna studie ägnar sig åt ett flertal aktiviteter vilket innebär att 
de är svåra att kategorisera i enbart en av dessa grupper. Övergripande ägnar sig de flesta företagen åt 
samisk kultur i olika former, och 18 av företagen anger kultur som en central del av deras utbud. Ett 
stort fokus läggs på naturupplevelser och kulinariska kulturrepresentationer. Även design, konst, 
slöjd, logi, fotografi och föreläsningar är framträdande i de samiska företagarnas beskrivning av sina 
verksamheter.  

Denna breda kompetens och stora spridning på verksamheter innebär att besöksnäringens 
traditionella uppdelning av säsonger baserat på årstider inte visade några tydliga mönster i denna 
undersökning. Många företagare bedriver sina verksamheter året runt. Vintern och vårvintern 
framstod som betydande för många av respondenterna, men för andra deltagare i studien utmärkte sig 
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sommaren och hösten i lika stor utsträckning. Detta innebär att de respondenterna tack vare sin 
utmärkande specialisering och varierande fokusering gällande årstid faktiskt erbjuder sina kunder 
samiska upplevelser under hela året.  

 

Antal anställda under huvudsäsong 

De enskilda företagen upplevde ändå specifika huvudsäsonger baserade på sin egen kundkrets och sitt 
utbud. Under denna huvudsäsong, som infaller på olika delar av året för många av företagarna, 
anställer 17 av företagen ingen extrapersonal (Figur 2.). Sex företag anställer under huvudsäsongen en 
anställd. Sex företagare anställer två personer. Utöver detta var det två företagare som anställer tre 
personer och ett företag som under huvudsäsongen har fem anställda. Fem respondenter uppvisade 
ett företagande som i stor utsträckning bryter mot mönstret av få anställda. Dessa fem respondenter 
anställer mellan tio och 30 personer under sina huvudsäsonger (Figur 2.).    

 

 

Figur 2. Antal anställda under huvudsäsong 

 

Anledningen till att få anställningar har registrerats av majoriteten av de intervjuade samiska 
turistföretagarna är, som nämndes kortfattat tidigare, att verksamheterna i stor utsträckning är 
familjeföretag. Man anställer sällan någon på helårsbasis, då arbetsbördan delas mellan 
familjemedlemmar. Vissa av de 17 tillfrågade samiska turistföretagarna som inte anställde extra 
personal under huvudsäsongen uppgav ekonomiska begränsningar och småskalig verksamhet, som 
anledningar och andra undvek att anställa eftersom de helt enkelt inte behöver personal eller inte 
upplever någon urskiljbar huvudsäsong. De flesta av de 17 företagarna som inte har några anställda 
under huvudsäsongen var familjebaserade verksamheter där mankraften och den tillhörande 
arbetsbördan inte kunde räknas eller återspeglas genom att belysa antalet anställda.  
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Verksamheternas startår 

Hur länge turistföretagen har funnits hade inte samband med antalet anställda under huvudsäsongen. 
Ett exempel är Björkudden som startade sin verksamhet år 1960 (Figur 3.), vilka under 2012 hade två 
anställda under sin huvudsäsong.  

 

 

Figur 3. Verksamheternas startår 

 

I Figur 3 uppvisas verksamheternas startår i kronologisk ordning där Björkudden med start år 1960 är 
det äldsta och först etablerade företaget. Made in Jukkas med start år 2011 är det yngsta och senast 
etablerade företaget. Figur 3 visar en tidsaxel för varje företag som deltagit i studien där starten av 
verksamheterna är markerat med en ruta som anger startåret.  
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Med undantag från de tre äldsta företagen Björkudden, Anådalen Saemien Sijte och Njarka Sameläger, 
har de övriga företagen etablerat sig antingen under slutet av 1980 talet och 1990 talet (17 företag) 
eller från år 2000 och framåt (17 företag) (Figur 3.). Här bör även nämnas att Vägvisaren – Samiska 
upplevelser som startade sin verksamhet 1995 numera är nerlagt.  

 

Vinstmöjligheter 

23 av de tillfrågade Samiska turistentreprenörerna upplever att vinstmöjligheterna är bättre nu år 
2012 än när de startade sina företag (Figur 4.). Nio företag hävdar att vinstmöjligheterna för 
närvarande inte är bättre än när företaget etablerades och fem företagare anser att de inte med 
säkerhet kan avgöra ifall vinstmöjligheterna faktiskt är bättre eller inte (Figur 4.).  

De respondenter som svarade nej på frågan rörande om vinstmöjligheterna motiverade sitt svar med 
att eventuell ökning i omsättning inte hade genererat större vinstmöjligheter, att de inte hade 
effektiviserat sin verksamhet, alternativt att de inte funderat så mycket på vinstmöjligheterna men 
antog att de inte var bättre nu.  

De företagare som svarade vet ej på frågan om vinstmöjligheterna påstod att de inte kontemplerat 
frågan nämnvärt då de inte upplevt några större skillnader rörande vinstmöjligheterna.   

 

 

Figur 4. Är vinstmöjligheterna bättre nu än de var vid uppstarten?	  

 

Tidigare arbetslivserfarenhet 

Som en del av telefonintervjuerna fick respondenterna beskriva vad de hade arbetat med innan de 
startade sina turistföretag. Elva av respondenterna som deltog i studien hade före starten av 
turistföretaget arbetat som renskötare och detta visade sig vara den största enskilda gruppen (Figur 
5.). 
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Figur 5. Ordmoln baserat på tidigare arbetslivserfarenhet	  

Den näst största gruppen i ordmolnet i Figur 5. är den som respondenterna benämnde turistnäring. 
Fyra respondenter uppgav att de före uppstarten av sitt turistföretag hade arbetade med turism. Till 
den gruppen har dock inte säsongsjobb, hotell eller tog-över-efter-föräldrar räknats in. Det är värt att 
understryka att dessa jobb enligt respondenterna var turismrelaterade. Utöver renskötare och arbete 
inom turismnäring var även lärarrelaterade yrken utmärkande. Tre personer identifierade sig som 
lärare och till denna grupp kan även ytterligare tre personer räknas med. De respondenter som 
identifierade sig som förskolelärare, elutbildare och samisk ungdomskonsulent.  

 

Anledningar att starta turistföretag 

Kopplat till den egna arbetslivserfarenheten tillfrågades respondenterna om sina personliga 
anledningar att starta ett turistföretag. Diskursen kom här till stor del att handla om förändring. Man 
ville vidareutvecklas och såg potential i att diversifiera sig. I huvudsak kom anledningen till att starta 
ett turistföretag att handla om yttre omständigheter.  

Företagarna som deltog i denna studie kunde delas in i tre olika kategorier som alla handlade om att 
anpassning till förändrade yttre omständigheter (Tabell 2.). De tre kategorierna är Initiativrikedom 
och drivkraft, Tillfällighet och Ekonomiska anledningar. Dessa tre huvudkategorier överlappade till 
stor del och alla företagare hade mer än en anledning till starten av turistverksamheten. Tabell 2 visar 
ett urval av anledningarna som diskuterades av respondenterna. I detta skede av intervjuerna valde 
många respondenter att berätta om de överliggande mål, bakgrunder och visioner de hade med sitt 
företagande. Man ville själv bestämma över sin framtid. Många av företagarna ämnade själva aktivt 
bemöta och ta kontroll över yttre faktorer som påverkar dem, men anledningen till starten av 
turistföretaget kunde trots det ske på slumpartad basis eller av tillfällighet.  

Ett fåtal respondenter framförde ekonomiska anledningar som huvudanledning till uppstarten av 
turistföretaget. Majoriteten av de tillfrågade företagen medgav att de ekonomiska anledningarna 
spelade stor roll, men att det inte varit den primära drivkraften bakom beslutet. De tillfrågade 
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företagarna har tagit tillvara på tillfällen att stärka och bevara samisk kultur genom att diversifiera och 
bemöta yttre faktorer som påverkat respondenterna negativt antingen ekonomiskt eller på annat sätt. 
Fördelarna med turism ligger enligt respondenterna i dess flexibilitet och potential till att förmedla ett 
budskap på samma gång som man säkerställer försörjning på den geografiska plats där man är 
lokaliserad.   

 

Tabell 2. Anledningen till att starta ett turistföretag 

Initiativrikedom och 
drivkraft 

Tillfällighet Ekonomiska anledningar 

Skapa förutsättning att bo 
kvar. 

Mitt gamla föräldrahem, 
strategiskt läge mitt i Åre. 

Ville vidareutvecklas, såg 
potential. 

Blev inspirerad av kompis 
engagemang. 

Slump! Kombinera med renskötseln. 

Brinner för att sprida kunskap 
om det Samiska. 

Hade ett bra läge, prövade bygga 
stuga. 

Insåg att vi kunde tjäna pengar på 
livsstilen. 

Ville få till året runt 
verksamhet. 

Det var ett måste, allt blev enklare 
då. 

Det ekonomiska i rennäringen var 
för låg. 

För att få göra det man trivs 
bäst med. 

För att jag har jobbat med 
hantverk hela mitt liv. 

Ekonomiska skäl. 

Ville bana vägen. Backup lösning, grena ut. Tjäna pengar! 

Ville jobba med det som jag 
brinner för. 

Tog över efter föräldrar. Såg en möjlighet och att det var 
en framtidsbransch. 

Driva eget. Halkade in på ett bananskal! Reducering av renflock. 

Kombinera fotografi och 
leverne.  

Det växte bara fram. Ville utvidga. 

Intresse för Samiskt hantverk. Familjeföretag. Blev rekryterad. 

Såg problem med 
rennäringen.  

Uppehåll i renskötsel. Dålig lönsamhet i renskötseln. 

Tröttnade på att andra ska 
skriva om oss.  

Slump, det växte fram.  

Vi Samer ska skriva vår egen 
historia. 

Det gav sig som självt. 

 Föräldrarna höll på, så jag… 
 Ja, föräldrarna höll på med det. 

 Har alltid gjort detta. 

 Utvecklingen blev naturlig. 

 

 

Hotbild 

Under telefonintervjuerna tillfrågades också de samiska turistföretagarna om vad de upplever som de 
tre största hoten för sina verksamheter i framtiden. I Figur 6 presenteras 116 identifierade hot som 
enligt de tillfrågade turistföretagarna är av störst betydelse för deras framtida verksamhet (Figur 6.).  
Fem respondenter angav marknadsföring som det största hotet för deras egna framtida verksamhet. 
Företagarna förklarade att man såg brister i sin egen kunskap om marknadsföring och upplevde 
svårigheter att nå ut till sina existerande och potentiella kundkretsar.  
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Tätt efter det framtida hotet rörande marknadsföring återfinns verksamhet, ekonomi och 
möjligheter; vilka alla identifierats av fyra respondenter.  Dessa tre hot (verksamhet, ekonomi och 
möjligheter) var sammanlänkade i en oro om att den egna verksamhetens överlevnad var förankrad i 
balansen mellan att säkerställa de ekonomiska behoven samtidigt som man inte lät potentiella 
möjligheter gå till spillo. Dessa möjligheter handlade till stor del om nyutveckling, vidareutveckling 
och att finna nya marknadssegment. Något som man i dagsläget hade svårt att hinna med på grund av 
småskalighet, ork och mod att satsa på kvalité och en nischad marknad. De största identifierbara 
hoten var i huvudsak riktade inåt, mot den egna subjektiva förmågan att förändras och 
vidareutvecklas.  

 

 

Figur 6. Ordmoln av upplevd hotbild för den framtida verksamheten 

	  

Därefter följde en rad av yttre faktorer som återspeglar orosmoment som man inte upplever sig kunna 
påverka nämnvärt. Häri återfinns infrastruktur, fiske, fiskeförbud, gruvutveckling, kunden, renskötsel, 
satsa, sjön, transport, vindkraftverk och vintern m.fl. (Figur 6).  

De övriga hoten, som återgetts med liten text i ordmolnet, visar de platsspecifika och 
närmiljörelaterade omständigheter som de samiska turistföretagarna möter i sina verksamheter. 
Dessa mindre hot som endast återgetts av en eller ett fåtal företagare har sitt ursprung både i yttre 
omständigheter och inre omständigheter som berör den egna verksamheten. Dessa mindre hot är 
därför inte mindre viktiga, utan istället bara mer specifika och geografiskt bundna till förutsättningar 
för den enskilda företagaren.   



 

13	  

	  

2.2. Externa faktorers påverkan på samiskt turistföretagande 
 

Denna andra del av resultatet beskriver de tillfrågade samiska turistentreprenörernas upplevelser 
kring externa faktorer som påverkar deras turistverksamhet. Respondenterna har på en skala 1 till 7 
beskrivit hur de upplever påverkan av olika externa faktorer. I de fall när respondenterna svarat 1 så 
uttrycker det att faktorn upplevs väldigt negativt, 2 upplevs negativt, 3 något negativt, 4 upplevs 
neutralt (det vill säga varken negativt eller positivt), 5 upplevs som något positivt, 6 upplevs positivt 
och i de fall där respondenterna svarat 7 så upplevs den externa faktorn som väldigt positiv.  

 

Gruvdrift och prospektering 

På frågan om hur respondenterna upplever att eventuell gruvdrift och prospektering i deras områden 
påverkar deras turistföretag så har 18 av entreprenörerna svarat att de upplever gruvdrift och 
prospektering som någonting väldigt negativt (Figur 7.). Tre av respondenterna upplever att 
gruvdriften påverkade dem negativt, och en respondent hävdar att upplevelsen är något negativt. 13 
av de tillfrågade företagarna svarade att gruvdrift och prospektering varken påverkar dem negativt 
eller positivt och ställer sig neutralt till frågan.  

Enbart två av företagarna svarade att gruvdrift och prospektering hade varit gynnsamt. En 
entreprenör svarade att gruvdrift påverkar den egna turistverksamheten något positivt och en 
entreprenör svarade att gruvdriftens upplevda påverkan har varit väldigt positiv i dennes mening.  

En tydlig majoritet (35 stycken) av de tillfrågade företagarna ställde sig neutralt eller negativt i sina 
svar rörande gruvdriftens upplevda påverkan på den egna turistverksamheten, medan endast två 
stycken företagare upplever en positiv påverkan.   

	  

 

Figur 7. Gruvdriftens upplevda påverkan på den egna turistverksamheten	  

	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

18	  

20	  

1.	  Väldigt	  
nega3vt	  

2.	  
Nega3vt	  

3.	  Något	  
nega3vt	  

4.	  
Neutralt	  

5.	  Något	  
posi3vt	  

6.	  Posi3vt	   7.	  Väldigt	  
posi3vt	  

An
ta
l	  r
es
po

nd
en

te
r	  



 

14	  

	  

	  

Naturskydd 

På en skala 1-7 där 4 är neutralt, 1 är väldigt negativt och 7 är väldigt positivt svarade elva av 
respondenterna att de upplever att naturskydd påverkar deras verksamhet väldigt positivt. Nio 
företagare anger att naturskydd har en positiv påverkan på deras turistföretag och fyra företagare 
upplever det som något positivt för deras verksamhet (Figur 8.).  

Elva företagare svarade att de ställde sig neutralt till naturskydds upplevda påverkan på deras egen 
verksamhet.  

Två företagare uppgav att naturskydd i deras område inte var bra för deras företag. En av dessa 
företagare svarade att naturskydd påverkade den egna verksamheten något negativt och den andra 
svarade att den upplevda påverkan var negativ (Figur 8.).  

 

 

Figur 8. Eventuellt naturskydds upplevda påverkan på den egna turistverksamheten	  

	  

Klimatförändringar  

Majoriteten av företagarna upplever att klimatförändringar har förändrat sättet de bedriver sina 
verksamheter. De flesta tycker att förändringarna har varit negativa (Figur 9.). Sex företagare anser att 
klimatförändringar påverkar väldigt negativt. Tolv företagare svarar att de har upplevt 
klimatförändringarna som negativt och ytterligare sex företagare anser att de upplevt en något 
negativ påverkan. Nio företagare anser att klimatförändringar inte påverkat dem nämnvärt och valde 
att svara med alternativet neutralt.  

Tre företagare ansåg att klimatförändringarna medfört vissa fördelaktiga förutsättningar och svarade 
något positivt. En företagare ansåg att klimatförändringar har påverkat den egna verksamheten 
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positivt (Figur 9.).  Ingen av respondenterna tyckte att klimatförändringar påverkat verksamheten 
väldigt positivt.  

 

Figur 9. Klimatförändringars upplevda påverkan på den egna turistverksamheten	  

	  

Skogsbruk och skogsavverkning  

Skogsbrukets påverkan på den egna turistverksamheten är övergripande negativ. Ingen respondent 
hade upplevt positiv påverkan. Sju företagare upplever en väldigt negativ påverkningsgrad. Fyra 
företagare svarade negativt och tio företagare upplever en något negativ påverkan från skogsbruk och 
skogsavverkning (Figur 10.). 16 respondenter svarade att deras turistverksamhet varken påverkas 
positivt eller negativt av skogsbruk och skogsavverkning.  

 

Figur 10. Skogsbrukets upplevda påverkan på den egna turistverksamheten	  
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Vindkraftsutveckling 

De samiska turistentreprenörerna ställde sig överlag (15 stycken) neutralt till vindkraftsutvecklingens 
upplevda påverkan (Figur 11.). Två av entreprenörerna svarade att de upplever en något positiv 
påverkan. De resterande 20 entreprenörerna ansåg att vindkraftsutveckling har påverkat deras 
verksamheter ofördelaktigt. Åtta respondenter svarade att de upplever väldigt negativ påverka, sju 
respondenter svarade negativt och fem respondenter uppgav att de märkt av en något negativ 
påverkan.   

 

 

Figur 11. Vindkraftutvecklingens upplevda påverkan på den egna turistverksamheten	  

	  

Vattenkraft 

På en skala 1-7. Där 4 är neutralt, 1 är väldigt negativt och 7 är väldigt positivt svarade majoriteten (18 
stycken) av de samiska turistföretagarna att de upplever vattenkraft som något neutralt (Figur 12.). Tio 
företagare svarade att vattenkraften påverkar deras verksamhet väldigt negativt. Detta var ofta 
relaterat till de begränsade möjligheterna att utveckla fisketurism. Tre företagare tyckte att vattenkraft 
påverkar deras verksamhet negativt och fyra företagare svarade något negativt. Endast två företagare 
har upplevt fördelaktig påverkan på deras verksamheter, en företagare svarade väldigt positivt och 
den andra svarade något positivt.  

 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

1.	  Väldigt	  
nega3vt	  

2.	  
Nega3vt	  

3.	  Något	  
nega3vt	  

4.	  
Neutralt	  

5.	  Något	  
posi3vt	  

6.	  Posi3vt	   7.	  Väldigt	  
posi3vt	  

An
ta
l	  r
es
po

nd
en

te
r	  



 

17	  

	  

 

Figur 12. Vattenkraftsutvecklingens upplevda påverkan på den egna turistverksamheten	  

	  

Konkurrens och annan sorts turism  

Majoriteten av företagarna ansåg att annan sorts turism i deras område hade haft en gynnsam effekt 
(Figur 13.). Elva företagare ställde sig neutralt till annan turism i området. Många anser att deras egen 
verksamhet inte påverkas av annan turism som exempelvis skidturism och skoterturism, då de själva 
riktar sin verksamhet mot en annan sorts kunder.  

Som nämndes ovan så såg de flesta företagarna annan turism i området som något gynnsamt, man ser 
sig själva som en del av det totala utbudet och framhäver att det finns fördelaktiga nätverk att knyta 
med andra aktörer som är verksamma i området. Fyra företagare ställde sig något positivt till annan 
turism, åtta företagare svarade positivt och åtta andra företagare svarade att annan turism påverkar 
dem väldigt positivt. 

Totalt sex företagare angav att de inte upplevt några gynnsamma fördelar av annan turism i deras 
respektive områden. Två svarade något negativt, två upplevde annan turism som negativ och två 
företagare tycker att annan turism i området påverkar dem väldigt negativt. De negativa svaren 
relaterar ofta till det egna företagets roll på de respektive destinationerna. Vissa företagare upplever 
att en del destinationers fokusering på storskalighet motverkar deras egna planer rörande hur de ville 
bedriva sina verksamheter.  
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Figur 13. Annan turisms upplevda påverkan på den egna turistverksamheten	  

 

Företagarna ställde sig överlag inte lika positivt till frågan om hur konkurrens påverkar deras egen 
verksamhet som de ställde sig till frågan om hur annan sorts turism påverkar deras företagande. 
Majoriteten av respondenterna svarade neutralt (Figur 14.) och motiverade svaret genom att förklara 
att man oftast inte har någon direkt konkurrent i sitt närområde.  

 
 

	  

Figur 14. Upplevd påverkan av konkurrens i det egna området	  
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De företagare som hade lokala konkurrenter upplevde överlag gynnsamma fördelar. Sju respondenter 
svarade att de upplevt en något positiv påverkan från lokala konkurrenter (Figur 14.). Två företagare 
ansåg att konkurrens i det egna området har påverkad dem positivt och sex företagare har upplevt 
väldigt positiva effekter (Figur 14.).  

En minoritet av företagarna hade upplevt negativ påverkan från lokal konkurrens. En företagare 
svarade något negativt, två företagare ansåg att konkurrens påverkade dem negativt och två 
företagare svarade att de upplevde konkurrens i det egna området som väldigt negativ. 

  

Rovdjurspolitik 

De flesta samiska turistentreprenörerna svarade att deras turistverksamhet inte påverkas alls av den 
rovdjurspolitik som förs i deras respektive områden (Figur 15.). Ingen företagare anger att de upplever 
några positiva fördelar av den rovdjurspolitik som förs, men 18 personer svarar att de upplever 
negativa aspekter. Tre företagare svarade något negativt, fem företagare svarade negativt och tio 
företagare svarade att de upplever rovdjurspolitik i deras områden som väldigt negativ.    

En stor del av de tillfrågade samiska turistentreprenörerna bedriver utöver sin turistverksamhet även 
renskötsel. Endast sju av respondenterna tillhör för närvarande inte någon sameby, de resterande 30 
respondenterna är medlemmar i olika samebyar. En del av de 30 respondenter som tillhör en sameby 
deltar inte aktivt i själva renskötseln men är ändå delaktiga i beslut och påverkas av förhållanden som 
relaterar till renskötseln.  

Turismen är bara en del av den verksamhet som respondenterna bedriver. En extern faktor som 
rovdjurspolitik vilket påverkar renskötsel har därför även verkan på många av turismentreprenörerna. 
Respondenterna förklarar att turismen är en del av helheten och det är även renskötseln, så det som 
påverkar det ena kommer att påverka det andra också. Det har att göra med hur man disponerar sin 
tid och arbetsbörda. Även negativa ekonomiska aspekter av den nuvarande rovdjurspolitiken påverkar 
turistföretagarna som även är renskötare. Rovdjurspolitikens upplevda påverkan på den egna 
turistverksamheten 

 

Figur 15. Rovdjurspolitikens upplevda påverkan på den egna turistverksamheten	  
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Tillgång till service och tjänster 

Tillgången till service och tjänster skiljer sig mycket beroende på var i landet företagarna är 
lokaliserade. En del företagare bedriver sina verksamheter på väldigt perifera platser, medan andra är 
lokaliserade mitt i samhällen eller turistorter. Produkterna som företagarna erbjuder spelar också in i 
deras svar rörande service och tjänster. Många respondenter som bedriver naturturism upplever sig 
som mindre beroende av service och tjänster än de som till exempel erbjuder boende. Tillgången till 
sjukvård, sophantering och transporter blir avgörande när destinationen och turismprodukten 
förutsätter det, exempelvis så förväntar sig turisterna större tillgång till service och tjänster när de 
befinner sig i ett samhälle än när de befinner sig i skogen eller på fjället.    

Den egna turistverksamhetens upplevda påverkan av tillgång till samhällstjänster visade sig vara en 
relativt balanserad fråga i denna undersökning. Tio företagare svarade att de upplever tillgången till 
samhällstjänster som gynnsam. En svarade väldigt positivt, sex företagare svarade positivt och tre 
svarade något positivt (Figur 16.). 

13 företagare anser att tillgången till samhällstjänster inte är fördelaktig för deras verksamhet. Nio 
respondenter upplever tillgången som något negativ, två upplever att tillgången påverkar negativt och 
två svarar att påverkan är väldigt negativ. 

De resterande 14 företagarna svarar att de upplever att tillgången till samhällstjänster inte påverkar 
dem i någon stor utsträckning och ställer sig således neutralt. 

 

 

Figur 16. Den egna turistverksamhetens upplevda påverkan av tillgång till samhällstjänster	  
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Tillgången till privatservice visade sig också vara en någorlunda balanserad fråga. Här anger tolv 
företagare att de påverkas fördelaktigt av den nuvarande tillgången till privatservice (Figur 17.). Fyra 
svarar väldigt positivt, fem svarar positivt och tre svarar något positivt.  

Elva företagare anser att tillgången till privatservice är ofördelaktig. Bland dem svarar sju att 
tillgången till privatservice är något negativ, två svarar negativt och två svarar väldigt negativt.  

De 14 återstående neutrala företagarna svarar att de varken upplevt positiv eller negativ påverkan 
rörande privatservicens tillgång. Många företagare har på egen hand löst problem med tillgång till 
bensinstation och livsmedelsbutiker, samt att deras klientel i vissa fall inte eftersträvar shopping.   

	  

 

Figur 17. Den egna turistverksamhetens upplevda påverkan av tillgång till privatservice 

 

Utbyggnad av infrastruktur  

De samiska turistföretagarna upplever överlag att utbyggnad av infrastruktur skulle gynna deras 
verksamheter. Åtta av företagarna svarar att en utbyggnad skulle vara väldigt positivt, sex företagare 
svarar att det skulle vara positivt och fyra svarar att det skulle vara något positivt (Figur 18.).  

Elva företagare svarar neutralt och hänvisar till att de i sina verksamheter inte är beroende av 
infrastruktur såsom vägnät och kommunikation. Deras produkter kräver inte en utbyggnad, men om 
en utbyggnad skulle ske så tror de heller inte att det skulle påverka dem negativt. 

De sju resterande företagarna anser att en eventuell utbyggnad skulle vara ofördelaktig. Fyra svarar att 
det skulle vara något negativt, en svarar att det skulle vara negativt och tre svarar att det skulle vara 
väldigt negativt. Dessa företagare menar att en utbyggnad skulle gynna andra branscher eller att 
deras specifika turismprodukt är beroende av en perifer atmosfär.  
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Figur 18. Upplevd påverkan på den egna turistverksamheten vid eventuell utbyggnad av infrastruktur	  

	  

Den egna lokaliseringen 

Den mest unilaterala frågeställningen i denna undersökning visade sig vara hur viktig den egna 
lokaliseringen är för turistverksamheten. Nästan ensidigt svarade 27 av företagarna att de upplever att 
den egna verksamhetens geografiska läge har väldigt positiv upplevd påverkan (Figur 19.).  

Sex företagare svarade positivt, tre svarade neutralt och en svarade negativt.  

Företagarna berättade att man ofta startat turistföretaget i ett försök att diversifiera. Detta innebär att 
väldigt få har omlokaliserat sina företag, utan istället byggt upp dem med anknytning till sitt 
geografiska område. Den upplevda påverkan av den egna verksamhetens geografiska läge 

 

 

Figur 19. Den upplevda påverkan av den egna verksamhetens geografiska läge 
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Marknadsföring 

Marknadsföring angavs av företagarna som ett av de största hoten för deras framtida verksamhet 
(Figur 6.). I denna underrubrik redovisas resultaten från frågor som rör marknadsföring från Visit 
Sápmi, regionala turistorganisationer och lokala destinationsorganisationer. 

Företagens upplevda påverkan av marknadsföring från Visit Sápmi var överlag mer positiv än negativ. 
Majoriteten (18 stycken) angav dock att de upplever en påverkan från marknadsföringen som neutral 
(Figur 20.). Fem företagare svarade väldigt positivt, åtta svarade positivt och fyra svarade något 
positivt. Endast två företagare upplevde att Visit Sápmis marknadsföring inte gynnade deras 
verksamhet. En av dessa svarade att marknadsföringen upplevts negativ och den andra svarade att 
upplevelsen var väldigt negativ. Företagens upplevda påverkan av marknadsföring från Visit Sápmi 

 

 

Figur 20. Företagens upplevda påverkan av marknadsföring från Visit Sápmi	  

	  

Majoriteten (22 stycken) av de samiska turistföretagarna ställde sig neutralt till frågan om hur de 
upplevt påverkan av regionala turistorganisationers marknadsföring (Figur 21.). Två företagare 
svarade väldigt positivt, tre svarade positivt, fem svarade något positivt, en företagare ansåg att 
marknadsföringspåverkan från regionala turistorganisationer varit något negativ, två upplevde 
marknadsföringen negativt och två upplevde den som väldigt negativ.  

Överlag hade de flesta inte upplevt nämnvärda skillnader på grund av regionala turistorganisationers 
marknadsföring. Respondenterna berättade att marknadsföringen ofta var bra, men att den inte 
kändes som att de till fullo kunde dra nytta av den. 

 

Majoriteten (22 stycken) av de samiska turistföretagarna ställde sig neutralt till frågan om hur de 
upplevt påverkan av regionala turistorganisationers marknadsföring (Figur 21.). Två företagare 
svarade väldigt positivt, tre svarade positivt, fem svarade något positivt, en företagare ansåg att 
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marknadsföringspåverkan från regionala turistorganisationer varit något negativ, två upplevde 
marknadsföringen negativt och två upplevde den som väldigt negativ.  

Överlag så hade de flesta inte upplevt nämnvärda skillnader på grund av regionala 
turistorganisationers marknadsföring. Respondenterna berättade att marknadsföringen ofta var bra, 
men att den inte kändes som att de till fullo kunde dra nytta av den. Företagens upplevda påverkan av 
marknadsföring från regionala turistorganisationer 

 

 

Figur 21. Företagens upplevda påverkan av marknadsföring från regionala turistorganisationer	  

	  

Även när tillfrågade om påverkan av marknadsföring från lokala destinationsorganisationer ställde sig 
majoriteten av turistföretagarna (19 stycken) neutralt (Figur 22.). Sex företagare var väldigt positiva, 
två företagare såg positivt på marknadsföringen och fyra företagare var något positiva. Det var även 
några (sex stycken) som upplevde lokala destinationsorganisationers marknadsföring i ofördelaktig 
dager. Två företagare svarade något negativt, två företagare svarade negativt och de två sista svarade 
väldigt negativt. 

Sammantaget anser turistföretagarna att den marknadsföring som hittills utförts av Visit Sápmi, 
regionala turistorganisationer och lokala destinationsorganisationer ej påverkat dem nämnvärt. De 
har överlag varken sett stor positiv eller negativ påverkan på deras verksamheter. Däri ligger den oro 
som uttrycktes i figur 6, många känner att marknadsföringen måste uppdateras och utarbetas bättre. 
Men hur denna process ska fortgå är i många fall ännu inte fastställt.  
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Figur 22. Företagens upplevda påverkan av marknadsföring från lokala destinationsorganisationer 

 

Kommunalt stöd  

Många av de samiska turistföretagarna (nio stycken) ställde sig neutralt till hur de upplevde 
kommunens försök att skapa gynnsamma förutsättningar (Figur 23.). Tolv företagare upplevde att 
kommunerna skapat gynnsamma förutsättningar. Av dessa tolv svarade fem att de upplevde 
kommunernas försök positivt och sju företagare upplevde försöken som något positiva. 
Kommunernas försök att skapa gynnsamma förutsättningar för de egna turistverksamheterna 

 

 

Figur 23. Kommunernas försök att skapa gynnsamma förutsättningar för de egna verksamheterna 
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16 företagare upplevde att kommunerna inte skapat gynnsamma förutsättningar för deras 
turistverksamheter. Av dessa svarade sex företagare att de upplevde försöken något negativt, tre 
svarade negativt och sju företagare upplevde kommunens försök att skapa gynnsamma 
förutsättningar för deras turistverksamhet som väldigt negativ.   

 

Översikt av externa faktorers påverkan 

  

 

Figur 24. Medelvärde av externa faktorers påverkan på samiskt turistföretagande 

 

Medelvärdet av de externa faktorernas påverkan på samiskt turistföretagande ger en översiktlig bild av 
hur företagen sammanlagt upplever en rad olika faktorer. I figur 24 är värdet 4 ett medelvärde som 
fungerar som mittpunkt på värdeskalan. Kolumner som ligger till vänster om medelvärdet och har ett 
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värde <4 anger en överlag negativ påverkan från den beskrivna externa faktorn. Kolumner som ligger 
till höger om medelvärdet (4) och har ett värde >4 anger en överlag positiv påverkan från den 
beskrivna externa faktorn. Ett lågt värde betyder negativ upplevelse, fyra är ett neutralt medelvärde 
och högre värden betyder en positiv upplevelse.  

De tre externa faktorer som upplevs mest positiva för det egna turistföretaget är det egna geografiska 
läget med ett medelvärde av 6.46, naturskydd i området med ett värde av 5.41 och konkurrens i 
området med ett värde av 4.89 (Figur 24.). 

De tre externa faktorer som upplevs mest negativa för det egna turistföretaget är eventuell gruvdrift 
och prospektering (värde 2.46), klimatförändringar (värde 2.84) och rovdjurspolitik (värde 2.84) 
(Figur 24.). 

De tre externa faktorer som gav det mest neutrala utslaget var upplevelsen kring tillgången till 
samhällstjänster (värde 3.97), marknadsföring från regionala turistorganisationer (värde 4.16) och 
tillgången till privatservice (värde 4.22).  

Många företagare angav att de ställer sig positivt till externa faktorer som de upplever sig kunna 
påverka. De faktorer som är mer lokala upplevs som mer påverkningsbara. Undantaget är naturskydd 
vilket i många fall fungerar som en kvalitetsstämpel och skydd från stora exploaterande alternativa 
användningar för landområden. Naturskydd, annan turism, privatservice, utbyggnad av infrastruktur, 
det egna läget, konkurrens och marknadsföring upplevs mest positiva.  

De faktorer som upplevs mest negativt är faktorer som det beslutas om på en kommunal, regional eller 
nationell basis. Gruvdrift och prospektering, klimatförändringar, skogsbruk och skogsavverkning, 
vindkraftsutveckling, vattenkraft, rovdjurspolitik, samhällstjänster och kommunens försök att skapa 
gynnsamma förhållanden upplevs överlag som något negativa. 
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2.3. Interna faktorers inverkan på samiskt turistföretagande 
 

Samarbete 

Samarbete är en central del av verksamheterna för de samiska turistföretagarna. Många byter kunder 
med varandra eller erbjuder tjänster som till exempel konsultuppdrag och samordning. Nätverkande 
är viktigt nödvändigt då många små företag lättare kan attrahera gäster med gemensam 
marknadsföring och paketering av produkterna på destinationen. Alla utom en av respondenterna 
samarbetar med andra företag.  

Majoriteten samarbetar främst med andra turistföretag både lokalt och regionalt. Några få samarbetar 
med återförsäljare, transportföretag och hantverkare. En företagare samarbetar inte med företag i 
någon sektor. 

På en skala 1-7, där 1 representerar ’håller absolut inte med’ och 7 står för ’instämmer helt’ graderade 
de samiska turistföretagarna påståenden rörande samarbete. 

Samarbete med andra samiska turistföretag är viktigt för respondenterna i denna studie. Hela 22 
företagare instämde helt på påståendet ’Samarbete med samiska turistföretag är viktigt för mitt 
turistföretag’ (Figur 25.). Sex företagare instämmer på påståendet, fem företagare instämmer till viss 
del, tre företagare ställer sig neutralt till påståendet, en håller till viss del inte med och en håller inte 
med. Samarbete med samiska turistföretag är viktigt för mitt turistföretag 

Majoriteten ansåg att ett samarbete med andra samiska turistföretag skulle gynna deras verksamhet. 
Genom att utöka sitt nätverk anser man att turismprodukten kan bli mer omfattande och således 
attrahera en vidare klientel av turister med intresse för samisk kultur-, natur- och kulinarisk turism.  

 

Figur 25. Samarbete med samiska turistföretag är viktigt för mitt turistföretag	  
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19 företagare svarade att de instämmer helt till påståendet att ’Samarbete med andra turistföretag är 
viktigt för mitt turistföretag’ (Figur 26.). Åtta företagare svarade att de instämmer, fem företagare 
instämmer till viss del, två företagare ställde sig neutralt till påståendet och tre företagare håller till 
viss del inte med. 

Företagarna resonerade att även icke-samiska turistföretag var viktiga att inkludera i sina nätverk. 
Många samarbetade omfattande med andra lokala turistföretagare i sina närområden. De samiska 
turistföretagare som till viss del inte höll med om påståendet ansåg att sådana samarbeten inte var 
nödvändiga för just deras egen verksamhet. 

 
 

 

Figur 26. Samarbete med andra turistföretag är viktigt för mitt turistföretag	  

	  

I sina nätverk inkluderade många av de samiska turistföretagarna även företag i andra branscher 
utöver turism. På påståendet om att ’Samarbete med företag i andra branscher är viktigt för mitt 
turistföretag’ svarade elva företagare att de instämmer helt, elva företagare svarade att de instämmer, 
fem företagare instämmer, sex företagare ställer sig neutralt till påståendet, två företagare håller till 
viss del inte med och två företagare håller inte med (Figur 27.). 

Många av de samiska turistföretagarna är lokaliserade i perifera områden där samarbete mellan 
branscher i många fall är en nödvändighet för att kunna erbjuda sina kunder en fungerande och 
välutformad turismprodukt.  

De som ställde sig neutralt eller inte samtycker till påståendet om att samarbete med företag i andra 
branscher är viktigt, hade i många fall inte etablerat ett sådant samarbete och ansåg att det fanns 
andra sätt att utveckla sina verksamheter. 
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Figur 27. Samarbete med företag i andra branscher är viktigt för mitt turistföretag	  

	   	  

Samisk arbetskraft  

Enligt majoriteten av de samiska turistföretagarna var den nuvarande tillgången till kvalificerad 
samisk arbetskraft inte ett problem för deras egna verksamheters utveckling. 13 företagare håller 
absolut inte med om att tillgången till samisk arbetskraft är ett hinder för utvecklingen av deras 
turistföretag, fem företagare håller inte med och sex företagare ställer sig neutralt till påståendet 
(Figur 28.). 

Däremot tyckte vissa att tillgången till samisk arbetskraft var ett potentiellt problem. Fem företagare 
instämmer till viss del, fem företagare instämmer och tre företagare instämmer helt.  

 

 

Figur 28. Tillgången till samisk arbetskraft är ett hinder för utvecklingen av mitt turistföretag	  
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Egen kunskap 

Som en del av frågorna som rör interna faktorers inverkan på samiskt turistföretagande uppmanades 
respondenterna att besvara påståenden som handlar om eventuella hinder som upplevs på grund av 
den upplevda kunskapsnivån. 

En stor majoritet (22 stycken) av de samiska turistföretagarna håller absolut inte med om att deras 
egen kunskap om turistbranschen är ett hinder för utvecklingen av deras turistföretag (Figur 29.). Fyra 
företagare håller inte med, fyra företagare håller till viss del inte med och två företagare ställer sig 
neutralt till påståendet.  

Några företagare ansåg dock att deras egen kunskap om turistbranschen kunde vara bättre, vilket i så 
fall skulle underlätta deras verksamhetsdrift. Fem företagare instämmer till viss del och fyra 
företagare instämmer med påståendet att deras egen kunskap kan vara ett hinder för utvecklingen av 
deras turistföretag.  

 

 

Figur 29. Min kunskap om turistbranschen är ett hinder för utvecklingen av mitt turistföretag	  

	  

De flesta samiska turistföretagarna (16 stycken) håller absolut inte med om att deras egen kunskap om 
företagande är ett hinder för utvecklingen av deras verksamhet (Figur 30.). Två företagare håller inte 
med och fem företagare håller till viss del inte med. 

Fem företagare ställer sig neutralt till påståendet. Fyra företagare instämmer till viss del i att den egna 
kunskapen skulle kunna vara bättre. Av de resterande fem företagarna instämmer tre stycken och två 
instämmer helt. 

Många känner sig vana och erfarna i sitt företagande, men det finns några som önskar utveckla sin 
egen kompetens om företagande då de anser att detta kan vara en av de interna faktorerna som 
hindrar framtida utveckling.  
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Figur 30. Min kunskap om företagande är ett hinder för utvecklingen av mitt turistföretag	  

Min kunskap om företagande är ett hinder för utvecklingen av mitt turistföretag I likhet med 
värderingen av den egna kunskapen om turistbranschen och företagande anser majoriteten (14 
stycken) att deras egen kunskap om marknadsföring inte är ett hinder för utvecklingen av deras 
verksamheter och håller absolut inte med om påståendet (Figur 31.). Fyra företagare håller inte med, 
fyra håller till viss del inte med och sex ställer stig neutralt till påståendet. En företagare instämmer 
till viss del, fyra instämmer och fyra instämmer helt.  Överlag värderas den egna kunskapen högt 
bland företagarna. Kunskapen om turistbranschen upplevs som god, även kunskapen om företagande 
och marknadsföring beskrivs av många som mycket god. Min kunskap om marknadsföring är ett 
hinder för utvecklingen av mitt turistföretag 

 

Figur 31. Min kunskap om marknadsföring är ett hinder för utvecklingen av mitt turistföretag	  
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Ekonomisk inverkan 

Ekonomiska faktorer har stor inverkan på de samiska turistföretagarna. Många är småföretagare och 
verksamheterna har små ekonomiska marginaler. Låg lönsamhet och tillgång till kapital är interna 
faktorer som verkar hindrande för utvecklingen hos majoriteten av företagarna.  

	  

 

Figur 32. Tillgången till kapital är ett hinder för utvecklingen av mitt turistföretag	  

	  

Som en del av undersökningen av interna faktorers inverkan på samiskt turistföretagande fick 
respondenterna värdera två påståenden som behandlar ekonomisk inverkan.  

Det första påståendet hävdade att tillgången till kapital är ett hinder för utvecklingen av det egna 
turistföretaget. Majoriteten (15 stycken) instämmer helt med påståendet, sex företagare instämmer, 
fyra instämmer till viss del och fem ställer sig neutralt.  

Några företagare höll inte med i påståendet. Två företagare håller till viss del inte med och fem stycken 
håller absolut inte med.	  

Det andra påståendet hävdade att låg lönsamhet är ett hinder för utvecklingen av det egna 
turistföretaget. Här svarade majoriteten (13 stycken) att de instämmer helt (Figur 33.). Fem företagare 
instämmer, fyra företagare instämmer till viss del, nio företagare ställer sig neutralt till påståendet, 
två håller till viss del inte med, tre håller inte med och tre håller absolut inte med.  

Båda de påståenden som uttrycker att ekonomisk inverkan (tillgång till kapital och låg lönsamhet) 
verkar hindrade för den egna utvecklingen får medhåll från majoriteten av respondenterna. 
Företagarna berättar att stor del av deras verksamheter är småskaliga och således påverkas de starkt 
när kapital behöver tillföras eller när lönsamheten bitvis eller under längre perioder är låg.  
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Figur 33. Låg lönsamhet är ett hinder för utvecklingen av mitt turistföretag	  

	  

Upplevt stöd och politisk marginalisering  

Fyra påståenden i undersökningen handlade om upplevt stöd och politisk marginalisering. Häri 
uppmanades respondenterna att på en skala ett till sju instämma i vilken grad de upplevde att dessa 
påståenden var korrekta. Svaren ger en bild om respondenternas syn på den egna rollen i samhället.  

Påståendet om att företagarna har stöd för sina verksamheter från sina samebyar svarade majoriteten 
(14 stycken) att de instämmer helt (Figur 34.). Sju instämmer, fem instämmer till viss del, åtta ställer 
sig neutralt till påståendet, två håller inte med och en företagare håller absolut inte med. 

 

 

Figur 34. Jag har stöd för min verksamhet från min sameby	  
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Påståendet om att företagarna har stöd för sina verksamheter från samiska politiker svarade tolv 
företagare neuralt på (Figur 35.). De flesta höll dock i olika grad med i påståendet. Nio företagare 
instämmer helt, två instämmer och tio instämmer till viss del. Några motsatte sig påståendet. Två 
företagare håller inte med och två företagare håller absolut inte med om att de har stöd för sina 
verksamheter från samiska politiker.  

 

 

 

Figur 35. Jag har stöd för min verksamhet från samiska politiker	  

	  
 
Påståendet om att företagarnas egna intressen beaktas av lokala politiker besvarades relativt 
balanserat av respondenterna. Många höll med samtidigt som många inte höll med. Sex respondenter 
svarar att de instämmer helt, tre respondenter instämmer, åtta respondenter instämmer till viss del, 
sex företagare ställde sig neutralt till påståendet, åtta håller inte med och sex företagare håller absolut 
inte med om att de egna intressena beaktas av lokala politiker (Figur 36.).  
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Figur 36. Mina intressen beaktas av lokala politiker	  

	  
De delade åsikterna tyder på mycket varierande stöd till samiska turistföretagare beroende på deras 
lokalisering. Många uppfattade lokala politikers engagemang som tudelat, då samisk besöksnäring ofta 
förespråkades men sällan prioriterades. 

	  
	  	  

 

Figur 37. Det finns politisk tyngd bakom samiska beslut	  

	  

Påståendet om att det finns politisk tyngd bakom samiska beslut ställde sig en majoritet av 
respondenterna (13 stycken) neutralt till (Figur 37.). Av de återstående respondenterna ansåg många 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

1.	  Håller	  
absolut	  inte	  

med	  

2.	  Håller	  inte	  
med	  

3.	  Håller	  3ll	  
viss	  del	  inte	  

med	  

4.	  Neutralt	  5.	  Instämmer	  
3ll	  viss	  del	  

6.	  Instämmer	  7.	  Instämmer	  
helt	  

An
ta
l	  r
es
po

nd
en

te
r	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

1.	  Håller	  
absolut	  inte	  

med	  

2.	  Håller	  inte	  
med	  

3.	  Håller	  3ll	  
viss	  del	  inte	  

med	  

4.	  Neutralt	  5.	  Instämmer	  
3ll	  viss	  del	  

6.	  Instämmer	  7.	  Instämmer	  
helt	  

An
ta
l	  r
es
po

nd
en

te
r	  



 

37	  

	  

att detta påstående inte stämde. Sju företagare håller till viss del inte med, sex företagare håller inte 
med och fyra företagare håller absolut inte med. Utöver de respondenter som inte ansåg att 
påståendet stämde fanns det några som tyckte att det fanns politisk tyngd bakom samiska beslut. Fyra 
företagare instämmer till viss del och tre företagare instämmer helt. 

En del företagare tyckte att sametinget och lokala samiska politiker saknade beslutsmakt, medan 
andra tyckte sig se ett ökat genomslag för samiska frågor i samhället och regionerna däri de är 
verksamma. 

	  	  

Framtiden 

Nästan alla företagare (28 stycken) instämmer helt i påståendet om att samisk turism kommer att öka 
i framtiden (Figur 38.). Fem företagare instämmer, tre företagare instämmer till viss del och en 
företagare ställer sig neutralt till påståendet.  

 

 

Figur 38. Intresset för samisk turism kommer att öka i framtiden 

 

När respondenterna blev ombedda att förklara hur de ser på samisk turism i framtiden så förankrades 
optimismen som framträdde i figur 38. Många upplevde att samisk turism har stor potential. Det 
rådde en övergripande tilltro till en markant ökning, både gällande antalet samiska turistföretagare 
och antal turister. Respondenterna såg stor potential i koordinerad marknadsföring för att nå en 
bredare internationell bas av turister. De samiska turistföretagarna skulle i framtiden leverera en 
produkt av högre kvalitet och det skulle även finnas fler företagare som tillsammans skulle 
komplettera varandras utbud. Respondenterna anser att detta kommer åstadkommas när den yngre 
generationen av samiska turistentreprenörer i större utsträckning använder turismen som ett redskap 
där kulturella budskap förmedlas på ett bra sätt och där kunskapen om samisk kultur sprids till en 
vidare publik.  
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Respondenterna tror att detta skifte kommer medföra att samordningen mellan entreprenörer och 
mellan regioner kommer att öka markant.  

Detta skulle möjliggöras genom att samarbetet mellan samebyar och övrig lokalbefolkning förbättras. 
Ytterligare en faktor som diskuterades var att Sametinget måste bli politiskt starkare genom att få 
tydligare och öppnare kriterier att sträva mot. Marknyttjande och regional utveckling var två frågor 
som företagarna ansåg att Sametinget borde fokusera på i större utsträckning.     

 I nästa skede av telefonintervjuerna ombads de samiska turistentreprenörerna att kontemplera sin 
egen roll och sitt företags roll i den utveckling de just beskrivit. Respondenterna önskade överlag att 
deras verksamheter skulle växa, så att de kunde anställa mer människor. Det rådde dock en osäkerhet 
om framtiden där vissa inte visste ifall de skulle finnas kvar om tio år. För en del handlade denna 
överlevnad om ett generationsskifte, för andra handlade det om att växa och öka sin omsättning. 
Många övervägde ifall de hade tid och ork att genomföra de förändringar de ansåg nödvändiga. Andra 
hade planer att diversifiera sin verksamhet genom att föreläsa om samisk kultur, skapa internationella 
samarbeten inom Sápmi, handikappanpassa sina verksamheter, anpassa verksamheterna för att 
kunna ta emot pensionärer, skapa långsiktigt hållbar utveckling och öka sitt aktivitetsutbud.  
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Översikt av interna faktorers inverkan  

 
Figur 39. Medelvärde av interna faktorers inverkan på samiskt turistföretagande 

  

Medelvärdet av de interna faktorernas inverkan på samiskt turistföretagande ger en översiktlig bild av 
hur företagen upplever en rad olika faktorer. I figur 39 är värdet 4 ett medelvärde som fungerar som 
mittpunkt på värdeskalan.  
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Kolumner som ligger till vänster om medelvärdet och har ett värde <4 anger att respondenterna inte 
samtycker till det påstående som beskriver den interna faktorn. Kolumner som ligger till höger om 
medelvärdet (4) och har ett värde >4 anger en överlag instämmande inställning till påståendet som 
beskriver den interna faktorn. Ett lågt värde betyder att man inte instämmer, fyra är ett neutralt 
medelvärde och högre värden betyder att man håller med.  

Sju av de tolv påståenden som respondenterna bemötte resulterade i att de överlag höll med. Att 
samarbete med samiska turistföretag är viktigt för den egna verksamheten fick av respondenterna 
värdet 6.08 och att samarbete med företag i andra branscher är viktigt besvarades av respondenterna 
med värdet 5.46 (Figur 39.). Att tillgången till kapital är ett hinder för den egna utvecklingen fick 
värdet 5.19, låg lönsamhet fick värdet 4.86, upplevt stöd från den egna samebyn fick 5.46, stöd från 
samiska politiker fick 4.89 och nästan alla respondenter instämmer med påståendet om att samisk 
turism kommer att öka i framtiden (6.62) (Figur 39.).  

Fem av de tolv påståenden som respondenterna bemötte resulterade i att de överlag inte instämde. 
Tillgången till samisk arbetskraft upplevdes inte som ett hinder då värdet blev 3.32, den egna 
kunskapen om turistbranschen upplevdes som ett än mindre hinder med värdet 2.24, ej heller den 
egna kunskapen om företagande (2.89) och marknadsföring (3.11) upplevdes som ett hinder (Figur 
39.). Att det skulle finnas politisk tyngd bakom samiska beslut ansåg respondenterna var missvisande, 
detta påstående fick värdet 3.51.  

Det mest neutralt besvarade påståendet var det om att företagarens egna intressen beaktas av lokala 
politiker (3.95). Många höll med, men med ett litet överslag föll värdet under 4 som i figuren fungerar 
som medelvärde (Figur 39.).  

Samarbete är viktigt för respondenterna. Företagarna har stor tillit till sin förmåga att rekrytera 
personal, litar på sin egen kunskap, upplever sig ha stöd från samebyn och samiska politiker och de ser 
positivt på framtiden. Däremot finns en del interna faktorer som hindrar utveckling. Dessa faktorer är 
till viss del ekonomiska och till viss del politiska.  

Tillgång till kapital upplevs som ett hinder, särskilt hos de företagare som upplever en låg lönsamhet. 
Den lokala politiska representationen är överlag neutralt och således inte ett hinder, men i vissa 
regionala områden upplevs stödet negativt. Det råder även en misstro mot att samiska beslut har 
politisk tyngd bakom sig. Respondenterna ansåg att andra ekonomiska sektorer prioriterades i större 
utsträckning än samisk turism.   
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3. Sammanfattande slutord 

I denna rapports inledning fastslogs att samiska turistentreprenörers förutsättningar och eventuella 
hinder i svenska delen av Sápmi är ett outforskat fält. Denna initiala kartläggning av samiska 
turistföretagares förutsättningar i olika regionala områden i Sverige syftade till att utforska den 
komplexa relationen till den egna rollen som entreprenör genom att belysa externa och interna 
faktorers påverkan på den egna verksamheten.  

Efter sammanställning av telefonintervjuerna konstateras att både externa och interna faktorer i stor 
utsträckning påverkar de samiska turistföretagarna. Många företagare bedriver ett flertal 
verksamheter samtidigt och majoriteten är småföretag med få anställda. De flesta företagen 
etablerades under 1990-talet och framåt. Ofta med målsättningen att komplettera sjunkande 
inkomster inom rennäring. Det största hotet för verksamheternas framtid beskrivs av respondenterna 
som brister i den egna kunskapen rörande marknadsföring då de upplevde svårigheter att nå ut till 
sina existerande och potentiella kundkretsar.  

De flesta respondenterna upplevde sitt eget geografiska läge, naturskydd och konkurrens i närområdet 
som de mest positiva externa faktorer som påverkar deras verksamheter.  

De externa faktorer som upplevdes mest negativt var eventuell gruvdrift och prospektering, 
klimatförändringar och rovdjurspolitik. De externa faktorer som är mer lokala upplevs som mer 
påverkningsbara. Möjligheten att kunna påverka externa faktorer resulterar i att de samiska 
turistföretagarna ställer sig positivt till dem. De externa faktorer som upplevs mest negativa beslutas 
om på en kommunal, regional eller nationell basis. 

I de interna faktorernas inverkan på samiskt företagande fastslås det att samarbete är viktigt för att 
framgångsrikt kunna driva verksamheterna. Detta gäller samarbete med andra samiska turistföretag, 
icke-samiska turistföretag och företag i andra branscher.  

Generellt anses den egna kunskapen vara hög. Vissa företagare upplever sin egen kunskap om 
marknadsföring som ett hinder för framtida utveckling, men majoriteten anser ändå att den egna 
marknadsföringsförmågan är stor. Tillgången till kapital är dålig och upplevs som ett hinder, speciellt 
eftersom många företagare har låg lönsamhet. Många företagare upplevde ett starkt stöd från sin 
sameby och från samiska politiker, men samtidigt tyckte många att samiska beslut saknade politisk 
tyngd. Tilltron till lokala politiker varierade stort bland respondenterna. I vissa regioner var stödet 
från lokala politiker stort, men i andra upplevdes stödet hindrande. Nästan alla samiska 
turistföretagare hade stora förhoppningar om framtiden. Genom förbättrad kulturell förankring och 
ett ökat intresse bland unga anser respondenterna att samisk turism och samiska turistföretag 
kommer att öka. 
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