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Abstrakt 

 
Turism är ett växande fenomen där beslutsfattare idag ser turism som en självklar 

industri värd att satsa på. Genom globaliseringen har det skett en ökad efterfrågan till 

exempelvis glesbygden där människor söker kontraster till det stressiga stadslivet. Dock 

präglas glest befolkade områden vanligtvis av en existerande dominerande industri som 

bidrar till exempelvis ekonomisk tillväxt. Detta resulterar i att motiv till utvecklandet av 

turism skiljer sig från de traditionella motiven där turism bland annat kan vara en 

”ekonomisk räddning”. Som följd påverkas turismutvecklingen beroende samt 

oberoende av den dominerande industrin. Syftet med denna studie är att studera 

turismens roll i glesbygdskommuner som präglas av en dominerande industri. 

Glesbygdskommunen Gällivare med en dominerande gruvindustri är ett specifikt 

exempel för denna studie.   
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1. Inledning 
Rurala områden karakteriseras av låg befolkningstäthet, traditionell dominerande 

industri med exempelvis tilhörande skogsbruk eller jordbruk samt spridda 

befolkningsmönster. Globaliseringen har resulterat i drastiska förändringar för rurala 

områden (Hall, Müller, Saarinen, 2009). Butler, Hall och Jenkins (1998) menar att 

rurala områden under de senaste 30 åren påverkats av globala -ekonomiska, -politiska, -

sociala samt teknologiska förändringar. Exempel på konsekvenser är ökad 

tillgänglighet, utspridd mekanisering som reducerat behovet av arbetskraft, minskad 

permanent befolkning, ökad fritid, transnationella företag, teknologiska innovationer, 

global marknadsekonomi samt ekonomisk omstrukturering. Detta i kombination med en 

åldrande befolkning, ökad pendling samt semester har resulterat i att rurala områden 

genomgått en snabb förändring (Butler m.fl., 1998). Hall, Roberts och Mitchell (2003) 

förklarar att förändringarna som skett i samhället har bidragit till en ökad efterfrågan på 

rurala områden. Detta har resulterat i att beslutsfattare på lokal, nationell samt 

subnationell nivå börjat uppmärksamma turism.  

 

Enligt Sharpley (2009) är turism ett komplext och multidimensionellt fenomen som 

genom globaliseringen under det senaste decenniet blivit en växande världsindustri. 

Detta då länder samt regioner utvecklat förutsättningar för turism. Turistindustrin har 

skapat en ökad betydelse i utvecklingsländer men även i den övriga världen där 

strategier och policys för turism ingår i ekonomiska utvecklingsplaner. Lundmark 

(2006) beskriver att utvecklingsländer använder turism som ett verktyg att kunna skapa 

ekonomisk tillväxt. George, Mair och Reid (2009:30) menar att samhällen som befinner 

sig i ekonomisk kris använder turism som en ”ekonomisk räddning”. Turism är även en 

lättillgänglig industri som inte kräver hög kompetens, vilket gör att turism kan vara ett 

sätt att snabbt skapa nya arbeten. Lundmark (2006) förklarar att rurala områden inom 

Sverige vanligtvis karakteriseras av minskad befolkning med obalanserad 

åldersstruktur. Urbaniseringen som skedde på 1960-talet har även resulterat i en 

minskad arbetsmarknad inom rurala områden. Detta har bidragit till ökad arbetslöshet, 

utflyttning samt att människor anser att det är oattraktivt att bosätta sig i dessa områden. 

Därför kan turism vara ett verktyg att bekämpa eller minska arbetslösheten i dessa 

områden.  
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Lundmark (2006) argumenterar för begreppen centrum (urban) och periferi (rural). 

Centrum definieras som stad och periferi som landsbygd. Enligt Roberts och Hall 

(2001) finns det olika definitioner av begreppet ”landsbygd”. Detta beror på skilda 

kulturella uttryck och kriterier mellan regioner och länder. Begreppet landsbygd menar 

Hall m.fl. (2009) hänvisar till olika kulturella levnadssätt samt olika ekonomiska 

strukturer. Olika länder definierar rurala områden efter nationella kriterier. Enligt 

Lundmark (2006) härstammar begreppet rural från engelsktalande länder där den 

demografiska strukturen samt befolkningsmängden skiljer sig från Sverige. Därför 

översätts rural till glesbygd på svenska, vilket även kommer vara benämningen i denna 

studie. Enligt den svenska nationalencyklopedin innebär glesbygd glest befolkade 

områden i förhållandet till landytan och där centrala tätorter ingår (ne.se).  

 

Turism kan koppla samman periferi och centrum. Detta då människor från centrum 

reser till periferin och där man i periferin skapar förutsättningar för turism (Lundmark, 

2006). Bohlin och Elbe (2007) menar att underlag krävs för att kunna hantera besökare 

till exempelvis glesbygd. Lundmark (2006) menar att destinationer i periferin på så sätt 

växer fram. Begreppet destination är enligt Hallerfelt (2000) komplext men kan 

beskrivas som en plats som innehåller övergripande faktorer som exempelvis mänskliga 

resurser, infrastruktur, organisationer och konkurrenskraftiga fördelar. Bohlin och Elbe 

(2007) argumenterar att destinationer skiljer sig åt beroende på vilka resurser som finns, 

dess läge och vilken karaktär den är av. Därför är det viktigt att se destinationer i sin 

kontext och utveckla turism därefter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera vilken roll turism har i glesbygdskommuner som 

präglas av en dominerande industri med Gällivare kommun och dess dominerande 

gruvnäring som ett exempel.  

 

För att besvara syftet kommer två frågeställningar att undersökas: 

 Vilka är motiven till turismutveckling i glesbygdskommuner med en 

dominerande industri? 

 Hur sker turismutveckling i dessa glesbygdskommuner? 
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2. Metod 
 

2.1. Val av metod 

Att studera turismens roll i en kommun belägen i glesbygden i norra Sverige är en 

primär och intressant ingångspunkt för denna studie. Gällivare kommun belägen i 

Norrbotten, Svenska Lappland, är det exempel som kommer att studeras. Kommunen 

präglas av gruvnäringen, vilken är den dominerande industrin som bidrar med stora 

intäkter samt arbetstillfällen. En intressant aspekt är att Gällivare trots gruvnäringen vill 

utveckla turism. För att besvara syftet med studien har kvalitativa intervjuer genomförts 

då denna studie baseras på en kvalitativ forskning. Tre personliga intervjuer har 

genomförts, alla på plats i Gällivare. Anledningen till de personliga intervjuerna var för 

att personligen tolka och interagera med personer som har en stark anknytning till 

kommunen. Intervjuerna var även intressanta för att undersöka vad respondenterna 

anser om turism och turismutveckling i kommunen. Detta för att studera vilken roll 

turism har i kommunen, vilka motiv till varför de vill utveckla turism samt hur denna 

utveckling sker när kommunen präglas av gruvnäringen.  

 

Den kvalitativa forskningen förklarar Dalen (2007) krävs för att kunna nå insikt om 

fenomen som rör personer och situationer i människors sociala verklighet. Holme och 

Solvang (1991) beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden innebär att få en 

djupare förståelse av problemet som studeras. De menar även att kvalitativ metod 

kännetecknas av närheten till den källa som informationen hämtas från. Informationen 

och utfallen av de intervjuer som genomförts har en stark koppling till studien, där 

Gällivare kommun lyfts fram som ett specifikt exempel. Personliga intervjuer 

argumenterar även Svenning (2003) är ett lämpligt tillvägagångssätt då de ger mer 

komplexa svar och har ett starkt värde inom kvalitativ forskningsmetod. Kvale och 

Brinkman (2009) betonar att intervjuer inom den kvalitativa forskningen används för att 

förstå ämnen från den intervjuades egna perspektiv. Dalen (2007) förklarar vidare att 

kvalitativ forskning innefattar även ett tillvägagångssätt för analys och tolkning. De 

kvalitativa intervjuerna som genomförts kopplas vidare till benämningen hermeneutik. 

Enligt Dalen (2007:14) är hermeneutik ”läran om tolkning”. Det material som samlats 

in för denna studie har analyserats och tolkats, vilket styrker hermeneutikens innebörd. 

Detta bildar en vetenskaplig grund för den kvalitativa forskningens betoning på en 

djupare förståelse och tolkning för denna studie. 
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2.2. Urval 

De personer som intervjuats för studien är Maria Wallgren som är VD för 

destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland. Visit Gellivare Lapland är en ekonomisk 

förening som startades år 2006 och ägs av ett 50-tal företag. Destinationsbolaget är ett 

fristående företag där den främsta uppgift är att marknadsföra och sälja Gällivare som 

destination. Visit Gellivare Lapland driver även turistbyrån. Wallgren har det främsta 

ansvaret genom att hålla samman delar i organisationen samt sköta det administrativa. 

Vid intervjun medverkade även Amanda Matti som arbetar på Visit Gellivare Lapland 

med nationella samt internationella kontakter och marknadsföring. Vidare har en 

intervju genomförts med Ulf Hansson som är utvecklingschef på utvecklingsenheten i 

Gällivare kommun där han arbetar med näringslivsfrågor. Sist intervjuades Kjell-Åke 

Johansson som är VD för näringslivsbolaget Expandum. Näringslivsbolaget ägs av 

företagare i Gällivare, Gällivare kommunen, Trelleborg AB samt LKAB. Expandum 

arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv genom att exempelvis 

förbättra förutsättningarna att etablera nya företag i kommunen.  

 

Dessa tre personer arbetar direkt eller indirekt med turismutveckling i Gällivare. 

Anledningen till valet av dessa är för att deras positioner motiverar och påverkar 

turismutveckling i Gällivare, vilket vi anser styrker trovärdigheten för den information 

som samlats in genom intervjuerna. Dessutom för att få olika perspektiv och 

infallsvinklar av fenomenet som skulle studeras. Trost (2010) förklarar detta som ett 

strategiskt urval. Det strategiska urvalet förklarar författaren används för att skapa 

variation av den information som samlats in genom bland annat intervjuer. Valet av 

intervjurespondenter grundar sig även i vilka personer som anses kan ge den mest 

användbara och tillförlitliga informationen. Lantz (1993) argumenterar att intervju som 

metodval måste ge tillförlitliga resultat, vilket kan benämnas som krav på reliabilitet. 

Resultaten av intervjuerna måste även vara giltiga, vilket betyder krav på validitet. Detta 

för att stärka värdet av studien. För att intervjun ska ha ett värde som 

datainsamlingsmetod menar Lantz (1993) att det även krävs en kritisk granskning i 

syftet att kunna besvara forskningsproblemet. Genom den kvalitativa 

forskningsmetoden har vi kritiskt analyserat och tolkat utfallen av intervjuerna.  
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2.3. Utförande 

Förberedelser av intervjuerna för denna studie utformades av en utarbetad intervjuguide. 

Utformningen av en intervjuguide förklarar Dalen (2007) handlar om vilken typ av 

intervju som ska utföras. Vår intervjuguide bestod av fyra teman med underfrågor som 

till stor del liknade varandra. Under intervjuerna följdes dock inte frågorna i tur ordning, 

de skedde som ett samtal. Att frågorna inte följdes i turordning förklarar Holme och 

Solvang (1991) kan relateras till den kvalitativa intervjun, vilken är delvis strukturerad. 

De menar att en intervjuguide används för att följa upp de ämnen som är viktiga, men 

att frågorna inte nödvändigtvis behöver tas i följdordning. Ett fåtal specifika frågor 

anpassades även efter de olika respondenternas yrkesroll i Gällivare kommun. Detta för 

att stärka validiteten för studien. Under intervjuerna fanns även möjlighet till följdfrågor 

och tid för analys och tolkning när respondenterna svarade på frågorna. Dalen (2007) 

förklarar att möjlighet till följdfrågor karaktäriserar en delvis strukturerad intervju. Trost 

(2010) menar även att kvalitativ intervjumetod utmärks av frågor som ger komplexa 

svar. Anledningen till detta är möjlighet för tolkning av svar för att skapa en förståelse 

vad den intervjuade säger, tänker och känner. För att i efterhand kunna återkoppla och 

samla all viktig information för studien spelades även intervjuerna in. Inspelning av 

intervjuer menar Fägerborg (1999) stärker värdet för att kunna återkoppla vad som 

sades.  

 

2.4. Primärdata/ Sekundärdata 

Datainsamlingen från intervjuerna har specifikt används för denna studie, vilket Smith 

(2010) förklarar som primärdata. För att komplettera utfallen av informationen från 

intervjuerna har vi tagit del av bland annat dokument från Ulf Hansson, turismstrategier 

från Maria Wallgren, statistiskt material samt andra elektroniska dokument, vilket 

benämns som sekundärdata. Smith (2010) betecknar sekundärdata som offentlig 

information, vilken inte direkt framtagits för en specifik studie. Anledningen till 

användandet av sekundärdata till denna studie var för att skapa en bakgrund och stöd till 

vårt forskningsproblem, dock har en kritisk granskning gjorts. Användandet av 

offentliga källor kan enligt Svenning (2003) innebära risker i form av brist på 

tillförlitlighet. Vi anser att de källor som använts för denna studie är tillförlitliga då vi 

tagit del av information som framtagits direkt av källan samt tillförlitliga hemsidor. 

Holme och Solvang (1991) argumenterar att en källkritisk analys bör göras för 

användandet av sekundära källor. Detta för att stärka validiteten för studien.  
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3. Bakgrund Gällivare 

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län, cirka tio mil norr om polcirkeln 

(gellivare.se). Som nämnts tidigare definieras glesbygdsområden som gles befolkning i 

förhållandet till landytan och där tätorter ingår. Enligt Statistiska Centralbyrån innebär 

en tätort ”minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent 

fritidshus” (scb.se). Gällivare kommuns hemsida beskriver att kommunen består av tre 

centrala tätorter, Gällivare, Malmberget och Koskullskulle (gellivare.se). Majoriteten av 

befolkningen bor enligt Regionfakta år 2010 i Gällivare där befolkningsmängden är 

8449 personer. I Malmberget bor det cirka 5590 personer och i Koskullskulle 874 

personer. År 2011 bestod hela Gällivare kommun av cirka 18 326 personer 

(regionfakta.se). Detta enligt Gällivare kommuns hemsida på en landyta som är cirka 16 

000 kvadratkilometer (gellivare.se). Utifrån ovannämnd statistik definieras Gällivare 

kommun som glesbygd i förhållande till landytan där tre centrala tätorter ingår.  

 

Befolkningen i Gällivare kommun har enligt Yngström, Eneris, Segerlund, Larsson, 

Vikman, Alm och MAF Arkitektkontor AB (2011) sedan 1970-talet minskat. År 1969 

bodde det cirka 25 653 personer i kommunen, medan det år 2009 bodde cirka 18 533 

invånare. Detta betyder att Gällivare haft en procentuell befolkningsminskning med 

cirka 28 % de senaste 40 åren. Befolkningsminskningen beror på att antalet födda varit 

mindre än antalet döda. Dessutom att utflyttningen från kommunen under flera år varit 

större än inflyttningen. Den största åldersgrupp som flyttar från kommunen är unga 

vuxna i åldrarna 18-25 år. Inom kommunen råder det dessutom obalans mellan 

åldersgrupperna. Exempelvis finns det underskott av barn mellan 0-15 år, men även 

män och framförallt kvinnor i åldern 20-40 år. Den största befolkningsgruppen inom 

kommunen är kvinnor och män i åldern 50-65 (Yngström m.fl., 2011).  

 

Idag domineras Gällivares näringsliv enligt Yngström m.fl. (2011) av sysselsättning 

inom gruvnäringen med tillhörande serviceindustri. I Gällivare finns det två 

gruvindustrier, LKAB samt Boliden/Aitik. LKAB ligger i Malmberget och är en 

underjordisk gruva som utvinner järnmalm. Boliden/Aitik är en markgruva som är 

beläget strax söder om Gällivare där koppar utvinns. Förutom gruvindustrin är kommun 

och landsting de största arbetsgivarna. Inom kommunen är arbetslösheten låg 

jämförelsevis med genomsnittet i landet. Dessutom är medelinkomsten bland den högsta 

i landet. Som tidigare nämnts finns det underskott av ungdomar och kvinnor i Gällivare, 
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vilket kan ha sin förklaring att antalet arbetstillfällen för dessa grupper idag inte är av 

intresse. Dessutom kommer Gällivares största åldersgrupp, invånare i åldern 50-65 att 

inom femton år gå i pension. Som konsekvens finns det behov av nyrekryteringar och 

en mer varierande arbetsmarknad. Detta för att attrahera en större och bredare målgrupp 

och få människor att stanna kvar eller flytta till kommunen (Yngström m.fl., 2011).   

 

Varje år pendlar cirka 800 personer enligt Yngström m.fl. (2011) in till Gällivare för att 

arbeta med gruvnäringen. Den totala utpendlingen är cirka 700 personer. Gästarbetarna 

som arbetar inom gruvnäringen bor i tillfälliga bostäder. Enligt Regionfakta fanns det år 

2011 i Gällivare kommun cirka 1972 lägenheter, 4394 helårsbostäder, och 436 

fritidsbostäder.  Enligt samma statistik fanns det 0 lägenheter till uthyrning 

(regionfakta.se). Enligt Yngström m.fl. (2011) har lägenheter i flerbostadshus minskat 

efter omfattande rivningar. Som konsekvens är det bostadsbrist då det under en lång 

period inte byggts några nya bostäder. Dessutom råder det låga flyttrörelser inom 

kommunen och långa bostadsköer. En ytterligare faktor som gör att det råder 

bostadsbrist är att det befintliga utbudet av bostadsmarknaden inte uppfyller efterfrågan 

bland invånarna. Med andra ord är bostadsmarknaden i obalans (Yngström, m.fl., 2011).  

 

Som nämnts tidigare är gruvnäringen dominerande och betydelsefull för Gällivare 

kommun men den medför även konsekvenser. Detta betyder enligt Yngström m.fl. 

(2011) att Gällivare står inför en samhällsomvandling. Planeringsprocessen påbörjades 

med projektet ”City Move” mellan 2008 och 2009. Sedan följdes projektet ”Nya 

Gällivare” som varade mellan 2009 och 2012. Det fysiska genomförandet i 

samhällsomvandlingen är mellan år 2011 och 2030. Anledningen till 

samhällsomvandlingen är att LKABs expansion under jord påverkar tätorten 

Malmberget där markytan successivt sjunker. Samhällsomvandlingen innebär ersättning 

och förflyttning av boende för cirka 2000 människor, äldreboenden, sporthall, 

gymnasieskola samt ishall (Yngström, m.fl., 2011).  
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4. Turism som system  
Fenomenet turism har genom globaliseringen resulterat i ett ökat resande där 

beslutsfattare idag ser olika motiv till att utveckla turism. Utvecklandet av turism 

innebär att noggrant tänka efter vilka effekter en utveckling kan ge och utvecklas 

därefter (Sharpley, 2009, George m.fl., 2009). Frisk (2000) menar att det nästan är 

omöjligt att särskilja turismutveckling med samhällets utveckling. Detta eftersom turism 

är kopplat till samhället olika näringar. Turism formas enligt Sharpley (2009) i ett 

system som kallas ”turismsystemet”. Turism innefattar bland annat ett ekonomiskt 

system genom tillgång och efterfrågan där turisters behov möts av företag som säljer 

varor och tjänster. Dock formas detta ekonomiska system inom ett större system där 

både efterfrågan på utbudet av turism påverkas av externa faktorer och krafter. Dessa 

faktorer kan vara politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, miljömässiga och så vidare. 

Enligt Saarinen (2003) är turism viktigt för enskilda destinationer där turism påverkar 

samhällen. Detta då besökare spenderar pengar på tjänster och produkter, vilket generar 

direkta inkomster. Etablerade turistföretag tjänar pengar på turister men turister 

konsumerar även produkter av andra lokala företag. Turism innefattar tjänster som 

inkluderar olika ekonomiska branscher, vilka inte enbart ingår i en enskild ekonomi. 

Därmed kan turism vara en industri bland flera, vilken ingår i en kedja som kan stärka 

den lokala ekonomin. Denna kedja inkluderar turismsystemet där Sharpley (2009) 

förklarar vad turism innebär och utgår från Leipers modell. Systemet består av fyra 

viktiga komponenter: 

 

1) Genererande region för turism. Turisternas ursprungsregion där delar av 

produktionssystemet för turism är betydande som exempelvis flygbolag, researrangörer 

och som kan placeras eller baseras på destinationer som turister vill besöka.  

 

2) Turistmålet, vilken är destinationen som attraherar turister. Där sker konsekvenserna 

av turismens utveckling. Det är även där de primära elementen i produktionssystemet 

existerar i form av bland annat hotell, sevärdheter eller restauranger.  

 

3) Transport, där turister kan färdas till destinationen. 

 

4) Miljön, där turister samverkar samt de yttre externa faktorerna som påverkar turism. 
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4.Yttre 

Externa 

Faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistdestinationen är en viktig komponent i turismsystemet, där utveckling av turism 

bland annat sker (Sharpley, 2009). Turismsystemet omfattar som nämnts tidigare fyra 

komponenter, varav denna studie fokuserar på den enskilda turistdestinationen. Det 

finns olika motiv på den enskilda turistdestinationen att utveckla turism. Detta enligt 

Bohlin och Elbe (2007) beror på destinationens egna förutsättningar. För att kunna 

utveckla turism på en destination menar Lebe och Milfelner (2006) att en DMO 

(destination management organisation) är viktig. Då konsekvenser av turism sker på 

destinationen är bland annat en DMO betydelsefull för hantering av turism. Bohlin och 

Elbe (2007) menar att utvecklandet av turism på den enskilda destinationen kan ske 

genom samarbeten samt entreprenörskap. För att förstå utvecklandet av turism och dess 

påverkan är hållbar utveckling betydelsefullt. Dessa aspekter kommer att undersökas i 

denna studie.  

 

Inom turismsystemet skapas tydliga relationer där olika komponenter är beroende av 

varandra och där samarbeten är grundläggande för turismutveckling (Sharpley, 2009). 

Zach och Racherla (2011) menar att samarbeten är viktigt då besökare ser 

turistdestinationen ur ett helhetsperspektiv och inte som en enskild produkt eller tjänst. 

För att skapa ett helhetsperspektiv bland företag, produkter och tjänster krävs 

samarbeten. Bramwell och Lane (2000:4-5) förklarar att samarbete definieras som: ”när 

man involverar relationer mellan intressenter och dessa interagerar med varandra i 

samband med ett gemensamt problem eller ämne”.  

 

Attraktioner, faciliteter och bekvämligheter finns i turismsystemet och utvecklas efter 

turisters behov (Sharpley, 2009). På turistdestinationen är mindre företag betydelsefulla 

för att kunna tillgodose turisters behov och där entreprenörskap är viktigt i utvecklandet 

av turism (Wilson, Fesenmaier, Fesenmaier och Es, 2001). Enligt Ateljevic och Li 

1. Genererande 

Turism 

2 & 4. Turist- 

Destination 

 

3.Utresande turister 

Tillbakaresande turister 

Tolkning av Turismsystemet. 

(Sharpley, 2009:11) 
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(2009) är entreprenörskap ett ungt fält där det inte finns en tillräcklig och accepterad 

definition om vad begreppet innebär. Entreprenören kan dock enligt Lordkipanidze, 

Brezet och Backman (2004) exempelvis vara en person som äger och driver företag.  

 

Inom turismsystemet påverkar turister den turistdestination de vistas i. Även yttre 

faktorer påverkar turistdestinationen som exempelvis kan innebära ekologiska/miljö-, 

ekonomiska-, sociala-, samt kulturella aspekter. Som konsekvens påverkas hållbar 

utveckling och en förståelse skapas för hållbar turismutveckling (Sharpley, 2009). 

Hållbar utveckling har många definitioner, varav den vanligaste är: "Utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov” (Perrot-Lanaud, Sidhu, Tang & Samson, 2005:4). Hållbar 

utveckling har vuxit fram genom globaliseringen där turism förvandlats till en industri 

som påverkar länder och regioner (Mowforth och Munt, 2009). Genom detta har en 

insikt enligt Blancas, Lozano-Pyola, González, Guerrero och Caballero (2011) vuxit 

fram där turistaktiviteter bland annat påverkar naturliga resurser och ekosystem. Hållbar 

turism betonar enligt Hardy och Beeton (2001) utveckling i förhållande till hållbar 

utveckling där grundprinciper och mål mellan dessa bör stämma överens. Detta då 

turism involverar olika aktörer samt faktorer i samhället.  
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5. Turistdestinationen 
 

5.1. En destination belägen i glesbygden 

För att en plats ska vara en destination måste den enligt Bohlin och Elbe (2007) 

innehålla tre faktorer. Dessa är attraktioner, infrastruktur och ett utbud av stödjande 

tjänster som gör det möjligt för en turist att vistas på destinationen. Destinationer 

belägna i glesbygden karakteriseras av attraktioner som skapas genom befintliga 

resurser. Enligt Wallgren (2012-11-29), Hansson (2012-11-29) och Johansson (2012-

11-30) är Gällivares största attraktion fjällberget Dundret som ligger cirka 5 minuter 

med bil från Gällivares centrum. Enligt Dundrets hemsida består fjällberget av en 

skidanläggning med 10 nedfarter och i anknytning finns även längdskidspår samt en 

hoppbacke. Bredvid Dundret ligger skidstadion Hellnerstadion som är döpt efter 

skidåkaren Marcus Hellner. På Dundret finns även boenden för turister men även 

permanentbostäder för lokalinvånarna samt restauranger (dundret.se). På vintern 

fungerar Dundret enligt Wallgren (2012-11-29) som en skidanläggning men på 

sommaren som en arena för fjällvandring eller som en möjlighet att se midnattssol. 

”Gratis” attraktioner som exempelvis midnattssol eller norrsken är betydande för 

Gällivare. Hansson (2012-11-29) menar att världsarvet Laponia som ligger i anknytning 

till Gällivare samt Stora Sjöfallet nationalpark även är oerhört viktiga för Gällivare. 

Wallgren (2012-11-29) förklarar även att den samiska kulturen är en viktig attraktion 

för Gällivare. Detta då den inte finns på många andra platser förutom i exempelvis 

grannkommunen Jokkmokk, vilket gör den unik för just Gällivare. Gruvorna är enligt 

Wallgren (2012-11-29), Hansson (2012-11-29) och Johansson (2012-11-30) attraktioner 

för besökare i Gällivare. Till skillnad från exempelvis gruvorna i Kiruna har besökarna 

möjlighet att se hur produktionen sker på nära håll.  

 

Evenemang kan även utgöra attraktioner och är viktiga i utvecklandet av en destination 

(Larson & Fredriksson, 2007). Wallgren (2012-11-29) och Hansson (2012-11-29) 

argumenterar att tre stora evenemang är betydelsefulla för kommunen. Dessa är 

världscupen i längdskidåkning, tomtarnas vinterspel samt artic balloon adventure. 

Premiären av världscupen arrangerades år 2012 på Hellnerstadion. Tomtarnas vinterspel 

arrangerades år 2012 för sjuttonde året i rad där evenemanget går ut på att tomtar från 

hela världen tävlar om att bli ”årets tomte”. Artic balloon adventure är ett evenemang 
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som arrangeras för tredje året i rad under februari månad 2013 och innebär 

luftballongsturer över Lappland.  

 

För att lyckas attrahera och ta emot turister krävs väl fungerande infrastruktur som 

innebär grundläggande resurser och system (Bohlin & Elbe, 2007). Hansson (2012-11-

29) förklarar att Gällivare är en kommun där det finns existerande grundläggande 

system och resurser. Dock menar Wallgren (2012-11-29) och Johansson (2012-11-30) 

att en del av infrastrukturen fungerar mindre bra, exempelvis transportförbindelser. 

Detta både till men även inom destinationen. Wallgren (2012-11-29) förklarar att 

tågstationen ligger i centrala Gällivare och att flygplatsen ligger cirka tio minuter från 

Gällivare tätort. Däremot poängterar Johansson (2012-11-30) att det kostar mycket 

pengar att flyga till Gällivare, vilket även Wallgren (2012-11-29) instämmer. Wallgren 

(2012-11-29) menar att tågförbindelserna är krångliga och opålitliga till och från 

kommunen. Kommunikationerna inom destinationen är ”katastrofala”. Detta då det inte 

finns några regelbundna förbindelser i form av exempelvis buss mellan flygplatsen och 

Gällivare centrum. Det finns även brister i kommunikationerna till diverse 

turistattraktioner. Exempelvis till Dundret eller Laponia behöver besökare hyra bil, om 

de inte vill promenera (Wallgren, 2012-11-29).  

 

För att vara en destination behöver det även finnas ett utbud av stödtjänster som 

exempelvis boende och restauranger (Bohlin & Elbe, 2007). I Gällivare kommun finns 

det enligt Wallgren (2012-11-29), Hansson (2012-11-29) och Johansson (2012-11-30) 

restauranger samt olika boendeanläggningar för besökare. Däremot råder det ett 

underskott av bäddar för besökare. Enligt Hansson (2012-11-29) har det under de 

senaste åren försvunnit 200 bäddar på grund av exempelvis ombyggnationer på 

Dundret. Wallgren (2012-11-29) argumenterar även att det råder bostadsbrist inom 

kommunen. Som konsekvens används exempelvis hotell och framförallt vandrarhem till 

gästarbetare som pendlar in till Gällivare för att främst arbeta inom gruvnäringen.  

 

Som nämnts ovan är Gällivare en destination belägen i glesbygden. Bohlin och Elbe 

(2007) beskriver även att en destination kan beskrivas utifrån säsong, exempelvis om 

det är en kustnära destination med sol och bad eller en fjälldestination. I Gällivare är 

antalet turister enligt Wallgren (2012-11-29), Hansson (2012-11-29) och Johansson 

(2012-11-30) på sommaren betydligt högre än under vintern, vilket bidragit till att 
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Gällivare är en sommardestination. Dock är den nuvarande målsättningen att bli en 

vintermetropol där Dundret utgör potential till att bli en vinterdestination. Elbe (2007) 

argumenterar även att en destination kan beskrivas utifrån kulturella resurser som 

exempelvis världsarv. Enligt Wallgren (2012-11-29), Hansson (2012-11-29) och 

Johansson (2012-11-30) associeras Gällivare med världsarvet Laponia samt fjällberget 

Dundret. Bohlin och Elbe (2007) menar att en destination kan beskrivas utifrån aktörer 

som har anknytning och stor inverkan på destinationen, exempelvis offentliga eller 

privata företag. Som nämnts tidigare är gruvföretag som LKAB och Boliden/Aitik 

dominerade i Gällivare, vilket gör att kommunen associeras med gruvnäringen. Aktörer 

som har stor inverkan på turistdestinationer är även nödvändiga för att kunna skapa en 

utveckling, varav en DMO är betydelsefull.   

 

5.2. DMO 

DMO är en viktig komponent för att kunna hantera en turistdestination (Lebe & 

Milfelner, 2006). Enligt Wallgren (2012-11-29) är organisationen Visit Gellivare 

Lapland det destinationsbolag som arbetar med turism och utveckling av turism i 

Gällivare. De förvaltar förslag inom turismutveckling från politiker samt 

destinationsbolagets företagsmedlemmar. För att kunna utveckla en destination krävs 

det enligt Wilson m.fl. (2001) tillräckliga bidrag från offentliga och privata företag. 

Visit Gellivare Lapland får enligt Wallgren (2012-11-29) bidrag från tillväxtverket 

genom den europeiska regionala utvecklingsfonden. Dessutom får de bidrag från 

Gällivare kommun, länsstyrelsen samt privata finansiärer. Bidragen finansieras för att 

hantera och kunna utveckla turismen i kommunen. Enligt Lebe och Milfelner (2007) är 

en av huvuduppgifterna för en DMO att planera och utföra utvecklingsstrategier för 

turism. Wallgren (2012-11-29) poängterar att Visit Gellivare Lapland i samband med de 

olika finansiella bidragen utformat turismutvecklingsstrategierna GUTS I och II. GUTS 

står för Gällivare Utveckling inom Turistisk Samverkan, där utförlig planering 

beskrivits för hur utvecklingen ska ske till slutet av år 2013. Huvudsakliga målen med 

GUTS är att öka antalet gästnätter och besökare till Gällivare. En annan huvuduppgift 

för en DMO är enligt Zach och Racherla (2011) att främja och skapa gynnsamma 

samarbeten, vilket kommer diskuteras vidare under rubriken interna samarbeten.  

För att utveckling ska ske förklarar Wilson m.fl. (2001) även att det är viktigt med stöd 

från den lokala kommunen och dess politiker. Visit Gellivare Lapland får som tidigare 

nämnts stöd från kommunen genom exempelvis bidrag. Eftersom att destinationsbolaget 
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inte är kommunalägd får de enligt Wallgren (2012-11-29) stöd från kommunen och 

politikerna i form av förtroende att bedriva destinationsbolaget självständigt. 

Destinationsbolagens existens samt arbetsuppgifter är viktiga i förhållandet till 

turismutveckling. Utvecklandet av turism på destinationer sker i olika faser. För att 

analysera var i utvecklingen destinationer befinner sig är modellen Tourism area life 

cycle användbar.   

5.3. Tourism Area Life Cycle  

En destination kan enligt Butler (2006:5) undersökas utifrån livscykelmodellen Tourism 

Area Life Cycle. Den består av faserna; upptäckt, påverkan, tillväxt, mognad och 

mättnad som kan leda till nedgång eller förnyelse. Upptäckt innebär att en 

turismprodukt presenteras och blir intressant för ett fåtal turister. Påverkan betyder att 

antalet turister ökar, turismsäsonger går att urskilja samt att det ökande antalet turister 

påverkar destinationen. Tillväxtfasen innebär att utvecklingen sker i en positiv riktning 

samt att destinationen är beroende av offentliga strategier och bidrag för att kunna 

utvecklas. Mognadsfasen betyder att turistantalet fortsätter att öka, samt att de flesta 

turismtjänsterna sköts av större nationella eller internationella företag men att lokala 

verksamheter fortfarande har en betydande roll. Mättnad innebär en kritisk punkt där 

destinationen befinner sig i stagnation. Antingen väljer destinationen att skapa förnyelse 

annars finns det risk för att undergång. Faserna upptäckt, påverkan samt tillväxt 

karakteriseras av att efterfrågan är större än utbudet medan mognad och mättnad 

karakteriseras av att utbudet är större än efterfrågan (Butler, 2006).   

 

Wallgren (2012-11-29) förklarar att Gällivare karakteriseras av utveckling inom olika 

områden. Ett exempel är viljan att utveckla Dundret samt Laponia. De arbetar även 

aktivt för att förbättra världscupen, tomtarnas vinterspel och artic balloon adventure. 

Att utöka och skapa fler evenemang inom exempelvis sport är av stort intresse. Hansson 

(2012-11-29) berättar att andra evenemang som exempelvis midnight sun meet (en stor 

bilträff på sommaren) samt en stor motorcykelträff är betydelsefulla för Gällivare. 

Eftersom gruvnäringen har stor betydelse i kommunen förklarar Wallgren (2012-11-29) 

att det finns stor potential till att utveckla och skapa mer attraktion kring gruvorna. En 

annan utvecklingsmöjlighet är enligt Hansson (2012-11-29) technical visits. 

Anledningen till technical visits är att det finns behov hos människor att vilja besöka 

Gällivare för att få djupare kunskap om förändringar som kommer att ske exempelvis 

genom samhällsomvandlingen. Johansson (2012-11-30) beskriver även att förbättringar 
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av transport karakteriserar utvecklandet av Gällivare. Exempelvis kommer 

”malmfältsflyg” startas som är en flyglinje mellan Luleå, Gällivare och Kiruna. 

Samtidigt som Gällivare karakteriseras av en utveckling förklarar Hansson (2012-11-

29), som tidigare nämnts, att det finns underskott av bäddar inom besöksnäringen. 

Dessutom menar Wallgren (2012-11-29) att besökare efterfrågar längre eller fler 

öppettider på restauranger och butiker. Exempelvis har inte restauranger eller butiker 

öppet under stora evenemang i den mån som turister efterfrågar, vilket skapat missnöje 

bland besökare. Turister efterfrågar fler aktiviteter och upplevelser inom exempelvis 

den samiska kulturen men att utbudet idag är smalt och outvecklat. Som nämnts tidigare 

är de interna kommunikationerna outvecklade, vilket har resulterat i att besökare 

efterfrågar bättre transportförbindelser exempelvis till och från flygplatsen men 

framförallt till Dundret och Laponia (Wallgren, 2012-11-29). Som konsekvens av 

ovannämnda aspekter karakteriseras Gällivare av positiv utveckling samtidigt som 

efterfrågan är större än utbudet. Detta styrker placeringen av Gällivare i Butlers (2006) 

tillväxtfas. Ytterligare faktorer som styrker Gällivare i tillväxtfasen är offentliga 

strategier i form av GUTS. Dessutom är Visit Gellivare Lapland beroende av bidragen 

från tillväxtverket, kommunen samt länsstyrelsen för att kunna främja 

turismutvecklingen i Gällivare kommun. Gällivare är en turistdestination belägen i 

glesbygden som karakteriseras av tillväxt. Beroende på turistdestinationens karaktär 

finns det, som tidigare nämnts, skilda motiv till utvecklandet av turism.  
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6. Motiv till turismutveckling 

Ett vanligt förekommande motiv till utvecklandet av turism är att det kan skapa 

ekonomisk tillväxt (Saarinen, 2003). Gällivare är enligt Wallgren (2012-11-29), 

Hansson (2012-11-29) och Johansson (2012-11-30) ett rikt samhälle med en 

dominerande gruvnäring som har en stark ekonomisk tillväxt. Hansson (2012-11-29) 

hävdar att gruvnäringen inte berörts av den ekonomiska krisen i Europa och att 

gruvorna har långsiktiga planer för expandering. Dock menar Wallgren (2012-11-29) att 

turism är ett verktyg för Gällivare att ytterligare öka den ekonomiska tillväxten. George 

m.fl. (2009) menar att turism även kan vara ett alternativ att bredda ekonomin. Trots 

gruvnäringens dominans förklarar Hansson (2012-11-29) att det i Gällivare är viktigt att 

inte enbart vara beroende av en näring. Turism i Gällivare kommun är ett sätt att stärka 

och diversifiera ekonomin.  

 

En obalanserad arbetsmarknad med färre alternativ till arbete kan skapa ett oattraktivt 

samhälle (Lundmark, 2006).  Majoriteten av lokalbefolkningen i Gällivare arbetar enligt 

tradition inom gruvnäringen, där ungdomar vanligtvis följer föräldrarnas arbetsmönster. 

Detta bidrar till en obalans mellan arbetsfördelningen inom samhället (Hansson, 2012-

11-29).  Wallgren (2012-11-29) betonar att Gällivare är ett alltför ensidigt samhälle där 

gruvnäringen är dominerande. Hansson (2012-11-29) argumenterar att arbetslösheten i 

Gällivare är låg men att problemet ligger i att utbuden av arbeten är för ensidigt. Att 

arbeta inom gruvnäringen är högavlönat, vilket leder till stark attraktivitet inom den 

yrkeskategorin. Det finns exempelvis nyexaminerade sjuksköterskor som väljer att 

arbeta i gruvan istället för inom sjukvården. Detta på grund av den höga lönen och andra 

förmåner i form av gratis tandvård och träning. Turism kan enligt Lundmark (2006) 

vara ett verktyg att skapa mer arbetsvariation och fler tjänsteorienterade arbeten. Om 

Gällivare kommun ska lyckas öka inflyttning, minska utflyttning samt balansera den 

ojämna åldersfördelningen i kommunen menar Hansson (2012-11-29) att de måste 

skapa bättre attraktivitet inom andra yrkesområden. Wallgren (2012-11-29), Hansson 

(2012-11-29) och Johansson (2012-11-30) betonar därför att besöksnäringen i Gällivare 

är viktigt för att skapa en mer varierad arbetsmarknad samt ett mer levande samhälle.  

 

Hall och Jenkins (1998) menar att turism kan motivera utvecklandet av lokala resurser. 

Detta betonar Wallgren (2012-11-29), Hansson (2012-11-29) och Johansson (2012-11-

39) är en anledning till att de vill utveckla turism i Gällivare. Detta då de ser framtida 
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potential i framförallt Dundret men även i Laponia. Gällivare har enligt Wallgren 

(2012-11-29) ett försprång med den unika samt kringliggande naturen där hon menar att 

ett misslyckande vore att inte ta till vara på dessa förmåner. Det har enligt Robert och 

Hall (2001) skett ett ökat intresse att besöka glesbygden på grund av att dessa områden 

representerar kontraster till det stressiga stadslivet med närhet till naturen. Robert och 

Hall (2001) poängterar även att faktorer som världsarv representerar det som människor 

i framtiden kommer att vilja besöka. Detta förklarar Hansson (2012-11-29) är en 

anledning till utvecklandet av världsarvet Laponia. Wallgren (2012-11-29) och Hansson 

(2012-11-29) hävdar att deras naturliga resurser bidrar till möjligheter att utveckla 

turism och attrahera flera turister.  

 

Infrastrukturell utveckling är även en motivationsfaktor till utvecklandet av turism (Lo, 

Mohamad, Songan & Yeo, 2011). Den existerande infrastrukturen är enligt Johansson 

(2012-11-30) och Wallgren (2012-11-29) inte tillräcklig för att skapa väl fungerande 

turism. Hansson (2012-11-29) förklarar att gruvnäringens extremt höga löner pressar 

upp priserna i övriga samhället. Exempelvis är det jämförelsevis dyrare att konstruera 

byggnader i Gällivare än i Stockholm. Som konsekvens har det inte byggts bostäder 

eller logi inom besöksnäringen på flera år. Johansson (2012-11-29) och Hansson (2012-

11-29) arbetar aktivt med att försöka skapa intresse bland investerare att etablera 

exempelvis ett hotell. De försöker även att utveckla transporten till och inom Gällivare, 

där exempelvis malmfältsflyg är ett steg mot att förbättra infrastrukturen.  

 

Saarinen (2003) beskriver att turism kan leda till en modernisering av samhället. Genom 

samhällsomvandlingen kommer främst Gällivare centrum enligt Hansson (2012-11-29) 

att genomgå en förnyelse. Samhällsomvandlingen är inte enbart planerat för turism dock 

kopplas som tidigare nämnts turism och samhället samman. Samhällsomvandlingen 

kommer att ske i olika etapper där det år 2013 kommer att byggas ett nytt resecentrum 

för tåg och buss. I stadskärnan av Gällivare kommer det att byggas en ny 

gymnasieskola, ett kulturhus, kultur- och sportarena, ishall, äventyrsbad, orangeri samt 

smalare gångbanor inne i centrum. Detta för att skapa en mer gemytlig känsla. Gällivare 

har stor potential att genom samhällsomvandlingen skapa bättre förutsättningar för 

turism än vad som finns idag. Genom att skapa fler mötesplatser kan dessa leda till att 

fler människor väljer att vistas i centrum. Detta bidrar till ett mer levande och attraktivt 

centrum för lokalinvånarna. Som konsekvens finns utvecklingsmöjligheter för 
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exempelvis handeln, restauranger och caféer genom exempelvis längre öppettider samt 

ökad omsättningen, vilket är viktigt för besöksnäringen. Genom samhällsomvandlingen 

kommer nya bostäder i närheten av Dundret att byggas. Detta leder till att Gällivare 

centrum och Dundret byggs samman. Anledningen är för att skapa en bättre helhetsbild 

av Gällivare samt skapa mer liv och rörelse kring fjällberget (Hansson, 2012-11-29).  

 

Motiv till utvecklandet av turism följs av hur utvecklingen sker. Nedan kommer interna 

samt externa samarbeten, vilka är grundläggande för utvecklingen inom turismsystemet 

att analyseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

19 

7. Samarbeten 
 

7.1. Interna samarbeten  

För att kunna skapa turismutveckling samt en enhetlig turistdestination är interna 

samarbeten en viktig komponent. Interna samarbeten i denna studie innefattar 

samarbeten inom turistdestinationen. Som tidigare nämnts argumenterar Zach och 

Racherla (2011) att en av DMO´s huvuduppgifter är att främja och skapa gynnsamma 

samarbeten. Wallgren (2012-12-29) förklarar att samarbeten är viktigt för Gällivares 

turismutveckling. Genom utformandet av turismstrategierna GUTS har planering för 

samarbeten genomförts. GUTS står som tidigare nämnts för ”Gällivares Utveckling 

inom Turistisk Samverkan”, där utgångspunkten är samarbeten. Visit Gellivare Lapland 

arbetar aktivt för att skapa positiva samarbeten. Exempelvis sker regelbundna möten 

och träffar med olika intressenter från olika sektorer för att främja samarbeten och öka 

förståelsen om samarbetens betydelse (Wallgren, 2012-11-29). En DMO kan även vara 

en betydelsefull komponent för att exempelvis minimera misstron bland olika 

intressenter på en destination. Det finns framförallt i glesbygden tendenser till misstro 

på grund av okunskap bland mindre företag att samarbete kan leda till exempelvis 

minskade marknadsandelar (Lebe & Milfelner, 2006). Wallgren (2012-11-29) beskriver 

att hon uppfattar oro framförallt bland småföretagare mot övriga intressenter. Därför 

arbetar destinationsbolaget aktivt med att skapa förståelse bland intressenter från olika 

sektorer genom att uttrycka samarbetens betydelse. En viktig aspekt är att skapa 

förståelse av att samarbeten kan ge bättre resultat än vid individuellt arbete.  

 

Samarbeten bör förutom en DMO involvera olika intressenter som har möjlighet att 

påverka (Bramwell & Lane, 2000). Wilson m.fl. (2011) argumenterar att samarbete 

mellan den offentliga och privata sektorn är viktigt. Den offentliga sektorn representerar 

exempelvis infrastrukturen medan den privata sektorn erbjuder enskilda produkter och 

tjänster. Samarbete krävs för att knyta dessa samman och skapa en helhet. En viktig 

faktor är även samarbeten mellan olika företagare för att kunna utveckla turism (Wilson 

m.fl., 2011). Som tidigare nämnts består Visit Gellivare Lapland av en ekonomisk 

förening med ett 50-tal företag som Wallgren (2012-11-29) främst menar är verksamma 

inom besöksnäringen. Dessa arbetar aktivt tillsammans för att utveckla turismen i 

Gällivare. Förutom det egna destinationsbolaget ingår Visit Gellivare Lapland i ett 

marknadsråd. Marknadsrådet består av Företagsbolaget (ett näringslivsbolag verksamma 

inom handeln och restauranger och driver frågor för den enskilda företagaren), Gällivare 
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kommun, Expandum och en reklambyrå. Tillsammans arbetar dessa för att skapa en 

gemensam profilering och marknadsföring av Gällivare. Exempelvis arbetade 

marknadsrådet för två år sedan fram en gemensam logga. Den arbetades fram för att 

gemensamt spara tid samt pengar och används för att skapa en mer enhetlig bild av 

Gällivare kommun för besökare (Wallgren, 2012-11-29). Hansson (2012-11-29) 

förklarar att det finns ett övergripande nätverk där de flesta företag oavsett bransch, 

både inom offentliga och privata sektorn är involverade. Det övergripande nätverket 

består av Gällivare kommun, Visit Gellivare Lapland, AVKI (driver frågor om 

utveckling eller etablering av företag verksamma inom samiskt näringsliv och kultur), 

Expandum, Basnäringen (ett fåtal företag som gått samman för att kunna utföra större 

jobb samt investeringar) och Företagsbolaget. Detta nätverk är enligt Hansson (2012-

11-29) och Johansson (2012-11-30) betydelsefullt för att alla företag ska känna sig 

delaktiga och tillsammans arbeta för att skapa utveckling. Inom interna samarbeten kan 

ytterligare ett exempel analyseras genom complex adaptive system. Detta system 

beskrivs i denna studie som ett internt mindre samarbetssystem.  

 
7.1.1. Complex Adaptive System 

Hall och Lews (2009:69-70) definierar complex adaptive system (CAS) som ”ett 

dynamiskt nätverk bestående av många olika agenter, exempelvis individer eller företag 

som parallellt agerar och konstant reagerar på vad de andra agenterna gör. Makten i 

CAS är utspridd och decentraliserad. Om det ska ske ett liknande beteende i systemet 

måste det ske genom konkurrens och samarbete bland agenterna. Det övergripande 

beteendet i systemet är resultatet av många olika beslut som görs av varje enskild 

individ”. Inom detta system interagerar olika agenter inom ett system som i sin tur 

skapar regelbundna mönster där återkoppling sker (Hall & Lews, 2009).  

Mönster 

Återkoppling   Återkoppling 

 

 

  

 

Samspel mellan agenter i ett system 

 

Tolkning av modell 2.4 ”Complex adaptive system” (CAS) i Hall och Lewis (2009:70) 
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Complex adaptive system kan kopplas till Gällivares provisionssystem. Wallgren (2012-

11-29) beskriver att provisionssystemet i Gällivare kommun innebär att aktörer får 

provision genom samarbeten. Systemet går ut på att aktörer säljer tjänster i förmån för 

en annan aktör, exempelvis hotellnätter eller aktiviteter. Exempelvis kan Gällivare 

camping boka in besökaren till ett annat logialternativ om de själva har fullbokat och 

genom detta då få provision. Systemet är inte enbart tillgängligt för företag som har 

direkt koppling till besöksnäringen, exempelvis kan även Statoil boka logialternativ till 

besökaren (Wallgren, 2012-11-29). Detta betyder att aktörerna interagerar i 

provisionssystemet. Då provision ges motiveras företagen att använda systemet där ett 

regelbundet mönster skapas. Som konsekvens sker en återkoppling mellan aktörernas 

beteende att utnyttja provisionssystemet.  

 

7.2. Externa samarbeten 

Samarbeten med aktörer som inte enbart är verksamma inom destinationen är enligt 

Bohlin och Elbe (2007) betydelsefullt. Detta för att ytterligare kunna stärka bilden av en 

enhetlig destination samt utvecklandet av turism. Externa samarbeten beskrivs i denna 

studie som samarbeten utanför turistdestinationen. Wallgren (2012-11-29) förklarar att 

Visit Gellivare Lapland samarbetar med organisationen Swedish Lapland. Swedish 

Lapland är en förening som har som övergripande mål att öka attraktions- och 

konkurrenskraften i Norrbottens län samt öka antal besökare till regionen 

(www.swedishlapland.com). Enligt Wallgren (2012-11-29) kommer ytterligare ett 

samarbete att inledas med destinationen Jokkmokk. Gällivare och Jokkmokk kan 

tillsammans skapa en mer enhetlig turistdestination där de kan komplettera varandra 

genom exempelvis olika aktivitetsutbud. Samarbetet grundar sig bland annat i att 

världsarvet Laponia kopplar samman destinationerna. Johansson (2012-11-30) beskriver 

att det är viktigt att inte bli begränsad av kommungränserna. Gällivare kommer inte att 

utvecklas om de inte samarbetar över gränserna. För att skapa samarbeten arbetar 

exempelvis Expandum med destinationerna Kiruna och Narvik i Norge. De arbetar även 

aktivt med att skapa nätverk utanför kommungränserna för att öka Gällivares 

attraktivitet som etableringsdestination (Johansson, 2012-11-30). Gruvnäringens 

expansion menar Hansson (2012-11-29) har bidragit till olika samarbeten utanför 

Gällivares kommungränser. Detta för att kunnat utforma exempelvis planering och 

strategier för samhällsomvandlingen. Kommunen har samarbetat med exempelvis Luleå 

tekniska universitet-, Umeå universitet, Kungliga tekniska högskolan samt Chalmers. 

Samarbeten har även skett med universitet i New York, New Dehli, Chile och Mexico. 
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Utifrån interna samt externa samarbeten sker konsekvenser, vilka kan vara positiva men 

även negativa.  

 

7.3. Samarbetens positiva och negativa konsekvenser  

Turistdestinationer och organisationer kan skapa konkurrenskraftiga fördelar genom att 

föra samman kunskap, expertis, kapital och andra resurser från flera olika intressenter. 

Samarbeten kan även leda till exempelvis en förstärkt turismprodukt eller bättre resultat 

som på individnivå kan vara svåra att uppnå (Bramwell & Lane, 2000). Efter införandet 

av GUTS och provisionssystemet menar Wallgren (2012-11-29) att turismutvecklingen 

i Gällivare har påverkats positivt. Exempelvis har besöksnäringen uppnått högre 

omsättning än tidigare. Samarbeten mellan olika intressenter har även resulterat i att 

Gällivare är ansvariga för evenemangen; världscupspremiären i längdskidåkning samt 

artic balloon adventure (Wallgren, 2012-11-29).  

 

Däremot kan samarbeten skapa otydliga rollfördelningar om arbetsuppgifter (Bramwell 

& Lane, 2000). Frisk (2000:2) argumenterar för begreppet ”skilda världar”. Hon menar 

att aktörer på en destination har olika uppfattningar om hur ansvaret ska fördelas och 

vem som ska göra vad, vilket kan skapa negativa konsekvenser. Johansson (2012-11-

30) menar att inom exempelvis det övergripandet nätverket råder det otydliga 

rollfördelningar om vem som gör vad. En förenkling av rollfördelningen skulle kunna 

skapa en mer positiv helhetsbild av nätverket och effektivisera utvecklingen av 

Gällivare. Det finns även en negativ inställning bland företag mot exempelvis 

Expandums arbete. Detta då Expandum tillhör näringslivet men arbetar med exempelvis 

projekt inom andra branscher, vilket har resulterat i missförstånd och dubbelt arbete 

(Johansson, 2012-11-30). Genom samarbeten finns det även enligt Hall och Jenkins 

(1998) tendenser till konflikter eller brist på förståelse för den policy som utformats. 

Mindre konflikter förklarar Johansson (2012-11-30) existerar i Gällivare, där 

organisationer har åsikter om vad som bör göras men även om det som redan görs.  

 

Som nämnts tidigare är samarbeten grundläggande för att kunna skapa 

turismutveckling. För att driva utvecklingen framåt är entreprenörskap inom 

turismsystemet viktigt. Entreprenörskapet kräver förutsättningar för att underlätta 

företagandet på turistdestinationen.  
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8. Entreprenörskap 
 

8.1. Förutsättningar för entreprenörskap 

Turism är en av många ekonomiska sektorer där en hög grad av engagemang är i stort 

behov av entreprenörer. Detta då det sker en snabb ökad internationell tillväxt på 

turistmarknaden (Peeters & Ateljevic, 2009). Entreprenören kan vara en person som 

skapar nya kombinationer genom produktion eller som är villig att ta risker. Detta 

genom att organisera samt omorganisera sociala och ekonomiska resurser 

(Lordkipanidze m.fl., 2004). Peeters och Ateljevic (2009) förklarar att främjandet av 

entreprenörskap i glesbygden bör baseras på ett stimulerande sätt. Ett ökat ekonomiskt 

värde till en region eller destination kan genom entreprenörskap skapas samtidigt som 

specifika resurser inom samhället kan behållas. För att entreprenörer ska kunna driva 

verksamheter och utveckla nya idéer är det viktigt enligt Lordkipanidze m.fl. (2004) att 

förutsättningar finns för att skapa ett starkt underlag för exempelvis utveckling samt 

etablering. Faktorer som de diskuterar är motivation, förutsättningar för framgång, en 

stödjande miljö, ett företagsamt klimat genom infrastruktur och support samt policys för 

entreprenörskap.  

 

Motivationsfaktorer är exempelvis risktagande samt att det finns tidigare entreprenörer 

som etablerat företag som uppnått framgång i samhället (Lordkipanidze m.fl., 2004). 

Hansson (2012-11-29) förklarar att det inte finns uppmärksammade företag inom 

framför allt besöksnäringen som lyckats etablera framgångsrika företag i Gällivare. 

Detta då det inte finns någon ”förebild” att se upp till och därmed minimeras 

motivationen till entreprenörskap inom kommunen. Däremot förklarar Johansson (2012-

11-30) att Expandum arbetar med att offentliggöra framgångsrika företagare i 

kommunen, men att de behöver fler. Gruvorna har enligt Wallgren (2012-11-29) 

resulterat i att människor tillgivits arbete per automatik, vilket bidragit till minskat antal 

företagare inom övriga näringar som exempelvis besöksnäringen. Johansson (2012-11-

30) poängterar dock att det har skett en stor förändring jämförelsevis hur situationen såg 

ut för några år sedan. Idag finns ett större intresse att etablera nya företag i kommunen. 

 

Förutsättningar för framgång samt en stödjande miljö förklarar Lordkipanidze m.fl. 

(2004) innebär att skapa förutsättningar samt en politik som främjar bekvämligheter och 

support för entreprenörskap. Kunskap och expertis samt en anpassning till sociala 

förhållanden är aspekter som skiljer sig åt beroende på destinationens förutsättningar. 
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Sociala förhållanden betyder påverkan av exempelvis företagsam tradition, 

familjesituationer eller status (Lordkipanidze 2004). Enligt Wallgren (2012-11-29) finns 

det förutsättningar att etablera nya företag i Gällivare, främst inom besöksnäringen. 

Aktörer inom destinationen bedriver mindre hobbyverksamheter där personer utövar 

sina intressen genom specifik kunskap. Det finns efterfrågan och ett intresse bland 

turister att uppleva och ta del av den specifika kunskapen som innefattar exempelvis 

hantverk. Dock väljer de flesta som bedriver hobbyverksamheter ett högavlönat arbete i 

gruvorna istället för att bedriva vinstdrivande verksamheter som främjar besöksnäringen 

(Wallgren, 2012-11-29). Johansson (2012-11-30) menar att det är svårt att främja 

entreprenörskap i Gällivare kommun då arbeten inom gruvnäringen är mer attraktivt än 

exempelvis andra yrkesområden. Entreprenörskapet påverkas negativt av att det finns 

traditionella beteenden i Gällivare som inte främjar eget företagande. Expandum arbetar 

medvetet med att förändra bilden av eget företagande genom att lyfta fram ett exempel; 

”Lisa startar ett företag och alla känner till henne. Lisa är en av oss och det är inga 

konstigheter. Genom att visa att Lisa kan starta ett företag kan andra även våga ta 

chansen. Med andra ord sker en avdramatisering”. Det finns även en önskan att 

Gällivare ska bli den första kommunen i landet där lokalinvånare per automatik föds 

med en F-Skattsedel. Personen i fråga kan längre fram i livet avsäga sig posten som 

entreprenör om denne önskar. Detta skulle kunna vara en metod som bidrar till att 

företagandet sker naturligt (Johansson, 2012-11-30).  

 

Lordkipanidze m.fl. (2004) beskriver även faktorerna främjandet av ett företagsamt 

klimat genom support samt policys för entreprenörskap. Med detta menas att offentliga 

och privata sektorer är betydelsefulla för att kunna påverka situationen för 

entreprenörskapet. Ett exempel kan vara främjandet av nätverk och mentorer som 

stödjer entreprenörer samt erbjuder fysiskt fungerande infrastruktur som exempelvis 

flygplats, vägar samt arbetskraft. Detta för att öka kompetensen och kapaciteten att 

driva framgångsrika företag (Lordkipanidze, m.fl., 2004). Hansson (2012-11-29) som 

arbetar med etableringsfrågor i kommunen argumenterar att det finns ett antal företag 

som inom de närmsta åren kommer att vilja etablera sig i Gällivare. Dessa företag är 

verksamma i andra delar av Sverige men även utanför landets gränser. Han menar att 

det är viktigt att skapa goda förutsättningar för personer som är villiga att investera och 

etablera företag i kommunen. Johansson (2012-11-30) som arbetar med att främja 

etablering av företag argumenterar även han att det är viktigt att skapa goda 
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förutsättningar som håller hög kvalitet. En avgörande beståndsdel är att visa en positiv 

bild av kommunen där det finns stöd och pengar att tjäna. En intressant aspekt skulle 

kunna vara att få ungdomsentreprenörer att verka i Gällivare. Ungdomar har nytänkande 

och intressanta idéer som med hjälp av ett management i form av en mentor som har 

kunskap och kapital, tillsammans kan utveckla nya företagsidéer i kommunen 

(Johansson, 2012-11-30). Specifika policyers och program för entreprenörskap finns 

inte i Gällivare kommun. Dessa faktorer utgör en viktig förutsättning för främjandet av 

entreprenörskap, dock finns det hinder som kan hämma företagandet.  

 

8.2. Hinder för entreprenörskap 

Trots den stora betydelsen av ett företagsamt beteende kan hinder för mindre 

turistföretag uppstå. Exempel på hinder som påverkar entreprenörskapet samt 

turismutvecklingen är mindre goda tillgångar i expertis, livsstilar eller motivation i 

samhället (Ateljevic, 2009). Wallgren (2012-11-29) förklarar att problemet i Gällivare 

kommun är främst de högavlönade arbeten inom gruvnäringen, vilket leder till att 

företag inom turism inte kan konkurrera lönemässigt. Idag finns det inte enligt 

Johansson (2012-11-30) ett större intresse att etablera turistföretag i kommunen. 

Wallgren (2012-11-29) betonar att de får förfrågningar av besökare om turistaktiviteter 

som inte finns tillgängliga. Detta då personer som driver hobbyverksamheter inte kan ta 

emot turister på grund av att de inte är tillgängliga eftersom de befinner sig på sitt 

ordinarie arbete, vanligtvis inom gruvnäringen. Som konsekvens kan antalet besökare 

till Gällivare minska och att det därför är viktigt med fler drivande entreprenörer inom 

besöksnäringen (Wallgren, 2012-11-29). Det finns människor i Gällivare som har 

drömmar med ett starkt kapital och som värnar om kommunen. Däremot blir dessa 

personer motarbetade, vilket leder till att visioner och drömmar tar slut. Detta handlar 

exempelvis om problem angående tillstånd till marker eller andra tillstånd (Matti, 2012-

11-29). Dock argumenterar Johansson (2012-11-30) att om ett företag skulle lyckas 

inom besöksnäringen i kommunen skulle det kunna lyftas fram som ett positivt exempel 

inom en industri värd att satsa på. Möjligheter och behov är även viktiga aspekter inom 

entreprenörskapet. Detta för att kunna vidare utveckla turism.  
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8.3. Möjligheter och behov för entreprenörskap 

Innovation och entreprenörskap är enligt Chell (2009) viktigt för utvecklandet av en ny 

industri. Detta för att bryta gamla vanor samt organiseringar i samhället och förbättra 

välfärden för alla parter. Att utveckla turism i områden med vackra naturtillgångar och 

landskap kan skapa ett intresse för lokala samt ”utomstående” entreprenörer att etablera 

och utveckla turistföretag (Chell, 2009). Inom Gällivare kommun finns det unika 

naturliga resurser att arbeta med och bygga upp inom turismnäringen (Wallgren, 2012-

11-29). Johansson (2012-11-30) poängterar att Gällivare och norra Sverige har ett 

försprång genom den tidiga vintersäsongen, vilket kan vara en stor möjlighet att ta vara 

på och utveckla i framtiden.  

 

Socialt kapital bidrar enligt Zhao, Ritchie och Echtner (2011) till att glesbygdsområden 

kan förvandlas från att enbart erbjuda traditionellt resursbaserade 

försörjningsmöjligheter till goda möjligheter genom vinstdrivande företagande inom 

turism. Det sociala kapitalet betonar även effekten som entreprenörskapets förmåga att 

utveckla turismnäringen genom nyetablerade företag. En definition av socialt kapital 

förklarar Nahapiet och Ghoshal (1998:243) som ”summan av verkliga och potentiella 

resurser som är tillgängliga genom nätverk som består av relationer mellan individer 

eller en social enhet”. Johansson (2012-11-30) menar att det är viktigt att främja lokalt 

entreprenörskap men även att kommunicera utanför kommungränserna och inspirera 

entreprenörer att verka i Gällivare kommun. Däremot behövs det fler personer som har 

specifik kunskap inom området för turism och turismutveckling. Det finns enligt 

Hansson (2012-11-29) en aktör inom turismnäringen som bevakar situationen och är 

intresserad av att etablera ett företag i kommunen. Exempelvis finns det en önskan att 

denna etablering ska vara ett hotell. Däremot bidrar de höga lönerna inom gruvnäringen 

till höga kostnader för exempelvis nybyggnationer. En annan aspekt är att attrahera 

ungdomar och framför allt kvinnor att vara företagsamma men även bosätta sig i 

kommunen. Detta på grund av att det som tidigare nämnts finns ett underskott av 

kvinnor i Gällivare, där entreprenörskap kan vara ett verktyg för att få ungdomar och 

kvinnor att flytta till kommunen (Hansson, 2012-11-29). Johansson (2012-11-29) 

förklarar att skapa attraktivitet för bosättning bland entreprenörer är viktigt ur ett 

hållbarhetsutvecklingsperspektiv, bland annat för att öka inflyttning. Hållbar utveckling 

är en viktig del inom turismsystemet för att som tidigare nämnts förstå utvecklandet av 

turism och dess påverkan på den egna turistdestinationens.  
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9. Hållbar utveckling 

 

9.1. Hållbar turismutveckling 

Roberts och Hall (2001) förklarar att hållbar turismutveckling är ett kritiserat koncept 

där turistaktiviteter bidrar med negativa effekter som exempelvis påverkar miljön. För 

att kunna skapa positiva effekter av hållbar utveckling är politiska frågor avgörande. 

Detta för att turismutveckling, som tidigare nämnts, enligt Hardy och Beeton (2001) är 

en följd av samhällets egen utveckling. Enligt Mowforth och Munt (2009) finns det inte 

en specifik definition om vad hållbar turismutveckling är. Däremot finns det enligt 

George m.fl. (2009) nya perspektiv om vad hållbar turismutveckling innebär. Detta har i 

förhållande till utveckling av turism i glesbygden framtagits av UNESCO APNIEVE 

(UN Educational, Scientific and Cultural Organization Asia Pacific Network for 

International Education and Values Education). Dessa perspektiv ska leda till en mer 

övertygande definition av hållbar turismutveckling i glesbygden. Detta genom att 

varugöra lokal natur och kultur som en kapitaltillgång för utveckling av turism och 

målsättningar för att uppnå hållbarhet. Perspektiven som presenteras är Miljö, Ekonomi, 

Sociala aspekter samt Kultur (George m.fl., 2009:196). Mowforth och Munt (2009) 

presenterar en liknande modell som förklarar kriterier som bör ingå i utvecklingen av 

hållbar turism. De kriterier som ingår i modellen är Ekonomi, Miljö, Sociala aspekter 

samt Kultur. Under dessa ingår även stöd för konservering, utbildning samt lokalt 

engagemang (se modeller nedan).  
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9.1.1. Miljö/Ekologisk hållbarhet  

Miljöpåverkan är enligt Mowforth och Munt (2009) den mest uppmärksammade 

aspekten inom hållbarhet. Behovet av att minimera negativa effekter på miljön av 

turistaktiviteter är en primär aspekt att beakta. Miljömässig hållbarhet förklarar George 

m.fl. (2009) som utveckling med hänsyn till bevarande av ekologiska processer, 

biologiska resurser och mångfald. För att kunna uppnå detta måste samhället förstå och 

erkänna att överlevnaden av andra arter även är viktigt. Mowforth och Munt (2009) 

förklarar att konservering innebär att skapa en god relation mellan turistaktiviteter med 

natur och kultur för att kunna använda den och samtidigt inte utgöra skada. Med andra 

ord kan konservering vara ett verktyg för att skydda naturen men även kulturen i 

förhållande till hållbar turismutveckling. Naturen är enligt Wallgren (2012-11-29) det 

som i framtiden kommer att attrahera fler turister. Därför är det viktigt att bevara den. 

Hansson (2012-11-29) förklarar att alternativa sätt att besöka världsarvet Laponia i 

framtiden kommer att vara relevant i syfte att bevara naturen. Fokus är att utnyttja 

naturen för turism utan att skapa negativa konsekvenser som skadar världsarvet. För att 

undvika nedtrampning och slitage bör Laponia utnyttjas på vinterhalvåret. Detta då 

vandring på snö inte sliter lika hårt som på bar mark. Det finns idag riktlinjer för vilka 

stigar eller leder som turister får vandra på under olika perioder. Även detta för att 

skydda naturen i Laponia (Hansson, 2012-11-29). Det finns även enligt Johansson 

(2012-11-30) skyddade marker i Gällivare kommun av anledning att bevara dessa till 

barn och barnbarn. På Dundret finns skyddad mark och där det ur ett 

hållbarhetsperspektiv tas ett stort ansvar. Även om kommunen vill utveckla Dundret 

finns annan kringliggande mark som är skyddad och respekterad. Hansson (2012-11-29) 

förklarar även att i processen med samhällsomvandlingen i Gällivare planeras 

byggnationer av hållbara bostäder samt andra naturliga energikällor för att skydda 

naturen till framtida generationer. 

 

9.1.2. Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet bör vara samhällsekonomiskt effektiv där de ekonomiska 

förutsättningarna som skapas fördelas mellan generationer (George m.fl., 2009). 

Mowforth och Munt (2009) förklarar att ekonomisk hållbarhet innebär möjligheten att 

kunna täcka alla kostnader som turistaktiviteter medför och samtidigt vara 

vinstdrivande. Hållbara ekonomiska faktorer faller in i de övriga hållbarhetsaspekterna 

där turismen involverar olika delar i samhället. Enligt Matti (2012-11-29) är fjällberget 
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Dundret Gällivares ”motor” för turismnäringen. Dock är anläggningen inte lika 

vinstdrivande som den varit för några år sedan. Detta då ägare som tagit över 

verksamheten har tvingats börja om från början då den ekonomiska situationen inte 

varit positiv, vilket har varit och är ett problem i förhållande till utvecklandet av 

fjällberget. Som tidigare nämnts består turistföretagen i Gällivare främst av 

hobbyverksamheter där Wallgren (2012-11-29) förklarar att dessa inte är tillräckligt 

vinstdrivande. Detta på grund av brist på motivation att utveckla sin verksamhet. Hall 

m.fl. (2003) förklarar att turism som tidigare nämnts kan vara en möjlighet att öka den 

lokala ekonomin. Utmaningen är att försöka skapa en övertygelse eller förståelse hos 

invånare och aktörer att det finns behov av ekonomisk utveckling av turism. Detta för 

att främja andra kulturella, sociala eller miljömässa processer. Enligt Wallgren (2012-

11-29) är det viktigt för en positiv utveckling att skapa en större förståelse om turism 

och dess potential i Gällivare kommun.   

 

En ekonomisk aspekt som tidigare nämnts är betydelsen av att bredda ekonomin. Detta 

genom att inte enbart fokusera på exempelvis en industri. Hansson (2012-11-29) menar 

att Gällivare idag är beroende av gruvnäringen som utgör den dominerande industrin i 

samhället. Anledningen till att det inte finns fler vinstdrivande turistföretag i kommunen 

förklarar Wallgren (2012-11-29) beror på den dominerande gruvnäringen. Som tidigare 

nämnts menar Hansson (2012-11-29) att den ekonomiska tillväxten inom gruvnäringen 

är stark och att människor och företag är beroende av industrin. Om industrin skulle 

försvinna finns dock ingen annan näring att luta sig emot, där av kan besöksnäringen 

vara en kompletterande industri. Ett annat ekonomiskt hållbarhetsperspektiv skulle 

enligt Johansson (2012-11-30) vara att arbeta med affärsidéer mot företag direkt kopplat 

till turismnäringen samt andra organisationer i kommunen. Detta genom att utbilda 

företagare i exempelvis jämställdhet, bemötande eller säljtekniker för att skapa ett 

helhetskoncept som företag strävar efter att uppnå. Resultatet av detta kan i sin tur 

generera en vilja att utvecklas och säkra kvalitén och därmed leda till vinstdrivande 

verksamheter. Dessutom kan detta bidra till ett ökat intresse att etablera nya företag i 

kommunen och därmed stärka den ekonomiska hållbarheten.  

 

En annan aspekt som inte Mowforth och Munt (2009) eller George m.fl. (2009) nämner 

är problemet med läckage. Läckage kan enligt Roberts och Hall (2001) leda till negativa 

konsekvenser som påverkar den ekonomiska effektiviteten i form av inkomster, 
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instabilitet och importerad arbetskraft. Hansson (2012-11-29) beskriver som tidigare 

nämnts att det finns 800 gästarbetare i Gällivare. Detta kan vara negativt då exempelvis 

inkomster inte stannar kvar inom kommunen, istället spenderas de på annan ort. Dock 

planeras det genom samhällsomvandlingen byggnationer av nya bostäder (Hansson, 

2012-11-29). Detta kan vara positivt då dessa gästarbetare har möjlighet att bosätta sig i 

kommunen och då undviks problem som exempelvis läckage.   

 
9.1.3. Social hållbarhet  

Utveckling som förbättrar livskvalitén för alla sociala grupper beskriver George m.fl. 

(2009) ingår i den sociala hållbarheten. Inom den sociala hållbarheten krävs en 

utveckling som ökar människors kontroll över sina liv genom att ge dem möjlighet att 

delta i beslutsfattande. Detta är en aspekt som även Mowforth och Munt (2009) 

beskriver som lokalt engagemang. Hansson (2012-11-29) förklarar att 

samhällsomvandlingen främst grundar sig i den sociala hållbarheten. Byggnader som 

ersätts planeras på ett hållbart sätt.  Detta bland annat för att attrahera unga människor 

att vilja bosätta sig i kommunen. Människor vill idag bo ”smart” och arbeta på en plats 

som representerar människors värderingar. Planering av att skapa ett mikroklimat, söka 

solläge, bromsa upp vindar i centrum, undvika kalluftsvindar är även aspekter som tas 

hänsyn till vid samhällsplaneringen. Planeringen utgår från hur människor vill bo, röra 

sig, åka skidor, mötesplatser och därefter planeras var vägarna ska konstrueras 

(Hansson, 2012-11-29).  Enligt Wallgren (2012-11-29) kan turisters upplevelse genom 

detta återspeglas på ett positivt sätt när lokalinvånare stolt representerar sin hemort. 

Invånare kan påverka bilden och upplevelsen av Gällivare som turistdestination. Den 

sociala hållbarheten har enligt Johansson (2012-11-30) en stor möjlighet att stärkas 

genom samhällsomvandlingen. Dock är det viktigt att tidigt presentera helhetsbilden av 

det ”nya Gällivare” för de människor som påverkas av samhällsomvandlingen. Detta för 

att visa ett resultat som är positivt. En medborgardialog har enligt Hansson (2012-11-

29) skett i planeringen av samhällsomvandlingen. Ungefär 1700 människor har deltagit 

i processen, vilket motsvarar cirka 10 % av befolkningen. Varje person har lagt ner 

cirka 10 timmar för att arbeta fram hur Gällivare ska utformas i framtiden. Näringslivet, 

handeln, fastighetsägare, turistföretag, politiker samt skolungdomar har även deltagit i 

planeringsprocessen.   

 

Mowforth och Munt (2009) beskriver att utbildning för bland annat lokalinvånare är en 

viktig faktor inom den sociala hållbarheten. Ett näringslivsbolag i Gällivare kommun 
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driver enligt Hansson (2012-11-29) projektet ”Gällivare bygger”. Projektet har en profil 

mot hållbart arbete där ett antal hus kommer att byggas tillsammans med elever från 

gymnasieskolan. Han menar att det är en god möjlighet att öka kompetensen för elever 

samt byggföretagen att lära sig en byggteknik som kommer att vara aktuell i framtiden.  

Social hållbarhet hänvisas även enligt Mowforth och Munt (2009) till förmågan att 

skapa gemenskap i samhället och ta vara på människor som bor på destinationen. 

Hansson (2012-11-29) berättar om ett projekt vid namn ”IN Gällivare”. Projektet 

handlar om att hjälpa nyinflyttade människor att hitta den sociala plattformen. Med 

andra ord hjälpa personer in i samhället att knyta kontakter, besöka skolor, utöva 

kulturella aktiviteter, ingå i föreningar för att på sätt få vänner i kommunen. ”IN 

Gällivare” är viktigt för att kunna ta hand om människorna i kommunen och få dem att 

trivas (Hansson, 2012-11-29). Även detta kan vara ett sätt att återspegla trivselfaktorn 

från lokalinvånarna till besökare som därmed får en mer positiv upplevelse.  

 

9.1.4. Kulturell hållbarhet 
Kulturell hållbarhet innebär människors förmåga att behålla eller anpassa element av 

kultur som är specifik för exempelvis en destination (Mowforth & Munt, 2009). 

Utvecklingen kräver enligt George m.fl. (2009) en hänsyn till värden för människor som 

representerar kulturen. Dessutom bör utbudet av kulturella grupper upprätthållas och 

uppmuntras samt att värdet av deras arv och traditioner bör erkännas. Natur och kultur 

är enligt Wallgren (2012-11-29) de största anledningarna till att turister besöker 

Gällivare. Matti (2012-11-29) förklarar att destinationsbolaget vill visa att den lokala 

kulturen är ”på riktigt”. Detta jämförs med kulturen i Finska Lappland som de anser 

omvandlats till ett oäkta Disney World. Turister ska i Gällivare uppleva och se det äkta 

för att inte utnyttja kulturen och därmed användas på rätt sätt. Wallgren (2012-11-29) 

framhäver att det enligt hennes personliga åsikt är viktigt att exempelvis uppleva den 

samiska kulturen genom att det är verkliga samer som möter besökare. Detta för att 

skapa en äkta och verklig upplevelse. Johansson (2012-11-30) är intresserad av att 

utveckla nya kulturella idéer och aktiviteter och lyfta in hållbarhetsperspektivet. De 

verksamheter som vill ansluta sig till Visit Gellivare Lapland ska uppfylla krav för att 

säkra kvalitén av kulturella upplevelser. Exempelvis erbjöds en samisk upplevelse för 

några år sedan som representerade den samiska kulturen på ett äkta sätt, vilket vore ett 

alternativ att återskapa.  
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10. Slutsats 

Syftet med denna studie var att studera vilken roll turism har i glesbygdskommuner som 

präglas av en dominerande industri med Gällivare kommun och dess dominerande 

gruvnäring som ett exempel. För att besvara syftet undersöktes vilka motiven till 

turismutveckling i glesbygdskommuner med en dominerande industri är samt hur denna 

utveckling sker.  

 

Studien visar att turism i glesbygdskommuner som präglas av en dominerande industri 

inte får en central roll. Turism är därmed ett komplement till den dominerande industrin. 

På grund av den dominerande gruvindustrin i exemplet Gällivare skiljer sig motiven till 

utvecklandet av turism från de traditionella. Turism kan ur de traditionella synsätten 

bland annat vara en ekonomisk räddning för destinationer som befinner sig i en 

ekonomisk kris. I exemplet glesbygdskommunen Gällivare som präglas av 

gruvnäringen, vilken bidrar med ekonomisk tillväxt är motivet till utvecklandet av 

turism istället att bredda och diversifiera den lokala ekonomin. Detta för att inte enbart 

vara ekonomisk beroende av en specifik industri. Ett annat traditionellt motiv till 

turismutveckling är att bekämpa arbetslösheten. I exemplet Gällivare är motivet istället 

att skapa en bredare arbetsvariation samt fler tjänsteorienterade arbeten. Detta eftersom 

att arbetslösheten är låg och gruvnäringen genererar arbetstillfällen. En följd av de 

specifika motiven i exemplet Gällivare är att utveckla ett mer levande samhälle samt 

skapa större attraktivitet för inflyttning.  

 

Det finns även andra motiv till utvecklandet av turism som vi anser representerar en 

förlängning av de traditionella motiven. I exemplet Gällivare är även motiven till 

utvecklandet av turism att utveckla och ta tillvara på de lokala tillgångarna i form av 

fjällberget Dundret samt världsarvet Laponia. Dessa tillgångar anser vi stödjer 

turismutvecklingen då de är lättillgängliga och har potential att vidareutvecklas. 

Däremot anser vi att det krävs en utveckling av exempelvis Dundret för att kunna 

erbjuda något mer unikt än vad fjällberget och dess anläggning representerar idag. Ett 

annat motiv till utvecklandet av turism i exemplet Gällivare är att förbättra 

infrastrukturen samt kommunikationerna till, från och inom destinationen. Detta för att 

skapa en bättre fungerande turistdestination samt erbjuda fler logialternativ för 

besökare. Dock är problemet i exemplet Gällivare att gruvnäringen pressar upp priserna 

i det övriga samhället, vilket leder till en kostnadsdrivande situation för exempelvis en 
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nybyggnation av ett hotell. Detta anser vi är ett hinder för turismutvecklingen i 

exemplet Gällivare då den dominerande gruvindustrin påverkar utvecklandet av 

besöksnäringen negativt. Det som särskiljer exemplet Gällivare är den unika 

samhällsomvandlingen som ska ske i kommunen. Som konsekvens planeras en 

uppbyggnad av ett nytt moderniserat samhälle med exempelvis ett nytt resecentrum. 

Detta anser vi skapar bättre förutsättningar för turism, vilket främjar turismutvecklingen 

och acceptansen för turism som en ny kompletterande industri till gruvnäringen.  

 

Utvecklandet av turism i exemplet Gällivare påverkas av den dominerande 

gruvnäringen inom delar av turismsystemet som entreprenörskap samt den ekonomiska 

hållbarheten. Inom exemplet Gällivare finns det traditionellt inget företagsamt beteende 

på grund av attraktiva arbetstillfällen inom gruvnäringen, vilket resulterar i att 

motivationen till övriga yrkeskategorier är låg. Detta anser vi hämmar entreprenörskapet 

samt turismutvecklingen i exemplet Gällivare då det inte finns motivation till att 

utveckla företag inom turism. Däremot har det skett en förändring där det finns en ökad 

efterfrågan på entreprenörskap samt nyetablerade företag. Anledningen till främjandet 

av entreprenörskap är att diversifiera ekonomin, bredda arbetsmarknaden samt öka 

inflyttningen till kommunen. Därav anser vi att entreprenörskapet i exemplet Gällivare 

är en avgörande faktor för turismutvecklingen i förhållande till de existerande motiven 

som finns på destinationen. Inom exemplet Gällivare är den mest kritiska 

hållbarhetsaspekten den ekonomiska. Turistattraktioner som exempelvis Dundret är inte 

tillräckligt vinstdrivande, vilket vi anser är ekonomiskt ohållbart där attraktionen 

benämns som ”motorn” för turismen på destinationen. I exemplet Gällivare förlitar man 

sig ekonomiskt på gruvnäringen. Detta argumenterar vi även är ekonomiskt ohållbart 

om industrin försvinner. Turism som den kompletterande industrin blir därför 

nödvändig för upprätthållandet av den ekonomiska hållbarheten. Dessutom bidrar 

gästarbetare inom gruvnäringen till läckage, vilket även är ekonomiskt ohållbart. För att 

förhindra läckage i exemplet Gällivare anser vi att det krävs nybyggnationer av bostäder 

för gästarbetarna. Detta då de idag spenderar inkomster på annan ort samt ockuperar 

logialternativ för besöksnäringen i kommunen. Som konsekvens anser vi att 

nybyggnationer minskar läckage och främjar turismutveckling där logier blir 

tillgängliga för besökare och inte enbart för gästarbetarna, som situationen ser ut idag. 

Otillgängliga logialternativ samt kommunikationer är grundläggande faktorer som 

brister för hantering av besökare i exemplet Gällivare. Vi anser att Gällivare främst bör 
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fokusera på att utveckla dessa grundläggande faktorer för att kunna vidare utveckla 

turism som den kompletterande industrin i samhället.  

 

Det finns andra delar inom turismsystemet som inte påverkas av den dominerande 

industrin som samarbeten samt hållbarhetsaspekterna miljö/ekologiska, sociala och 

kulturella. Inom exemplet Gällivare existerar samarbeten mellan interna samt externa 

aktörer där de flesta intressenterna på något vis är involverade. Detta anser vi är positivt 

då samarbeten skapar förutsättningar för utvecklandet av turism samt stödjer en enhetlig 

bild av Gällivare som turistdestination genom exempelvis de samverkansplattformar 

som finns idag. I exemplet Gällivare finns det även en medvetenhet om hållbar 

utveckling, både kopplat till turism samt det övriga samhället. Detta anser vi är positivt 

då det stödjer Gällivares utveckling som en turistdestination med möjlighet att i 

framtiden kunna öka inflyttning samt bevara de unika natur- och kulturtillgångarna.  

 

I exemplet Gällivare finns stor potential samt vilja att utveckla turism. Däremot finns 

det bland annat grundläggande faktorer som bör utvecklas för att stärka Gällivare som 

turistdestination. Gruvnäringen är den industri som är och kommer med stor sannolikhet 

att vara den dominerande industrin i Gällivare. Som konsekvens får turism, som tidigare 

nämnts, inte en central roll. Därför är det viktigt att se turism som den kompletterande 

industrin. Som en följd kan detta bidra till att exempelvis de traditionella motiven till 

utvecklandet av turism i framtiden kan förändras.  
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I 
 

12. Bilagor Intervjuer 
 

Maria Wallgren, VD för destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland. 

Datum: 29.11.2012 

Tid: 09.00  

Plats: Turistbyrån i Gällivare 

 

Presentation 

 Vilka vi är/vart vi kommer ifrån 

 Varför intervjun sker 

 Vart och när den kommer att publiceras 

 Ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta 

 Områden som ska belysas 

Introduktion 

1. Vem är du och vad innebär er roll som VD på Visit Gellivare 

Lapland? 

Turism- och turismutveckling 

2. Vilken är din uppfattning om vad som karakteriserar arbetet för 

utveckling av turism i Gällivare idag? 

 

3. Hur viktigt anser du att turism och turismutveckling är i Gällivare och 

varför?  

 

4. Hur kommer ni konkret att arbeta för turismutveckling genom 

samhällsomvandlingen? (konkreta exempel) 

 

5. Vi har även uppfattat att nya strategier kommer att appliceras efter 

2013. Kan ni berätta mer om dessa?  

Hållbarhet 

6. Hur arbetar Visit Gellivare Lapland med hållbarhet inom 

turismutveckling?  

Samverkan 

7. Vilka aktörer anser du är avgörande när det gäller samverkan för att 

skapa en attraktiv destination att bo, leva, och verka i samt också 

besöka? (turistföretag, övrigt näringsliv, kommunala bolag, regional 

flygplats, högskola/universitet, medborgare) 

 



  
 

II 

8. Vilka samverkansplattformer/nätverk finns idag för dessa aktörer?  

 

9.  Vilka uppdrag har destinationsbolaget och vilka strategiska 

dokument utgår ni från? 

 

10.  Hur är verksamheten organiserad, ägare och medlemsföretag? Vilka 

för och nackdelar finns det med att vara organiserade som ni är? (tex. 

Kommunalt ägd vs fristående) 

 

11. Finns det övergripande nätverk utanför destinationsbolaget? Ex. 

Jokkmokk, Hur & Varför? 

 

12.  Finns det samverkan med högskola/universitet?  

 

13.  Kan du ge exempel på positiva och negativa konsekvenser 

(erfarenheter) som skett i och med tidigare samarbeten? 

Entreprenörskap 

14.  Vad anser du om entreprenörskap och de förutsättningar som finns 

för entreprenörskap i Gällivare idag? 

 

15.  Hur ser förutsättningar ut för att starta nya turismföretag i Gällivare? 

 

16.  Genom samhällsomvandlingen; Finns det ytterligare planer att stärka 

förutsättningar för entreprenörskap inom turism?  

Övrigt 

17.  Vad anser du om Gällivares tillgänglighet och transportförbindelser 

idag och vad gör ni för att förbättra dessa?  

 

18. Vad anser du om Gällivares framtid som turistdestination om ca 10, 

20 år? 

 

19. Vad tycker du att vi ska se och göra nu när vi är här för första 

gången? 

 

 

 

 



  
 

III 

Ulf Hansson, Utvecklingschef på utvecklingsenheten i Gällivare kommun.  

Datum: 29.11.2012 

Tid: 15.00  

Plats: Kommunhuset 

 

Presentation 

 Vilka vi är/vart vi kommer ifrån 

 Varför intervjun sker 

 Vart och när den kommer att publiceras 

 Ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta 

 Områden som ska belysas 

Introduktion 

1. Vem är du och vad är er roll i samhällsomvandlingen?  

 

                           City move 2008-2009 

                    Nya Gällivare 2009-2012 

 

2. Är tanken att det ”fysiska” genomförandet ska börja 2013? När 

planerar ni att slutföra projektet? 

Turism och samhällsomvandlingen 

3. Vilken är din uppfattning om vad som karakteriserar arbetet för 

utveckling av turism i Gällivare idag? 

 

4. Hur viktigt anser du att turism och turismutveckling är i Gällivare och 

varför?  

 

5. Hur arbetar ni på samhällsomvandlingskontoret med att utveckla 

turismen i Gällivare? Och vilka planer finns för framtiden?  

Hållbarhet 

6.  På vilka sätt arbetar Gällivare kommun med hållbarhet idag? 

Samverkan 

7. Vilka aktörer anser du är avgörande när det gäller samverkan för att 

skapa en attraktiv destination att bo, leva, och verka i samt också 

besöka? (turistföretag, övrigt näringsliv, kommunala bolag, regional 

flygplats, högskola/universitet, medborgare) 

 

Planeringsprocess

er 



  
 

IV 

8. Vilka samverkansplattformer/nätverk finns idag för dessa aktörer? 

 

9. Finns det samverkan med högskola/universitet?  

 

10.  Kan du ge exempel på positiva och negativa konsekvenser 

(erfarenheter) som skett i och med tidigare samarbeten? 

Entreprenörskap 

11. Vad anser du om entreprenörskap och de förutsättningar som finns 

för entreprenörskap i Gällivare idag? 

 

12.  Genom samhällsomvandlingen; Finns det ytterligare planer att stärka 

förutsättningar för entreprenörskap i kommunen? 

Övrigt 

13.  Vad anser du om Gällivares framtid som turistdestination om ca 10, 

20 år? 

 

14.  Vad tycker du att vi ska se och göra nu när vi är här för första 

gången? 

 

  



  
 

V 

Kjell-Åke Johansson, VD Expandum. Arbetar för utveckling och förnyelse 

av Gällivares näringsliv.  

Datum: 30.11.2012 

Tid: 08.30  

Plats: Expandums kontor 

 

Presentation 

 Vilka vi är/vart vi kommer ifrån 

 Varför intervjun sker 

 Vart och när den kommer att publiceras 

 Ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta 

 Områden som ska belysas 

Introduktion 

1. Vem är du och vad är er roll som VD på Expandum?  

 

2. Kan ni kort förklara hur företaget ägs och styrs?  

Turismutveckling och näringslivet 

3. Vilken är din uppfattning om vad som karakteriserar arbetet för 

utveckling av turism i Gällivare idag? 

 

4. Hur viktigt anser du att turism och turismutveckling är i Gällivare 

och varför? 

Hållbarhet 

5. Hur anser du att man bör arbeta med hållbarhet? 

 

6. Hur arbetar och påverkar Expandum hållbarhet inom näringslivet?  

Samverkan 

7. Vilka aktörer anser du är avgörande när det gäller samverkan för att 

skapa en attraktiv destination att bo, leva, och verka i samt också 

besöka? (turistföretag, övrigt näringsliv, kommunala bolag, regional 

flygplats, högskola/universitet, medborgare) 

 

8. Vilka samverkansplattformer/nätverk finns idag för dessa aktörer?  

 

9.  Finns det samverkan med högskola/universitet?  

 



  
 

VI 

10.  Finns det övergripande nätverk utanför kommungränsen?  

 

11.  Kan du ge exempel på positiva och negativa konsekvenser 

(erfarenheter) som skett i och med tidigare samarbeten? 

 

Entreprenörskap 

12.  Vad anser du om entreprenörskap och de förutsättningar som finns 

för entreprenörskap i Gällivare idag? 

 

13.  Hur ser det ut kopplat till turismutveckling? (Intresse att etablera 

turism-företag?) 

 

14. Vad anser du om entreprenörskapets roll för turismutveckling?  

 

 Övrigt 

15. Vad anser du om Gällivares tillgänglighet och transportförbindelser 

idag och vad gör ni för att förbättra dessa?  

 

16. Vad anser du om Gällivares framtid som turistdestination om ca 10, 

20 år? 

 

17. Vad tycker du att vi ska se och göra nu när vi är här för första 

gången? 

 

 

 

 
 

  


