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Politiet fikk utfordring med sinte nordlysturister

• Nordlysguider i Rovaniemi måtte tilkalle politiet for å få roet ned noen 

kinesiske turister som følte seg lurt da de ikke fikk se nordlys.

• Guidene var redde og klarte ikke å komme seg ut av situasjonen 

der de var fysisk omringet av rasende kinesere. Jeg har aldri 

opplevd noe lignende, sier presseansvarlig Henna Kelloniemi ved 

Laplands politikontor. 

• Politiet måtte forklare turistene at de var maktesløse i forhold til 

naturfenomener som ikke lot seg styre, og poengterte at det ikke var 

guidenes feil at nordlyset glimret med sitt fravær

• Fra finsk avis Lapin Kansa.



Opplegg

• Presentasjon forskning på nordlysturisme

– Med hovedvekt på nordlysguiding

• Kommentar ved Ivar Haugen, Tromsø Safari

• Plenumsdiskusjoner, styrt av Hilde Bjørkli NordNorsk Reiseliv

• Hvordan kan jeg bruke forskningen om nordlysturismen i min jobb?
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Nordlys = emosjonell attraksjon

• Komplekse relasjoner mellom mennesker, diskurser og naturlige 
omgivelser. 

– Turistene har ulike følelser
• Noen svært dype, andre mer overfladisk (ønske om foto)

• Bucket list

• Påvirket av Joanna Lumley

– Guider utfører emosjonelt arbeid
• Slappe av når det er nordlys

• Forholde seg til medieskapte forestillinger

• Forholde seg til polare omgivelser og vinterklima

• Usikkerhet gjør nordlysguiding krevende

– Håndtere potensielt stressende situasjoner med klokskap og omsorg



Emosjonelt arbeid

• Dempe sterke følelser gjennom kunnskap og forventningsavklaringer

• Stimulere følelser gjennom å engasjere i jakten

• Distrahere følelser gjennom underholdning og moro

• Skape god stemning gjennom vertskapsrollen

• Ikke alle guidene er gode på dette



Guiden demper turistenes forventinger

• Det du snakker om, stemningen i bilen. Der kan vi styre dem i den 

retningen vi vil. Det jeg alltid gjør, jeg tar dem ned. Jeg sier det blir 

vanskelig i kveld. Men det gjør også at de ikke er superoptimistisk når de 

setter seg i bilen. Det er helt bevisst. Jeg har dem, de er mine i fem 

timer. Jeg vet det vil snu om vi er heldig, eller om vi finner nordlys. De 

kommer ikke til å si, da blir jeg ikke med, det vet jeg. Derfor tar jeg dem 

langt ned, det er ikke noe yeah, yeah stemning i bilen. Det er rolig. 

Kanskje sitter dem til og med og lurer – var det lurt å booke denne 

turen? (Norsk guide)



Koreografering 

• Turens rytme påvirkes av nordlyset

– Forventninger og opplevelser

• Koreografi

– Guiden forsøker å ordne nordlyset gjennom sin koreografi

– Turistene forsøker å ordne nordlyset gjennom å ta bilder

• Ingen egentlig kontroll over koreografien

– Guiden og turisten må tilpasse seg landskapets og nordlysets rytmer

– Kaotisk scene som krever konstant improvisasjon av guiden 

– Turistene blander seg inn i koreografien

– Teknologi, landskap, vær, transportmiddel, klær osv. 

• I møtet med nordlyset skapes og gjenskapes et affektivt landskap



Hvordan selges et produkt uten garanti?

• Beliggenhet

• Mobilitet

• Guidens interesse og

kompetanse

• Turistens innstilling

• Tilfeldig griseflaks

• Vær

• Vitenskap

• A flexible tour chasing the Northern Lights. 

If the conditions are good we stay at one

spot with dramatic surroundings and a 

lavvu with a warming fire. When very

cloudy we travel around to different spots 

chasing the lights (Natur i Nord 2009-10)

• We have established four Base Stations 

which cover different areas with different 

weather regimes, allowing us to choose the

station with the best chances of clear sky. 

This gives our guests the best possible

chance of experiencing the Northern Lights

(Tromsø Safari 2013-14)



Avslutning

• Nordlysguiding er komplekst

• Nordlysguiding er uforutsigbart

• Nordlysguiding er krevende

• Nordlysguiding må tilpasse seg omgivelsene

• Nordlysguiden må være 

– kompetent menneskekjenner

– kunnskapsrik

– utholdende

– dedikert

– Og må ha evne til å improvisere!



Takk for oppmerksomheten ☺

• Morgan, N., Pritchard, A. and Heimtun, B. (under review). Framing the Land of the Northern Lights. Annals of Tourism 

Research.

• Heimtun, B. and B. Lovelock (2017). Communicating Paradox: Uncertainty and the Northern Lights. Tourism 

Management, 61:63-69.

• Jóhannesson, G. T. and Lund, K. A (2017). Aurora Borealis: Choreographies of darkness and light. Annals of Tourism 

Research, 63: 183-190.

• Lund, K. A. (2016). Chasing the Lights: Darkness, Tourism and the Northern Lights. In Abram, S. and Lund, K. A. 

(eds.), Green Ice: Tourism Ecologies in the European High North, 49-71. London: Palgrave Macmillian.

• Heimtun, B. (2016). Emotions and Affects at Work on Northern Lights Tours. Hospitality & Society, 6(3): 223-241.

• Heimtun, B. and Viken, A. (2016). Nordlysturismen – en institusjonelt betinget utvikling? In A. Viken (ed.) Turisme. 

Destinasjonsutvikling, 175-197. Oslo: Gyldendal.

• Heimtun, B. (2015). Tourists’ Affective Perceptions of a Cold Destination: Feelings towards Northern Norway in the 

Winter. Northern Review, 40: 9-34. 

• Heimtun, B., Jóhannesson, G. T. and Tuulentie, S. (2014). Northern Lights Tourism in Iceland, Norway and Finland. 

Alta: UiT The Arctic University of Norway. Rapport kan lastes ned på https://uit.no/Content/396021/Report%202014.pdf

• 3 masteroppgaver (Nina Smedeng, Franzi Wentzlaff og Tiina Kivela) – kan lastes ned fra

https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=345272&sub_id=345282

• Andre publikasjoner kan fås ved å sende epost til Bente.Heimtun@uit.no

https://uit.no/Content/396021/Report 2014.pdf
https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=345272&sub_id=345282
mailto:Bente.Heimtun@uit.no

