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Nordlysguiders emosjon
elle arbeid
Kompetente guider forholder seg til 
nordlysets uforutsigbarhet og tur-
istenes forventinger om sterke opplev-
elser gjennom å

• dempe turisters følelser gjennom for-
ventningsavklaringer

• trekke seg tilbake når nordlys er der
• jakte på nordlys
• underholde turistene i vente perioder 

og ved no-show
• ta vare på gjestenes behov for næring 

og trygghet
Kompetente guider evner gjennom 
emosjonelt arbeid å tilfredsstille turis-
tene, til tross for ugjestmilde omgiv elser 
og ved no-show.

Markedsføring av et ufor
utsigbart produkt
Nordlysets uforutsigbarhet innebærer 
en risiko for salg av nordlysturer

Tilbydere og destinasjonsselskaper 
mod ererer risiko gjennom retoriske 
strategier. Dette gjøres ved å fokusere 
på

• optimal beliggenhet
• nordlysjakt
• guidens kompetanse, lidenskap og 

entusiasme
• turistenes evner til å vente og å være 

dedikerte
• flaks 
• vær og klima
• vitenskap og nordlysvarslinger
Særlig jaktmetaforer bidrar til å snu 
usikkerheten til noe positivt. Risiko kan 
derfor også øke verdien av en turist-
opplevelse. 

Bente Heimtun, UiT Norges arktiske universitet 

Nordlysturisme
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Foto: UiT – The Arctic University of Norway. 
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Background
Yellowstone National Park was estab-
lished in 1872 as the America’s first 
national park comprising 2.25 million 
acres, and hosting 3.5 million visitors 
annually. The park offers opportunities 
to explore a pristine natural environ-
ment through motorized experiences, 
such as snowmobiling and snow-coach 
tours; and non-motorized activities, 
such as cross-country skiing, snowshoe-
ing, downhill skiing, and dogsledding.  
Yellowstone National Park offers nu-
merous services in the winter months, 
including lodging, restaurants, tours op-
erated by non-federal concessionaires, 
ranger programs, and a campground.  
This unique infrastructure helps support 
and encourages high winter recreation 
rates in the park.  

Purpose 
The purpose of this study was to under-
stand how winter elements in a national 
park contribute to visitors’ sense of place 
and their place-based connections. 

Results
• Human-weather-season interactions 

are an inherent part of the winter Yel-
lowstone experience, and this may be 
true of outdoor recreation experienc-
es in general.  

• Visitors in this study were developing 
a sense of place as a result of weather, 
seasonal attributes, and some climate 
considerations.  

• Park interpreters and planners can 
use this inherent aspects of the expe-
rience as launching pad to discuss re-
source management issues, cultural 
significance, or low impact recreation-
al behavior, or climate change.

• Although climate change was not a ma-
jor focus on visitors, park interpreters 
and managers can connect and focus 
on tangible weather, seasonal attri-
butes, and recreation goals FIRST, and 
then begin to discuss climate change 
impacts and future projections at Yel-
lowstone.  

Kelly Bricker & Matthew Brownlee, University of Utah 

Seasonality and visitors’ 
sense of place at Yellow
stone National Park
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Gunnar Knapp, University of Alaska Anchorage

Economic impacts of Alaska’s 
Iditarod sled dog race
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Direct 
Easier to measure

Indirect 
Harder to measure 

But more important?

The Iditarod has many kinds of economic impacts

Event impacts Visitor impacts Participant impacts Development impacts Marketing impacts

Event impacts
Spending by Iditarod organizers

Development impacts
Development of sled-dog related tourism

Marketing impacts
Press coverage and books enhance Alas-
ka’s image and attract tourists year-round

Visitor impacts
Spending by Iditarod tourists and volun-
teers

Participant impacts
Spending by Iditarod mushers

Hundreds of books have been written 
about the Iditarod
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Opplevelsesproduksjon og 
Arktisk vinterturisme
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Foto: med tillatelse fra hurtigruten.no

- Case Hurtigruten: Hvordan kan man 
heve turisters opplevelse av Nord-Norge 
gjennom industriell opplevelsespro-
duksjon? Utfordringer med opplevels-
er som preges av skripting, repetisjon, 
store turistgrupper, liten grad av fleksibi-
litet og liten grad av tilpasset læring.

- Case ekstremsport: Hvordan kan man 
heve turisters opplevelse av Nord-Norge 
gjennom ikke-industriell opplevelser? 
Utfordringer med opplevelser som pre-
ges av fri lek, små grupper, fleksibilitet 
og tilpasset læring. 

- Arktisk vinterturisme handler om 
møter der mennesker blir introdusert 
til landskap, klima og kultur som er an-
nerledes. Denne forskningen fokuserer 
på emosjonen interesse; hva som gjør 
oss fascinert, oppmerksom og oppglø-
det. Hvordan kan man fange turisters in-
teresse og hvordan kan man holde eller 

faktisk utvikle den? Forskningen viser at 
ved hjelp av gjennomtenkte opplevelser 
der man legger til rette for utforskning 
og læring kan man oppnå såpass sterk 
utvikling av interesse at det medfører 
personlige endringsprosesser. Interes-
se er en av våre klart viktigste emosjon-
er også knyttet til lykkeforskningen. Det 
er lite forskning på dette feltet i turis-
mefeltet.

- To spørsmål som søkes besvart i denne 
forskningen: 

- 1) Hvordan kan storskala turisme på 
nordlysjakt gjøres på en måte som mo-
biliserer gruppa og styrker interessen og 
den positive opplevelsen av nordlysjakt? 
2) Hvordan kan man over tid jobbe med 
små grupper ift. Å skape «once in a life-
time» opplevelser som endrer turistene 
som deltar?
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Katrín Anna Lund University of Iceland 
Gunnar Þór Jóhannesson University of Iceland

Aurora Borealis: Choreo
graphies of darkness and light
Performing winter tourism

Theme I
Role of guides and how they handle the 
task of guiding in darkness. Guides need 
to improvise as the tour goes along and 
be able to draw on tacit knowledge. This 
underlines the importance of training and 
‘learning by doing’ for creating positive 
tourism experience. 

• Darkness
• Co-creation
• Technologies
• Improvisation

Theme II
Affective atmospheres. How the interplay 
of light and darkness creates a special 
atmosphere of affect. The gloomy land-
scapes of the Arctic and the qualities as-
sociated with darkness are an important 
resource that often is underrated by tour-
ism promoters. 

• Lightscapes
• Affect
• Atmosphere
• Choreography
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Hvordan opplever turistene 
NordNorge om vinteren?

• Nord-Norge er stille, vakkert og 
 fredelig – Romantisk!

• Nord-Norge er kalt, langt unna, 
pre-moderne - Brutalt!

• Stereotypier som også brukes av 
 Hurtigruten og media

Tyske vinterreisende ser på det arktiske Norge 
som et «juleaktig», isolert og eksotisk sted der 
innbyggerne lever i harmoni med naturen i 
 ekstreme forhold.

Lina Mittelbach 
UiT – Norges arktiske universitet

Landskapsstereotypier 
blant tyske turister –  
Case Hurtigruten

Hvordan markedsfører 
 Hurtigruten NordNorge om 
vinteren i Tyskland?

• Nordlys, snølandskap, natur og 
 aktiviteter i snøen

• Geografisk beliggenhet, polarsirkel, 
polarnatt, Nordkapp og den russiske 
grensen

• Eksotiske opplevelser i et snølandskap 
langt unna sivilisasjon

Hurtigruten bruker elementer av natur, snø, 
nordlys og geografisk beliggenhet – eksotiske 
opplevelser i et snølandskap langt unna resten 
av verden.

Noen tanker rundt  utvikling 
og markedsføring av 
 reiselivsprodukter i det 
 tyske markedet
• Nordlyset er en del av den helhetlige 

opplevelsen for mange
• Mer fokus på lokal kultur
• Mer fokus på lokale fortellinger
• Mer fokus på det moderne Norge, 

komme bakenfor stereotypiene
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Opplevelsesguider som 
samskapere
Hvordan kan guiden bli en bedre 
samskaper? 

• guiden må i større grad forstå den indi-
viduelle turistens forventninger 

• kontinuerlig observere individuelle 
emosjonelle reaksjoner samtidig som 
guiden har ansvar for å etablere og opp-
rettholde en god gruppedynamikk

• utfordring for guidene å regulere egne 
emosjonelle reaksjoner samtidig som 
de skal ha ansvaret for å legge til rette for 
at turistene skal ha gode emosjonelle 
opplevelse.

Viktig med kunnskap om guidens opplev-
else av emosjonelt arbeid og betydningen 
for økt samskapning.

Line Mathisen 
Norut

Opplevelsesturisme

Guidens rolle som 
samskaper og balansering 
av sikkerhet/risiko 
Turistens opplevelse av risiko kan både 
skape spenning og øke frykt

• Guiden må balansere turistens opplev-
else av risiko

• Dette innebærer større individuelt fokus
• Motivasjon for turisten for å delta ofte 

basert på verdier
Viktig med strategier som åpner for økt 
individualisering og personlig verdiskap-
ning  

Foto: Terje Rakke, Nordic Life/Innovasjon Norge
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Matthew Brownlee, Kelly Bricker, and Chris Zajchowski. 
University of Utah

Skiers’ values and infra
structure development

• Regional leaders have proposed infra-
structure development to connect ski 
resorts through trams, trains, and gon-
dola-style lifts.

• The purpose of this study was to under-
stand the environmental values of ski-
ers and their perceptions of infrastruc-
ture development.

• Results indicate that Kellert’s environ-
mental values typology can be used as 
a predictive tool for identifying resis-
tance schemes to development.
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Major differences between tourist 
groups

• Hard and soft activities have become 
blurred

• New tourist groups less prepared to act 
in Arctic nature

• Diversity within experienced visitors 
(e.g. senior travelers) 

Entrepreneurs need to be prepared to 
pull out in the middle of the activity

• Heterogeneity of tourist groups need to 
be acknowledged when scripting tour-
ist experiences

• Guides have challenges in distinguish-
ing diverse preferences and individual 
perceptions of adventure

• Skills related to articulating risks to di-
verse tourists groups becomes high-
lighted 

• Leadership and convenience are be-
coming very important in destinations

Outi Rantala University of Lapland 
Seija Tuulentie Natural Resources Institute Finland

On the beaten track –  
Towards softer adventures 

Need for multiskilled, service 
oriented actors 

• Expertise regarding acting Arctic envi-
ronments must be taken into account 
in a new way

• Multiple skills needed from everyone 
living and working in tourist destination

• The whole destination should be con-
venient to tourists – do we lose the orig-
inality of destinations when we try to 
serve all?

But when does the experience stop  
being an adventure?
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Bruken av kraftige og lette hodelykter 
er et eksempel på hvordan mørketids-
sesongen og kveld/natt i den siste tiden 
har blitt tilgjengelig på andre måter for 
topptur-skikjørere, syklister og andre ak-
tører/brukergrupper. I kombinasjon med 
bruk av moderne framkomstmidler som 
fatbikes og randoneeutstyr viser Jakob-
sens funn hvordan turguider tilretteleg-
ger og regisserer effektene av lys/mørke i 
sine turopplegg og samskaper opplevels-
er med sine gjester.

Per Kåre Jakobsen 
UiT – Norges arktiske universitet

Hvordan kan bruken av 
 teknologi muliggjøre nye 
 typer av opplevelses
produkter?

• Bruk av ny teknologi og utstyr til knyttet 
friluftsliv/sport har åpnet dørene for 
utvikling av opplevelsesprodukter 
og dermed nye muligheter for reise-
livsnæringen i Arktis.

• Kraftige og lette hodelykter gjør mørke-
tiden i nord til en arena for annerledes 
opplevelser av natur og aktivitet.

• Toppturer på ski og fatbikesykling er 
to aktiviteter som illustrerer denne ut-
viklingen.
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Hvordan bidrar Finnmarks
løpet og Iditarod til  
omdømmebygging? 
Sosiale medier er viktig for reiserelat-
ert omdømmebygging. Både Iditarod og 
 Finnmarksløpet stimulerer til omtale i 
 sosiale medier ved at:

• Informasjon om eventene og stedene 
sirkuleres i sosiale medier

• Word-of-mouth skapes av publikum, 
hundekjørere, veterinærer og andre 
frivillige 

• Personlig involverte (frivillige) sprer 
spesielt troverdig omtale

Eventene er kilde til «fortjent» medie-
omtale og svært verdifull markedsføring 
og omdømmebygging av destina sjoner, 
også utover tidsrommet da eventene 
 finner sted.

Trine Kvidal-Røvik 
UiT The Arctic University of Norway

Finnmarksløpet og Iditarod: 
Betydning for reiseliv og sted

Hvilket Finnmark er  
det som ”skapes”  
via Finnmarksløpet? 
Oppmerksomhet rundt Finnmarksløpet 
bidrar til å skape bilde av Finnmark med 
betydning for enkeltpersoner, bedrifter,  
og organisasjoner i Finnmark. Bildene:

• Fremhever Finnmark som urørt, øde  
og ubebodd sted 

• Bidrar til forsterke forståelser av  
Finn mark som maskulint sted 

• Utfordrer stereotypier av Finnmark  
som primitivt og underutviklet

• Fremhever regional kompetanse og 
profesjonalitet

Forståelsene som skapes via Finnmarks-
løpet støtter negative framstillinger av 
Finn mark, men utfordrer stereotypier ved 
å fremheve kompetanse og profesjon-
alitet. Dette bildet på Finnmark er spesielt 
verdi fullt for reiselivet.
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Arbeidspakken Hurtigruten, har knyttet til 
seg flere mindre prosjekter, blant annet 
to phd-arbeider.

• Arbeidspakken tar for seg:
• Hurtigrutens strategiarbeid (Arvid Vik-

en)
• Turismeutvikling av besøkssteder i land 

(Arvid Viken)
• Analyser av Hurtigrutens reiselivspro-

duksjon (Christian Ekeland)
• Analyser av tyske passasjerers landskap-

sopplevelser (Lina Mittelbach)
Hurtigruten og Nordkyn;

• Hurtigrutens vintersatsing har styrket 
reiselivstilbudet langs kysten.

• I Lofoten, Tromsø, Nordkapp, Kjøllefjord/
Mehamn, og Kirkenes har nye opplev-
elseseprodukter blitt utviklet.

• Kjøllefjord/Mehamn, steder i to kom-
muner med til sammen 2200 innbyg-
gere,  er i ferd med å utvikle seg til et 
reisemål, og sysselsetter i dag ca 10 
mennesker på helårsbasis.

Arvid Viken 
UiT – Norges arktiske universitet

Hurtigruten – sjøbasert  
reiselivsutvikling på land

• Tilblivelsen var at lokale aktører re-
sponderte på Hurtigrutens invitasjon 
til samarbeid, og at Hurtigruten fulgte 
opp med tilrettelegging, opplæring og 
krav til aktørene.

• Fire produkter ble utviklet og eksister-
er fortsatt; belysning av Finnkjerka - en 
naturformasjon, visning av kongekrabbe 
om bord i skipet på vei inn til Kjøllefjord, 
og en skutertur mellom Kjøllefjord om 
vinteren, og besøk til en sameleir om 
sommeren.

• Kjøllefjord er blitt et spektakulært 
besøkssted på kysten, og har fått en ny 
giv.

• Det er lite balansert utvikling, men har 
så langt vært et vinn-vinn-forhold.

• Det store spørsmålet er om dette er 
en bærekraftig og robust utvikling. Kan 
man stole på at Hurtigrutens reisemøn-
ster holder seg, at Kjøllefjord/Mehamn 
vil forbli besøkshavner? Hva gjør man 
for å utvikle turismen uavhengig av Hur-
tigrutens framtid?
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Arild Røkenes, Sigmund Andersen 
UiT – Norges arktiske universitet

Safety decisions in a com
mercial tourism context

Rational decision criteria
• Knowledge
• Experience
• Snow conditions
• Weather conditions
• Local conditions
• Equipment
• Skills and experience of the clients

Complicating factors
• Clients demands fun and steep  

skiing
• A successful guide = the one who 

do things the others don’t?
• Guides have professional pride 

in giving clients exiting skiing
• Revenue generation can be more 

important than safety

Strategies for mastering
• Transparent leadership
• Inclusive tour planning
• Time to BE rather than DO in  nature
• Less goal oriented and less consis-

tency
• React with nature
• Let clients have “fun” when  possible
• Mapping of clients
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Mange har bidratt til veksten vi ser i vinter-
turismen i nord. Blant dem er sledehun-
der og hundekjørere. Hva kan deres liv og 
historier forteller oss om

• hvordan de har bidratt,
• hvordan turisme utvikler seg og
• potensialet for videre vekst i vinter-

turismen?

Popularisering og 
 turist i f sering
• Sprer bilder av nordlige landskap i vin-

terdrakt – fra midnattssol til nordlys og 
stjernehimmel

• Fremmer forståelser av nordlige 
landskap som skapt for lek og eventyr

• Tilbyr opplevelser for turister
• Har gjort sledehunden til et nytt ikon i 

nordskandinavisk reiseliv

Brynhild Granås  
UiT Norges arktiske universitet

Bidragsytere i vinter
turismen

Menneske og miljø
• Landskap og klima som medspillere 
• Hunder og andre dyr som medspillere
• Samlivet mellom menneske og hund

Skalering
• Hva sledehunder og hundekjørere kan, 

vil og bør bidra med videre
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Hvordan bidrar Finnmarks
løpet og Iditarod til turisme
utvikling?
• Hundekjørere blir «livsstilsentre-

prenører» og etablerer reiselivs-
bedrifter hvor de tilbyr hundekjøring 
for turister

• Finnmarksløpet og Iditarod tiltrekker 
seg turister som jobber som frivillig, 
som kjører løpene eller som kjøper 
opp levelses pakker tilknyttet løpene

Kari Jæger 
UiT – Norges arktiske universitet

Finnmarksløpet og Iditarod: 
Turisme, kunnskap og  
innovasjon

Hvordan bidrar Iditarod 
og Finnmarksløpet til 
kunnskapsbygging?
• Frivillige turister og lokale frivillige 

samskaper opplevelser, bygger ny 
kunnskap og nettverk

• Veterinærer bygger ny kunnskap 
 gjennom praksis på mer enn 1000 
hunder

• 30 piloter bygger ny kunnskap og nett-
verk gjennom bush-flyvning i 14 dager

Hvordan bidrar Finnmarks
løpet og Iditarod til inno
vasjon?
• Sykkelrittet Offroad Finnmark - følger 

deler av Finnmarksløps traseen
• Arrangementet Bike, Ski and  Walk - 

 følger Iditarod traseen
• Nye arrangement knytter seg til 

 eksi sterende arrangement, eks Scene 
 Finnmarks kulturprogram, Finnmarks-
løpets Siida, Borealis Vinterfestival


