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Sammendrag
Forstudiet i reisemålsutvikling Karasjok ble gjennomført i perioden januar 2017 til juni 2017. Det har
vært gjennomført én workshop og tre styringsgruppemøter.
Reisemålsutvikling er en prosess utviklet av Innovasjon Norge, som er inndelt i tre faser, der forstudiet
er første fase. Målet med en slik prosess er å definere hvilken posisjon reisemålet skal ha i markedet,
slik at man gjennom en felles strategi, og gjennom samarbeid, øker omfanget og lønnsomheten innen
reiselivsnæringa. I en reisemålsprosess er det sentralt at reiselivsbedrifter, øvrig relevant næringsliv
og offentlige aktører samarbeider nært.
Karasjok som reisemål har ikke i dag en tydelig posisjon, strategi og markedsføring. Bedriftene
markedsfører seg selv gjennom egne kanaler og gjennom digitale kanaler, som for eksempel
Booking.com. Karasjok har ikke et fungerende felles nettsted, der turister kan få oversikt over alle
tilbud. Det er ingen felles organisering av reiselivet eller et fast etablert samarbeid for
reiselivsbedrifter.
Det er flere godt etablerte bedrifter innen reiseliv i Karasjok, flere spennende nyetablerte bedrifter og
stort potensiale innenfor produktene og opplevelsene som kan tilbys, jamfør trendene i dagens
reiseliv. Turistundersøkelsene gjennomført av Innovasjon Norge gjeldende vinter- og sommersesong
2016, viser at Karasjok kan tilby mye av det turistene ønsker seg av opplevelser når de reiser til Norge.
Det er gode forhold for nordlys, arktiske naturopplevelser og midnattssol i Karasjok.
Potensialet innen Karasjoks autentiske og sterke samiske identitet vurderes som stort, av nasjonale
aktører innen reiseliv og av reiselivsbedriftene i Karasjok. Det vil være naturlig og strategisk riktig å
utrede videre en slik strategisk posisjon, der nordlys/ arktisk klima og midnattssol/ Nordkapp
kombineres med autentisk samisk kultur og levesett. Karasjok kan tilby en autentisitet innenfor
opplevelser knyttet til det samiske, som er unik.
Kreativ Industri AS viser i rapporten en status over Karasjok som reisemål, og gir anbefalinger for det
videre arbeidet. Reiselivsaktørene og kommunerepresentantene som har deltatt i forstudiet, har vist
stor vilje til å delta og bidra, og styret har vedtatt at de ønsker å gå videre til fase 2 i
reisemålsprosessen.
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Innledning
Mandatet innen reisemålsutvikling fra Strategisk Næringsplan for Karasjok kommune lyder:
Kommunestyret vedtok i sak «PS 15/30 Karasjok kommunes regnskap 2014 godkjenning», økt satsing
på reiseliv:
”Kommunestyret vil satse på økt samarbeid og markedsføring av Karasjok som reisemål. Det
må etableres en prosjektgruppe som skal jobbe med dette, der reiselivet, næringslivet,
Karasjok kommune er deltakere. Næringslivet i samarbeid med kommunen etablerer en
gruppe og får disponert midlene. Målet er å lage en plan for fremtidig reiseliv i Karasjok i et
kort- og langsiktig perspektiv med klare mål og tiltak, der målet er økt turisme som igjen vil
gagne næringslivet forøvrig. Planen legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår
2016.»
Reiselivsnæringen ønsker en bred prosess i reiselivssatsingen, og har derfor bedt om at
Reisemålsutviklingsprosessen (i henhold til mal fra Innovasjon Norge) igangsettes. Denne prosessen
er delt inn i tre faser. Hver av de tre fasene skal sees på som selvstendige prosjektfaser, med egen
organisering og finansiering.
1

Innovasjon Norges ”Håndbok for reisemålsutvikling” er utviklet med utgangspunkt i erfaringer fra en
rekke reisemål. Målsettingen i en slik prosess er å bidra til utviklingen av attraktive, bærekraftige og
lønnsomme reisemål, gjennom utvikling av helhetlige og langsiktige strategiske planer og bedre
samarbeid på reisemålene. Prosessen består av tre faser:
Fase 1:

Forstudie

Fase 2:

Helhetlig strategi

Fase 3:

Fra ord til handling

Arbeidet med forstudiet i Karasjok ble gjennomført i perioden januar 2017 til juni 2017. Det har vært
gjennomført en workshop og tre styringsgruppemøter. Prosjektleder har vært Lone Hegg, og
prosjektmedarbeider Knut-Arne Iversen fra Kreativ Industri AS. Prosjektansvarlig har vært Ann Hilde
Turi fra Karasjok kommune. I tillegg har det vært en styringsgruppe, sammensatt av representanter fra
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Håndbok for reisemålsutvikling, Innovasjon Norge / Reiseliv.
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Karasjok kommune og reiselivet i kommunen, der leder av gruppa har vært John Mikkel Eira og
nestleder har vært John Nystad.
Prosessen i forstudiet har fire hovedformål:
•

Utarbeide en situasjonsanalyse for reisemålet som beskriver dagens situasjon, peker på
muligheter og klargjør utviklingsmuligheter.

•

Kartlegge spesielle forhold som har særlig betydning for utviklingen i årene som kommer.

•

Avklare aktørenes reelle vilje til å jobbe videre med fase 2.

•

Definere og beskrive de viktigste hovedaktivitetene i den videre prosessen.

Prosess og datainnsamling

Rapporten er basert på dokument- og kildeanalyser, en workshop med inviterte representanter fra hele
reiselivsnæringen i kommunen, tre styringsgruppemøter, spørreundersøkelse gjennomført av Kreativ
Industri i mai 2017, samt presentasjoner fra- og samtaler med Hilde Bjørkli i NordNorsk Reiseliv og
reiselivsrådgiver Anja Christensen fra Innovasjon Norge. I tillegg har det vært gjennomført
telefonintervju med John Arne Mathiesen fra Scandic Hotell Karasjok, og Liv Engholm fra Turgleder
har svart på spørsmål skriftlig via e-post.

Styringsgruppe og organisering

Styringsgruppen har hatt tre møter. Følgende representanter har utgjort styringsgruppen.
•

John Mikkel Eira, Ravdol reindeerherding /Ravdol Rein (leder styret)

•

John Nystad, varaordfører (nestleder styret)

•

Katarina Påve, Sápmi Næringshage

•

Liv Engholm. Turgleder AS

•

Nils Johan Gaup, Karasjok næringsforening / Sapmiko

•

Silje Halonen, Karasjok Camping

•

John Arne Mathiesen, Scandic Hotell Karasjok

•

Tonje Tunold, Boble Glasshytte

•

Anja Christensen, Innovasjon Norge (observatør)

I tillegg har Lone Synnøve Hegg og Knut-Arne Iversen fra Kreativ Industri hatt prosjektlederrollen og
vært faglig fasilitator for møter og workshop.
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Status Karasjok som reisemål
Karasjok Kommune

Karasjok kommunes befolkningstall har ligget rundt 2700 – 2900 de seneste årene, og er per 1.1.16
2

1.801 innbyggere. Kommunen er å betrakte som flerkulturell, med både samisk, finsk og norsk
3

bosetting. Den samiske befolkningen utgjør over 80 % . Viktige næringer er blant annet reindrift og
jordbruk, med tillegg av utmarksnæringer som jakt og fiske. Reindriftsnæringen har stått sentralt som
en videreutvikling fra oldtidens jakt- og fangstsamfunn. Jordbruket kan man spore tilbake til det 16.17. århundre, og gjennom nyere historie har også jordbruket fått sin spesielle betydning.
Karasjok er et knutepunkt for reisende i Finnmark, og et naturlig utgangspunkt for besøk og
opplevelser på Nordkalotten, deriblant Nordkapp. Kommunen har et godt tilbud for den som måtte
ønske å besøke kommunen i reiselivssammenheng, med varierte overnattingstilbud, fra hotell, lodger,
motell, campingplasser, hytteutleie og flere fine fjellstuer. Reisemålet har et variert tilbud av aktiviteter,
som for eksempel samiske opplevelser, kjøring med rein, hundekjøring, ekspedisjoner på ski,
nordlysopplevelser, snøscooterkjøring, isfiske, elvebåtturer, glassblåsing med mer. Innenfor samisk
kunst og kultur finner man også ulike bedrifter, som blant annet Knivsmed Strømeng og Riddo Duotter
Museat. Store attraksjoner i dag er Sápmi Park og Sametinget. Kultursenteret Sápmiko er under
utvikling, og blant andre Knivsmed Strømeng, Scandic og Engholm Husky er godt etablerte og kjente
bedrifter i Karasjok. En av vinterens store hendelser er den årlige Påskefestivalen, som er godt besøkt.

Digitalt søk

Google
Ved søk etter Karasjok på google.com, får vi først treff på Wikipedia, Yr, Visitnorway, Karasjok
kommune og Store norske leksikon. Treff nummer ni er visitsapmi.no / Sápmi Park. Ved søk etter
Karasjok på google.no, får vi treff på Wikipedia, Visitnorway og Karasjok kommunes hjemmeside, som
de tre første sidene, etterfulgt av Store norske leksikon og Yr. Dersom vi legger inn et søk etter
”nordlysreise”, finner vi ingen treff på Karasjok-relaterte sider (de fem første sidene).
Søk på ”arktisk reise”, ”arctic adventure” eller ”northernlights” ga heller ingen treff på Karasjok (de fem
første sidene). Det er et stort potensial i å bli mer synlig på nett for Karasjok.

2
3

Statistisk Sentralbyrå pr. 1.1.2016, Befolkning og areal i tettsteder
www.karasjok.kommune.no
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Booking.com
Ved søk på booking.com, kommer det fire treff på Karasjok:
•
•
•
•

Karasjok Camping (ratet til Very Good 8.0)
Scandic Karasjok (ratet til Very Good 8.0)
Engholm Husky Design Lodge (ratet til Exceptional 9.5)
Jergul Astu (ratet til Good 7.8)

Ved søk etter severdigheter / ting å gjøre på booking.com, får vi kun opp to anmeldelser av besøkende
til Karasjok. De gir karakterene 6 og 10 på review score. Her er det dermed potensial til å bli mer
synlig.
7

Tripadvisor
Ved søk på tripadvisor.com kommer det opp to treff på overnattinger i Karasjok:
•
•

Scandic Karasjok (4 av 5 stjerner etter 141 anmeldelser)
Den Hvite Rein Motell (3,5 av 5 stjerner etter 20 anmeldelser)

På søk etter severdigheter / ting å gjøre i Karasjok på Tripadvisor, får vi åtte treff, rangert (etter
anmeldelser) i følgende rekkefølge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Turgleder (5 av 5)
Boble glasshytte (4,5 av 5)
Parlamento Same de Noruega (4 av 5)
De samiske samlinger (3,5 av 5)
Sapmi Park (3,5 av 5)
Karasjok tursitinformasjon (3,5 av 5)
Samipath
KB-siida
8

Aktører og aktiviteter

Reiselivet er en kompleks næring, der mange ulike segmenter bidrar til å skape gode opplevelser for
besøkende. Reiselivsnæringen deles tradisjonelt inn i segmentene transport, overnatting, servering,
aktiviteter, kultur/attraksjon og informasjon. For ethvert reisemål er det viktig å ha et godt tilbud på
alle områder. Dette bidrar til å skape den samlede attraksjonskraften for reisemålet.
Oversikten under viser at reiselivet i Karasjok har et variert utvalg innen reiseliv.

Transport

Overnatting

Servering / Matoppl.

Aktiviteter

Kultur / Attraksjon

Informasjon

Baltos busser

Scandic Hotell

Scandic Hotell

Boble Glasshytte

Boble Glasshytta

Turistinformasjonen

Karasjok taxi

Gjestehuset

Storgammen restaurant

Turgleder

Knivsmed Strømeng

på Sápmi park

Esso leiebil

Karasjok Camping

Rori Motell

Karasjok Camping

Samisk senter

Skranke på sommer

AVIS

Rori Motell

Engholm Husky

Ravdol reindeerherding

for samtidskunst

E-post/telefon/

Biepmu

Engholm Husky

(Sámi Dáiddaguovddaš ) brosjyrer

Golleaja

Kjells cafe

KB-Siida

Riddo Duottar Museat

Grensen Hytteutleie

Mollisjok Fjellstue

Samipath

Sametinget

Karasjok Fjellstue

Nedre Mollisjok Fjellstue Golleaja

Mollisjok Fjellstue

Ravnastua Fjellstue

Boreal Transport Engholm Husky

resten av året

Påskefestivalen

Anárjohka Utmarksturisme Sapmiko

Nedre Mollisjok Fjellstue Jergul Astu

Karasjok fjellstue

Ravnastua Fjellstue

Sápmi Park

Jergul Astu

Sapmiko
Jergul Astu

Figur 1. Næringsklynge reiseliv i Karasjok Kommune
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Sametinget omvisning

Naturressurser

Karasjok er en kommune med rik tilgang på naturressurser, som gir grunnlag for helårsopplevelser.
Mange av de eksisterende aktørene benytter seg i dag av naturbaserte opplevelser tilpasset hele året
(ski, fiske, skuter, hundekjøring, reinflytting). Det finnes også et godt løypenett for vandreturisme og
oppkjørte skiløyper i kommunen. Scandic Hotels jobber med å utvikle nye turkart, noe som vil styrke
destinasjonen i forhold til vandreturisme. Trenden er at en større del av befolkningen bor i byer, og har
mangelfull kunnskap om hvordan man skal ferdes i naturen. Dette gir muligheter for Karasjok og andre
destinasjoner, som har rik og enkel tilgang til lavterskel-opplevelser i naturen.

4

Informasjon fra Workshop, undersøkelse gjennomført av Karasjok kommune 2017 og Bedriftskatalogen Karasjok 2016
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Matressurser

Karasjok kommune er også en region med tilgang på råvarer fra både vidde, elv og fiskevann.
Lokalmat/ kortreist mat er blitt et viktig satsingsområde for Innovasjon Norge og reiselivet i Norge.
Det ligger et betydelig potensial i å utnytte dette bedre. Det kom frem på workshopen at
lokalbefolkningen og besøkende savner et tilbud i kommunen, der man får servert lokalmat på et nivå
som er mellom hotellets og gatekjøkkenets. Morgendagens turister er opptatt av bærekraftig turisme,
og man ser også økende etterspørsel etter nye opplevelser og aktiviteter, særlig rettet mot mat, kultur
og måltidsopplevelser.

Kulturressurser / historie

Karasjok er en arena og møteplass for den samiske kulturen. Den samiske historien er sterkt forankret
i kommunen, som ble selvstendig i 1866. Karasjok var en del av Kistrand kommune frem til 1866. De
tre bålene i kommunevåpenet symboliserer tre stammers fredelige møte (samer, finner og nordmenn).
Viktige samiske institusjoner i kommunen er Sametinget, NRK Sápmi og det nasjonale museet ”De
samiske samlinger”. Museet er en del av RiddoDuottarMuseat (RDM).

Overnattingskapasitet og sesonger

Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall rom/ senger som er tilgjengelig/salgbare på reisemålet,
og bygger på en nettbasert spørreunderundersøkelse av Kreativ Industri, som ble gjennomført 4. mai
5

til 21. Mai 2017 til ti bedrifter som tilbyr overnatting i kommunen. Vi mottok seks svar .
Overnattingsted

Rom

Senger

Sesong

Scandic Hotell Karasjok / Gjestehuset
Karasjok Camping
Sapmi Motell

88
26 enheter
5

207
100
8

Sommer/Vinter
Sommer/Vinter/Vår

Engholm Husky
Ravnastua Fjellstue
Jergul Astu
Sum

8 hytter
7
16
150

23
28
35
401

Desember - Mai
Vinter
Vinter / Vår

SSB Statistikknett Reiseliv

Oversikten som følger under innen statistikk, er hentet fra SSB / Statistikknett for reiseliv. Det er kun
tilgjengelig statistikk på de som er pliktige til å sende inn, det vil si hoteller, moteller, hyttegrender og
campingplasser. Hotellstatistikken omfatter alle hoteller og liknende overnattingsbedrifter med 20
senger eller mer. Campingstatistikken omfatter alle plassene med en kapasitet på enten minst åtte
hytter, eller en totalkapasitet på minst 50 enheter.

5

Ikke alle bedriftene som ble forespurt ønsket å delta i undersøkelsen. Oversikten er dermed ikke komplett.
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Statistikknett Reiseliv har ikke egen statistikk utelukkende for Karasjok kommune hva antall
kommersielle gjestedøgn angår, men en statistikk for regionen ”Indre Finnmark” (Karasjok, Kautokeino
og Porsanger). I denne statistikken inngår samlede overnattinger for regionen. Som ellers i NordNorge ser man også at antall gjestedøgn i Indre Finnmark har en positiv utvikling på antall
kommersielle gjestedøgn (hotellovernattinger) i perioden 2013-2016 - fra cirka 35 000 gjestedøgn i
2013, til nesten 46 000 gjestedøgn i 2016.
Reiselivet i Nord-Norge er i vekst. Antall kommersielle gjestedøgn (hotellmarkedet) har hatt en svært
positiv utvikling de siste 5-10 år. I 2016 hadde Nord-Norge i overkant av 2,6 millioner gjestedøgn, og en
markedsandel på 11,64% på landsbasis. Også campingplasser og hyttegrender har tatt
markedsandeler de siste årene. Nord-Norge har en markedsandel på 11,22% av landets samlede
kommersielle overnattingsmarked.
I Finnmark hadde man i 2016 cirka 450 000 gjestedøgn (hotellovernatting) og cirka 150 000 andre
registrerte overnattinger (hytte, sesongcamping, telt/campingvogn og bobil), som utgjør en
markedsandel på 1,8% i landet.
Samlede kommersielle overnattinger (hotell, hytte, sesongcamping, telt/campingvogn og bobil) i Indre
Finnmark har hatt en liten økning i perioden 2015-2016.
2016

2015

Endring i %

Overnattinger i alt:

77 720

75 724

+ 2,6

Hotell

45 624

43 886

+ 4,0

Hytte

16 562

15 055

+ 10,0

Sesongcamping

3 530

7 852

- 55,0

Telt / Campingvogn

5 102

3 525

+ 44,7

Bobil

6 880

5 406

+ 27,3

Figur 2. Samlede kommersielle overnattinger i indre Finnmark(Porsanger, Kautokeino, Karasjok). Kilde: SSB

Nasjonaliteter som besøker Finnmark og Karasjok
Statistikker fra nettstedet Statistikknett.no viser at nordmenn står for 75% av de 77 720 overnattinger
som fant sted i regionen Indre Finnmark i 2016. De viktigste utenlandsmarkedene for hotellovernatting
er: Danmark, Finland, Sverige og Tyskland, mens for overnatting på ”Camping/Hytte” er det Tyskland,
Polen, Nederland og Finland, som er de viktigste nasjonalitetene. Scandic Hotell Karasjok opplever
også en økning av spesielt russiske og asiatiske besøkende i 2017, i følge John Arne Mathiesen
(General Manager, Scandic Hotell Karasjok). For reiselivet i Norge ser man en klar tendens til økning,
11

spesielt fra det kinesiske markedet. Oppstillingen under viser de viktigste utenlandsmarkedene for
reiselivet i Indre Finnmark.

Figur 3. Nasjonaliteter som overnatter i ”Indre Finnmark”

Hotellovernatting etter formål og kapasitetsutnyttelse
Ser man på hotellovernattinger etter formål, viser statistikker fra www.statistikknett.no at det er flest
besøkende til hoteller i Indre Finnmark i segmentet ”Ferie og Fritid”, deretter følger ”Yrkestrafikk” og
minst besøkende i segmentet ”Kurs og Konferanse”. Formålene for Hotellovernatting i regionen er lik
trenden for hoteller i Nord-Norge og Finnmark. Kapasitetsutnyttelsen i Indre Finnmark er noe lavere
enn hva man ellers finner i Nord-Norge og i Finnmark.

Figur 4. Hotellovernatting etter formål / Kapasitetsutnyttelse hotell (2016 vs 2015) SSB
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Cruise
Det er ingen havn i Karasjok, men likevel tar vi med cruise som en del av oversikten over reiselivet i
Karasjok. Hamnbukt i Lakselv ligger cirka 80 kilometer fra Karasjok, og er nærmeste havn. I 2015 ble
6

det foretatt to snuhavnoperasjoner i Lakselv, der også reiselivsaktører i Karasjok fikk besøk av
cruiseturister. Porsanger kommune har kjøpt inn en Seawalk, for å kunne ta inn cruiseskip i fremtiden.
Seawalken ble montert i Hamnbukt/Lakselv i juni 2017. Det er foreløpig innmeldt ett anløp i 2018, i
følge Nordkapp Havn. Cruise som reisemåte er stadig mer populært. Man ser også en tendens til
kortere cruise på fem til syv dager, noe som er positivt for snuhavnen i Lakselv. Nordkapp hadde i
2016 besøk av i overkant 112 840 cruiseturister, og prognosene for 2017 er 113 407, i følge Cruise
Norway´s nettsted: www.cruise-norway.no

Infrastruktur – lufttveien
Viktige lufthavner for reiselivet i Karasjok er Banak lufthavn i Lakselv og Alta lufthavn, som har en
avstand til Karasjok på hhv 80 km og 200 km. Flyplassene opereres av flyselskapene SAS, Norwegian,
Widerøe og Fly Viking. Nærmeste internasjonale lufthavn er Tromsø. Ankomster med fly til Rovaniemi
er viktig i forhold til grupper som kommer til Norge via Finland. Dette er i hovedsak organiserte grupper
fra internasjonale turoperatører. Flyplassen ligger cirka 450 kilometer fra Karasjok.
Ivalo flyplass ligger 170 km fra Karasjok. Det er god bussforbindelse mellom Ivalo og Karasjok.
Alta lufthavn har daglige ankomster fra Oslo/ Tromsø. Antall direkte flyvninger Oslo-Alta-Oslo varierer
mellom sesonger, og er noe ustabilt. Lakselv lufthavn har daglige ankomster fra Tromsø, og fra Oslo i
en tidsbegrenset periode om sommeren. Finnair har flere daglige avganger fra Helsinki til Rovaniemi
og Ivalo.
Det er en utfordring, ikke bare for reiselivet i Karasjok, men også for reiselivet i Finnmark, at det er
relativt få ankomster både direkte fra Oslo, men også direkte fra utlandet. Man ser en fremvekst av
charterfly både til Evenes og Tromsø. Her trengs et samlet løft fra Finnmark, for å kunne utvikle antall
ankomster direkte fra utlandet. Statistikken under fra SSB viser at juli måned er den måneden med
flest ankomster av passasjerer til Alta og Finnmark.

6

* Snuhavn betyr at det er en passasjerveksel av de som forlater cruiseskipet, og de som i dette tilfelle flys inn til

Banak lufthavn.
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Passasjerer ombord ved ankomst
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Fig: Antall passasjerer som ankom Alta Lufthavn 2016 – fordelt pr. måned / SSB 2017

Infrastruktur – landevei
Innfartsveiene for besøkende til Karasjok er:
•

Riksvei 93/92 fra Alta

•

Riksvei 93/92 fra Finland/Kautokeino

•

Riksvei 92 fra Finland / Karigasniemi

•

Europavei 6 fra Porsanger/Skaidi/Nordkapp

•

Europavei 6 fra Tana /Øst Finnmark

Turistene kommer med buss, bil, motorsykkel, bobil eller bil
med campingvogn. Karasjok har bilutleie og offentlige
transportløsninger basert på buss, selv om tilbudet må sies å
være mangelfullt. Det går buss daglig til og fra Alta og
Lakselv. Scandic Hotell Karasjok poengterte også viktigheten
av bussruten som finske Eskelisen kjører hver dag hele året
mellom Oulu og Karasjok (og videre til Nordkapp på
sommeren – se fig.).
På det individuelle markedet kommer det cirka seks til åtte
personer på den daglige bussruten mellom Oulo og
Nordkapp, med stopp blant annet i Karasjok, i følge direktøren
på Scandic Hotell Karasjok. Busstilbudet kjøres hver dag i
perioden 1.6-19.8. Direktøren på Scandic Hotel Karasjok
mener det er et potensial i å markedsføre seg bedre i Finland. I følge daglig leder av aktivitetsbedriften
71 grad nord i Honningsvåg, har de opplevd økning av besøkende etter at de begynte å jobbe direkte
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med finske turoperatører. Det kan være et potensiale i større grad av fokus på samarbeid med
reiselivet i Finland (Turoperatører, busselskap og www.visitrovaniemi.fi).

”Ivalo flyplass (170 km fra Karasjok) er en viktig flyplass for Turgleder og Engholm Husky. Vi har
mange enkeltreisende og små grupper som kommer via den. Med daglig bussavgang hele året er Ivalo
et godt alternativ med tanke på pris og reisetid for mange av våre gjester”
Liv Engholm, Turgleder, Karasjok
Nivået på rasteplasser og skilting langs veien er ikke så godt som ønskelig, ble det poengtert av flere
reiselivsaktører på workshopen. Flere vegstrekninger på reisemålet går gjennom så spektakulære
landskap, at de har et betydelig opplevelses-potensial om tilretteleggingen blir bedre.
I regi av reiselivsselskaper i de nordligste fylkene i Norge, Sverige og Finland, har man satt i gang
prosjektet ”Visit Arctic Europe”, der målet er å knytte sammen de tre regionene med transport,
aktiviteter og overnatting. Scandic Hotell Karasjok har hatt besøk av utenlandske turoperatører, som er
med i dette prosjektet. Dette kan gi nye muligheter for flere aktører på reisemålet.
Undersøkelsen Kreativ Industri gjennomførte blant overnattingsbedriftene på reisemålet, viser at
transport til/fra Karasjok er en av hemskoene for utvikling av reiselivet i Karasjok. Bedriftene oppgav
følgende utfordringer:
•

Lite koordinert og manglende logistikk ifm flyruter til/fra Oslo – Alta og videre til Karasjok

•

Busser koordinerer ikke nødvendigvis med fly til og fra Lakselv. Offentlig transport er ikke
tilrettelagt for turister og er på flere strekninger en mangelvare

•

Tidspunkt og frekvens buss mellom Karasjok-Alta / Karasjok-Lakselv

•

Bussforbindelse som korresponderer dårlig med flyankomster og flyavganger

•

Det går ikke daglige busser til Alta (lørdag er det ikke forbindelser)

•

Positivt: Det er daglig buss til/fra Karasjok-Ivalo

•

Ekstra høy kostnad for gjester å komme seg til Karasjok

•

Meget dyrt å fly til Lakselv, som er nærmeste flyplass, sammenliknet med Alta og Ivalo

De vanligste reisemåtene for å komme seg til reisemålet er:
•

Fly/Drive fra Alta eller Lakselv

•

Leiebil fra Finland

•

Egen bil

•

Noen kommer til reisemålet til fots, ski eller sykkel (Jergul)

•

Fly via Ivalo
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Organisering av reiselivet i Karasjok

Reiselivet i Norge er strukturert etter en modell som skal skape mest mulig effektivitet, både når det
gjelder informasjonsflyt og markedsføring. God samordning er viktig for en bærekraftig videreutvikling
av norsk reiseliv (St.meld 2017). Etter regjeringsskiftet i 2013 ble ansvaret for å gjennomføre
strukturprosessen i sin helhet, overført til reiselivsnæringen. Strukturprosessen er våren 2017 så godt
som fullført. (St.meld 2017). Reiselivet i Norge blir strukturert på følgende måte:
•

Visit Norway (Markedsføring, kompetanse)

•

Landsdelselskap (NordNorsk Reiseliv / Krav til omsetning over 25. Mill.)

•

Regionalt destinasjonsselskap (Man ser på en slik løsning i Finnmark)

•

Destinasjonsselskap (eks. Visit Nordkapp / krav til omsetning over 3. Mill.)

•

Reiseselskap (Betjene mindre geografisk område / ingen krav til omsetning)

Fig: Organisering av reiselivet i Nord Norge / Kilde: Nord Norsk Reiseliv

Til å drifte reisemålselskapene finnes det ulike finansieringsmodeller, gjerne en kombinasjon av
offentlige midler, bidrag fra næringen selv og egen inntjening, i form av salg av varer og tjenester.
De mest sentrale oppgavene som gjennomføres i en kommune i form av et destinasjonsselskap,
reiseselskap eller en annen lokal organisering (reiselivsforening, reiselivsforum, etc) er:
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•

Markedsarbeid (markedsføring, sosiale medier, messedeltakelse)

•

Salg og booking (konseptutvikling, produktpakking, bookingkanaler)

•

Vertskap (turistinformasjon, presse og visningsturer, skilt, kart, brosjyre, web)

•

Andre fellesoppgaver (reiselivskompetanse, produktutvikling, destinasjonsutvikling)

Å ha en god lokal organisering er krevende, men samtidig svært viktig for å ha et velfungerende
reisemål.

7

Gjennom workshop og møter med styringsgruppen kommer det frem at organisering av reiselivet i
kommunen er en av de største utfordringene næringen i Karasjok har. Næringen er preget av mange
små bedrifter. Det blir understreket at de fleste jobber mest for seg selv og ikke i, eller for, et
fellesskap. Næringen savner en møteplass (bransjenettverk), der man kan utveksle erfaringer og jobbe
mot felles mål. Det positive er at næringslivet uttrykker et ønske om å jobbe mot en organisering som
gir økt fokus på samarbeid og på felleskapet.

Kommunens rolle

Kommunen er en viktig aktør for utvikling av reiselivsnæringen, da gjerne gjennom bruk av
næringsfond, næringsplaner, stimuleringstiltak for gründere og generell deltakelse i det lokale
reiselivet. I fase to vil det være viktig å avklare hvem som bidrar i prosessen, hvilke roller de har og
hvordan utviklingsprosessen skal forankres videre. I tillegg ligger det mulige støttefunksjoner i blant
annet Sametinget, NordNorsk Reiseliv og Innovasjon Norge.
Kommunen har et vertskapsansvar for reiselivet, som de fleste steder løses gjennom medfinansiering
og/eller drift av turistkontor, informasjon, markedsføring, skilting, offentlige toaletter, tilrettelegging av
areal/næringsutvikling og så videre. Turistinformasjonsvirksomhet er i utgangspunktet ikke en
kommersiell virksomhet, og krever derfor som regel offentlige tilskudd til drift. Turistkontoret forvalter
en vertskapsrolle for kommunen, og det er også derfor mange kommuner er økonomiske bidragsytere
til denne vertskapsfunksjonen. I Karasjok i dag løses denne funksjonen i samarbeid med Scandic
Hotell Karasjok.

Infrastruktur

En satsing på reiseliv innebærer også satsing på reiselivsmessig infrastruktur. Dette handler blant
annet om veier, flyruter, båtruter, skilting, oppmerking av løyper, rasteplasser, offentlige toaletter,
parkering, grøntområder og informasjon. Informasjon og vertskapsfunksjoner er dermed også en del
av reiselivets infrastruktur. Turistens første møte med reisemålet er avgjørende for både videre
7

Stortingsmelding om reiseliv (Meld. St.19), Det Kongelige Nærings og Fiskeridepartementet, 2017
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prioriteringer og totalinntrykket han/hun danner seg. Helhetsinntrykket vil også styrkes når reisemålet
har en helhetlig tilrettelegging av turløyper, skuterløyper, offentlige toaletter, parkering for bobiler osv.
For å utvikle Karasjok som reisemål, må man i fase to bli enige om en felles strategi for å vedlikeholde
og utvikle dagens infrastruktur. Ikke god nok skilting, og ikke egen kontroll på eksisterende skilting, ble
på gruppestyremøte i Karasjok nevnt som svakheter på reisemålet.
8

Visit Arctic Europe er et samarbeidsprosjekt mellom reiselivet i Nord-Norge, Nord-Finland og NordSverige. Prosjektet jobber blant annet med å knytte transport og reiseliv i disse tre landene sammen til
en større destinasjon. ”Route A” under viser aktuelle destinasjoner som er aktuelle, herunder Karasjok,
i et slikt samarbeid, og viser reiseavstand mellom disse destinasjonene.

8

Visit Arctic Europe, Accessibility Consulting 3rd period for WP2, WP4 and WP5.
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Markedsføring av reisemålet Karasjok

Det finnes per i dag ikke noe velfungerende nettsted for reiselivet i Karasjok, som viser det helhetlige
tilbudet på reisemålet. Det finnes heller ikke noen organisert fellesmarkedsføring av reisemålet. Flere
enkeltaktører på reisemålet gjør en god jobb for å profilere sin bedrift og sine aktiviteter, overnatting
og opplevelser, men det er vanskelig for en reisende å få den fulle oversikt over hva man kan gjøre,
spise, oppleve, og oversikt over mulige overnattingssteder i Karasjok. Søker man på Karasjok i Google,
kommer Sápmi Park som nummer ti på listen (helt nederst på første side), søker man på ”Sami
culture” fremkommer ingen aktiviteter, attraksjoner eller andre ”resaons to go” til Karasjok. Søker man
på ”reindeer herding”, dukker ingen ting opp om Karasjok eller Finnmark. Det ble poengtert på
workshopen at det mangler et aktivt og fungerende felles nettsted, som er en portal der man kan
samle all informasjon om reisemålet. Det ble også poengtert at man markedsfører sine produkter,
opplevelser, attraksjoner hver for seg, og ikke i felleskap. Scandic Hotell har eget markeds/salgsapparat, som i all hovedsak selger hotellet. I tillegg jobber noen bedrifter med Turoperatører,
samt egne løsninger på større bookingportaler som Booking.com og Tripadvisor.

Det finnes i dag fire ulike nettsteder, som representerer fellesmarkedsføring av Karasjok som
reisemål, men som ikke fungerer godt nok i praksis med informasjon om destinasjonen som helhet:
www.visitsapmi.no (Driftes av Scandic Hotell Karasjok)
www.karasjok.kommune.no (inneholder feil informasjon om turistinformasjonen)
www.ikarasjok.no som eies av Karasjok Næringsforening, men ikke er i drift.
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www.visitnorway.no / synlighet via www.bookfinnmark.com
Markedsføring av et reisemål gjøres på ulike måter, avhengig av hvordan man er organisert. Reiselivet
i Norge er strukturert som nevnt i avsnittet over. Om reisemålet skal være synlig, bør man ha en lokal
organisering/forankring og en enighet om markedsføring av reisemålet. Den enkelte aktør har, i tillegg
til fellesmarkedsføring, ansvar for egen markedsføring. Typiske arenaer for fellesmarkedsføring kan
være:
•

www.visitnorway.com

•

www.nordnorge.com

•

Felles nettsted for reiselivet i Karasjok (eks www.visitkarasjok.no - eies av Koloseum
Eiendom AS)

•

Destinasjonsselskap i en kommune eller i et samarbeid med andre kommuner

•

Sosiale medier

•

Visningsturer for presse og turoperatører

•

Turistinformasjon

9

Felles markedsføring finansieres gjerne i en kombinasjon av tilskudd fra kommune og
reiselivsnæringen i kommunen. I enkelte kampanjer er også Innovasjon Norge med på finansiering.

9

Visitnorway.com
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Tidligere var brosjyrer og messer en viktig kilde for å finne informasjon om et reisemål. I dag har det
endret seg. Figuren under viser at 38% av de som skal på reise til Skandinavia, bruker Google i sitt søk
etter et reisemål i 2016. I 2007 var dette ikke et alternativ. Google er blitt den viktigste kilden for
informasjon for å finne ut mer om et reisemål. En annen viktig kilde for å finne informasjon om et
reisemål, er å bruke de store bookingtjenestene som finnes, blant andre: hotels.com, booking.com,
kayak.com. Andre viktige kilder er tilbakemeldinger på Internett, som for eksempel tripadvisor.com.
Sist, men ikke minst, er det viktig å være synlig på www.visitnorway.com og ha en egen
destinasjonsside for Karasjok.

Kilde: Innovasjon Norge

Aktørenes egne analyser

Under følger en oppsummering av hva aktører fra Karasjok innen reiseliv, service, kommune og
matproduksjon mener om muligheter og utfordringer innen reisemålsutvikling, basert på workshop og
styremøter gjennomført i forstudiet.

Styrker
•

Samisk språk, kultur og mat

•

Reindrift
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•

Sametinget/ Samenes hovedstad

•

Nordlys

•

Skuter

•

Hundekjøring

•

Glassblåsing

•

Strømeng knivsmed

•

Skiløyper og slalombakke

•

Turstier, vandring og sykling

•

Jakt og fiske

•

Mørketid

•

Påskefestivalen

•

Klimaet

•

Kulden og kulderekorden

•

Ren natur

•

Polarhistorien og krigshistorien

•

Lakse-elva

•

Stillhet og ro

•

Nærheten til Finland og flere flyplassmuligheter (Finland, Alta og Lakselv)

Kulderekorden ble trukket frem av mange, som noe de er stolte av og synes er unikt.

Utfordringer og trusler
•

Mangler bransjenettverk, samhandling og felles organisering innen reiseliv

•

Mangler fungerende nettsted/ felles portal

•

Mangler digitalisert og lett tilgjengelig informasjon for turister

•

Manglende og mangelfull skilting

•

Turistinformasjonen ikke åpen med full service hele året

•

Bedriftene har utfordringer innen økonomi, nettverk og kapasitet

•

Digital markedsføring og synlighet på nett

•

Digital kompetanse knyttet til marked

•

Generelt lite markedskompetanse

•

Dødtid på sommeren

•

Vanskelig å nå markeder

•

Flyplasser, flyruter, infrastruktur og transport

•

Vanskelig å finne transportinformasjon for turister

•

Eksport av råvarer vs. foredling av råvarer lokalt

•

Ikke alle bruker lokale leverandører
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•

Kjennskap til kundenes ønsker

•

Språkkunnskap

•

Ivareta bærekraft og ektheten

•

Lite risikovillig kapital

•

Rekruttering

•

Store konsern

•

Klimaendringer

•

Profesjonalitet

•

Manglende oversikt over reiselivet og tilbud innen reiseliv i Karasjok for turister

•

Manglende salgsapparat for Karasjok

•

Ingen naturlige møteplasser i bygda

•

Fremstår ikke som en samlet reiselivsdestinasjon utad

•

Lite kjent / lite synlig, få aktører som satser, janteloven internt

Muligheter
•

Bruke naturen som ressurs

•

Utvikle helhetlige, gode produkter med samiske elementer og historier

•

Tilby å lære og lage duodji-produkter

•

Tilby flere aktiviteter basert på trender innen opplevelsesreiser, for eksempel elvebåtkjøring,
besøke reinflokk, besøke myggparken

•

Bruke sosiale media aktivt

•

Levere de ekte samiske opplevelsene

•

Tilrettelegge enda bedre for bobilturister for å sikre at de stopper

•

Bruke mulighetene småskalaprodusentene gir

•

Utvikle naturbaserte produkter med samiske elementer

•

Økoturisme

•

Få en felles forståelse, spilleregler og mer fokus på felleskapet innen reiseliv i Karasjok

•

Selge hverandres tilbud i større grad for å skape en bedre opplevelse for turisten

•

Skape flere opplevelser knyttet til mat

•

Levere kvalitet fremfor kvantitet, samisk kjerneområde

Kreativ Industris vurdering av reisemålets posisjon, identitet og profil i dag

Det er relativt få reiselivsbedrifter i Karasjok, men bedriftene og reisemålet har et stort potensial. Noen
bedrifter er godt etablert og har god markedskunnskap og erfaring, noe som er en styrke for
reisemålsutviklingen. Karasjoks fortrinn treffer godt med reiselivstrender man ser i dag, men det blir
ikke godt nok utnyttet. Mye av årsaken til det, er manglende samhandling og samorganisering blant
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aktørene, manglende helhetlig strategi for Karasjok som destinasjon, transportutfordringer og mangel
på samordnet strategisk markedsføring.
Karasjok som reisemål har ingen sterk og tydelig profil eller merkevare, som kommuniseres ut til de
ulike målgrupper. Karasjok tilhører hjertet av det samiske kjerneområdet, men man må fylle det med
innhold og opplevelser. Dagens og morgendagens merkevarer bygges på interesser og motivasjon.
Målgruppene må nås på bakgrunn av gode konsepter, uavhengig av hvilken nasjonalitet målgruppen
har.
Samisk kultur, samisk historie, samt nærheten til unike naturopplevelser, bør komme til syne i
reisemålets identitet og profil. Det vil være nyttig å utvikle en fremtidsrettet profil for reisemålet.
Reisemålet må i enda større grad jobbe for å utvikle gode og helårlige opplevelser. I dag finnes det
mange gode opplevelser i vintersesongen, men sommeren er ikke godt nok utnyttet. Samarbeid
internt, men også med andre destinasjoner i Finnmark, eventuelt Finland, samt med NordNorsk
Reiseliv, kan styrke reisemålet. Samarbeid og synlighet i de kanaler som gir mest mulig effekt vil være
viktige elementer i fase 2 av reisemålsutviklingsprosessen.

Muligheter og videre arbeid reisemålsutvikling Karasjok
Nasjonale / Regionale strategier

•

Visit Arctic Europe / Fokus på nye reisemønster: Karasjok må i mye større grad vise frem sine
aktører til internasjonale turoperatører som er med i dette prosjektet, og samtidig vise
NordNorsk Reiseliv at man gjennom en god struktur og et godt organisert reiseliv kan ivareta
turister.

•

Cruise: Reisemålet Karasjok kan ta del i den veksten og de endringer som skjer innenfor
cruiseindustrien, om man bestemmer seg for at det skal være en målgruppe i fremtiden.
Muligheter ligger innen trenden korte cruise og økt antall cruiseanløp til Lakselv. Noen
attraksjoner har allerede mulighet til å ta i mot store grupper (f. Eks. Sápmi Park), mens andre
kan vurdere å tilrettelegge for mottak av store grupper.

•

”Opplevingar for ein kvar smak – Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine
ressursar” (Landbruks- og matdepartementet, 2017). Denne strategien sier blant annet at det
offentlige kan være med på å legge til rette for bedrifter og kommuner som ønsker å satse på
å utvikle et samarbeid med reindrift og reiseliv. Dette kan skje blant annet ved at det offentlige
støtter den enkelte næringsutøver gjennom målrettede virkemidler, på områder som fremmer
innovasjon, kompetanse, nettverk og annen bedriftsutvikling (produktutvikling, digitalisering).
24

•

I 2017 ble det lagt frem en ny reiselivsmelding av Nærings- og fiskeridepartementet. ”Opplev
Norge – unikt og eventyrlig” Stortingsmelding nr. 19. Samisk reiseliv har blant mange andre
satsingsområder blitt trukket frem, der man spesielt ønsker å jobbe med å knytte reiseliv og
kultur sammen, samt at Sametinget skal være en premissleverandør for utvikling av samisk
reiseliv. I det følgende et kort utdrag fra reiselivsmeldingen (side 48):

”Sametingets definisjon av samisk reiseliv er reiseliv der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av
virksomheten. Samisk reiselivsnæring består av mange små selskaper. Næringen er sterkt preget av
sesonger, hvor det tradisjonelt har vært mest turister i samiske områder sommerstid. Store avstander gjør
bedriftene sårbare og gir et begrenset lokalmarked.
Private bedrifter fremstiller og selger produkter blant annet innenfor samisk film, foto, design, duodji,
kunstnerisk virksomhet og musikk. Der reiselivsnæringen kan tiltrekke seg tilreisende, kan kulturnæringene
være med på å skape unike attraksjoner og opplevelser for de besøkende. Sametinget jobber med utvikling
av samiske kulturnæringsbedrifter gjennom utviklingsprogrammet Dáhttu, hvor 36 utøvere har fått
muligheten til å styrke den forretningsmessige delen av sin virksomhet.
Utvikling av samisk reiseliv må skje på samenes egne premisser, og med utgangspunkt i ekthet og
troverdighet. Det er også det autentiske som gjør samisk reiseliv unikt. Sametinget skal være en
premissleverandør for utvikling av samisk reiseliv.
Samiske institusjoner, senter, museer og festivaler er viktige deler av infrastrukturen rundt samisk kulturliv
som også kan benyttes i reiselivssammenheng. Institusjonene har potensial til å utgjøre viktige fyrtårn for
reiseliv i samiske områder som igjen kan skape helhetlige reisemål.”

Markedstrender som er relevante for reiselivet i Karasjok

•

Målgruppen som besøker Norge er voksen (myke aktiviteter, kultur, lokalmat)

•

Liten kunnskap om ferdsel i naturen (tilrettelegging, skilting, krever mer guiding, kunnskap)

•

Søker opplevelse som gir status (meningsfulle opplevelser for enkeltindivider, selfie-steder)

•

Vil dyrke en lidenskap/hobby (oppleve naturen gjennom hobbyer, helse og sunnhet)

•

Søker selvrealisering (transformasjon, personlig utfordring, ønske om å lære noe, nye
perspektiver)

•

”Back to basic” (interesse for historie, kultur, hverdagsliv, det enkle og mytologi)

•

Miljøbevisste (bærekraft, grønne leverandører, internasjonale turoperatører velger bort
samarbeidspartnere med dårlig miljøpraksis)

•

Individualisering (hver enkelt er sitt eget reisebyrå. Dette betyr at man som liten destinasjon
kan nå langt, dersom man gjør markedsføringen og søkeoptimaliseringen riktig digitalt)

•

Markedsføringen endres digitalt (sosiale medier, Google, utgangspunkt i kunde )

•

”Small is the new big”
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•

Pakking av produkter og reiser ut fra hva den reisende ønsker å oppleve og hvem han/ hun
skal gjøre opplevelsene sammen med (Familie? Spreke venner? Turvante venner?)

•

”Drømmen om nord” og nordlyset (NordNorsk Reiseliv)

•

Delingsøkonomi (kundene er de nye markedsførerne, og fotavtrykkene dine gjester setter
digitalt etter reisen til Karasjok, er den viktigste markedsføringen).

Turistundersøkelsen 2016, gjennomført av Innovasjon Norge, viser at 82% av utenlandske Nord-Norgeturister ønsker å oppleve nordlyset. Nordlysturister kommer hovedsakelig fra Tyskland, Norge og
Storbritannia. De er spesielt aktive, og vil foreta mange aktiviteter i ferien: oppleve naturen, lokal mat,
historiske bygninger og kulturelle aktiviteter. I følge undersøkelsen, påvirker følgende faktorer
tilfredsheten til Nord-Norge-turisten:
•

Godt vertskap

•

Aktivitetsmuligheter / gode opplevelser

•

Attraksjoner og severdigheter

•

Tilgang til gode matopplevelser

•

Oppleve lokal kultur og levemåte

•

Pris i forhold til kvalitet

•

Mulighet for å shoppe

Bærekraftig reiseliv

I et bærekraftig reiseliv arbeider man for å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke de sosiale verdiene
og være økonomisk levedyktig. Bærekraftig reiseliv blir stadig mer aktuelt ettersom flere og flere
reiser. Den globale turismen vil vokse med 66 prosent innen 2030, mener NHO Reiseliv. Det innebærer
imidlertid også et ansvar, og en forpliktelse til å ta vare på natur, miljø og mennesker. Mange er nå mer
bevisste på at de ønsker å reise miljøvennlig, og foretrekker bærekraftige reisemål. Dette er et
voksende segment, som blir mer og mer lønnsomt.
Verdiskapingen som skal skje innen reiseliv de nærmeste årene, bør skje på en bærekraftig måte, slik
at miljøhensyn ivaretas, og naturen og kulturen i Karasjok kan brukes som et konkurransefortrinn. De
opplevelsene og tilbudene som bygges opp, må derfor bygge på bærekraftige prinsipper, for å være
framtidsrettet og for å sikre en god utvikling av reisemålet.
Disse ti prinsippene og tre temaene er utviklet av Innovasjon Norge på bakgrunn av WTOs
bærekraftprogram. Under disse punktene finnes ytterligere ett nivå med punkter, som er litt mer
detaljert, og som fungerer som praktiske retningslinjer. For å utvikle reisemålet videre, bør man bli
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enige om organisering og finansiering av de viktigste fellesfunksjonene, som flest mulig stiller seg
bak.

Det å være et bærekraftig reiseliv, betyr først og fremst at man har en strategi som ivaretar alle de ti
bærekraftpunktene. Noen punkter er helt klart innenfor reiselivets eget ansvarsområde, andre må en
løse sammen med andre miljøer og aktører, eventuelt også stimulere andre til å løse. Disse punktene
er ikke en sertifiseringsordning man må kvalifisere seg til, snarere en beskrivelse av hva som er det
felles målet man jobber mot. Det kan imidlertid være aktuelt å sertifisere seg som bærekraftig
destinasjon gjennom Innovasjon Norges ordninger. En slik satsning bør vurderes og avklares i en
eventuell fase 2.
Videre kan man si at et bærekraftig reisemål består av fem elementer, illustrert i følgende modell:
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Kilde: Innovasjon Norge

Kombinasjonen av flott natur, rent vann og sterke naturopplevelser assosieres med omsorg for miljøet
og omgivelsene. Turister som kommer til Norge, møter dramatisk, vakker og urørt natur. Men de møter
også hyttefelt og reisemål uten gode kollektive transportløsninger, manglende tilrettelegging for
avfallssortering og energisparingstiltak. Kultur, mat og opplevelser som selges, er ikke nødvendigvis
autentiske og med lokal tilhørighet. Reiselivet i Karasjok har mulighet for både å ta naturen, historien,
kulturen, maten og lokalsamfunnet mer aktivt i bruk i utviklingen av reiselivet i kommunen. Dette
krever at reiselivsvirksomhetene driver sin virksomhet med ansvar og ivaretakelse av natur og
samfunn, som en grunnleggende forutsetning.

Facebook-bildet

I stadig økende grad reiser man for å realisere seg selv og oppleve unike ting, som man kan dele med
andre på sosiale media. NordNorsk reiseliv kaller dette for me-me-me generasjonen. På workshopen
tegnet blant annet en av gruppene dette Facebook-bildet, som turister i fremtiden kan dele med sine
venner når de er i Karasjok. Det viser en turist som står ved siden av en stor gradestokk i nærheten av
elva, som viser kulderekorden i Karasjok fra 28.1.1999 på - 51,2 grader.
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Reinflytting – minutt for minutt/ Giđđajohtin minuvttas minuktii

NRK har våren 2017 sendt direktesendt TV fra reinflyttinga av reinflokken til familien Sara, fra vidda til
sommerbeitet ved kysten på øya Fála. 28.4.2017 skrev NRK at én million har sett reinflytting på NRK,
og at 17 000 i snitt hvert minutt har sett fra sakte-tv-satsingen. Det var også stor aktivitet på sosiale
media under reinflyttinga, med en topp da reineier Aslak Ante Sara benyttet TV-bildene til å gi kona
Ravdna en ekstra kjærlighetsoppmerksomhet, der flokken dannet et hjerte med R på innsiden. Saken
skapte oppmerksomhet blant annet i de største mediekanalene, og spredte seg viralt i sosiale media.
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Innspill fra styret på mulige bærende elementer for Karasjok som reisemål

Det samiske må være det bærende elementer på reisemålet. Men det er innholdet som er ”reason to
go”. Hovedmålgrupper er mindre grupper på søk etter unike opplevelser.
Nordlyset og det arktiske (vinter) vil antakelig være den primære ”reason to go” for kommende
vinterturister til Karasjok, men det er et ønske om at Karasjok tydelig skal skille seg fra Tromsø,
Finland og masseturisme i sin merkevare og markedsføring, for å vinne besøkende. I Karasjok skal du
komme til et ekte samisk samfunn, med meningsfulle historier, samisk dagligliv og personlige møter
med folk, samt unike samiske opplevelser i arktisk natur. Et besøk i lille Karasjok, langt unna mas og
kjas, skal føre til læring om den samiske kulturen og gi ro i sinnet. I tillegg er det en av verdens beste
lokasjoner for å se nordlyset, man innehar kulderekorden og Karasjok har en av de beste klimatiske
10

forholdene for at du skal få oppleve dette unike naturfenomenet, som er på manges ”bucket list” .
Påskefestivalen er ett bærende element i å formidle samisk språk, kultur og historie.
Om sommeren vil det være smart å knytte seg opp mot Nordkappturisten. Nordkapp og midnattssol er
i stor grad ”reasons to go”, men man må synliggjøre årsaken til å overnatte i Karasjok og ta flere døgn
her. Det er ekstra stort potensiale i produkter knyttet til reindrift, samiske tradisjoner i arktisk natur og
klima, hundekjøring, samisk kultur og elva. Det å lære noe, er en viktig trend i reiselivet for Karasjok.
Sametinget og Sápmi Park er viktige aktører i sommeropplevelsene.

10

Bucket list: ting å oppleve før du dør.
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Videre arbeid og anbefalinger fra Kreativ Industri

Temaer som må utredes og lages strategi for i neste fase:
Felles budskap: Ta et valg vedrørende hovedsatsingsområde for destinasjonen Karasjok. Hva skal

være årsaken til at turister ønsker å reise til Karasjok/ reason to go? Hva skal være opplevelser og
produkter som gjør oppholdet fullstendig og unikt når du kommer, selv om ikke det frontes som
primærårsak når avgjørelsen om å reise tas?
Hovedsegment: Hvilken type turister skal være hovedmålgruppe i markedsføringen av Karasjok som

destinasjon? Hvilke behov har disse? Her må det tas en avgjørelse som viser hvilke type opplevelser
og tjenester disse ønsker når de kommer, og hvilket nivå slike opplevelser skal ligge på, og det må
lages en markedsstrategi basert på avgjørelsen.
Infrastruktur og transport: Hvordan kan man arbeide mer målrettet med tilrettelegging av reiser for

turistene, og gjøre det enklest mulig å velge Karasjok som endelig destinasjon? Hvordan utnytte
potensialet med busstransporten fra Finland, samt storflyplass og snuhavn for cruise i Lakselv
maksimalt? Det er ennå ikke godt nok tilrettelagt for bobilturismen i Karasjok, for eksempel med
skilting for tømming. Dette bør sees nærmere på. Skilting på innfartsveiene må utredes og gjøres
bedre.
Digital strategi, -tilstedeværelse og -markedsføring: Bestemme felles digitale markeds- og

informasjonskanaler for destinasjonen Karasjok, og utvikle disse ut fra valgt strategi. Scandic er villig
til å ta et ansvar på dette området. Parallelt må man lage en strategi for sosiale media og digital
markedsføring, øke kompetansen innen digital markedsføring og være i forkant innen relevante
kanaler for reiseliv (blant annet Facebook, Instagram, Booking.com, AirBnB og Trip Advisor).
Bedriftene som har vært med i forstudiet, uttrykker at de mangler tid og kompetanse til å drive den
digitale markedsføringen på rett måte.
Organisering: Hvordan skal reiselivsaktørene og Karasjok kommune organisere seg lokalt? Hvordan

skal reiselivet i kommunen organisere seg i forhold til omgivelsene (destinasjoner i Finnmark,
NordNorsk Reiseliv, etc)? Hvordan skal fellesoppgavene man har på en destinasjon finansieres? Dette
blir sentrale spørsmål som må diskuteres i neste fase. Karasjok kommune må være tydelig på hvilken
rolle og betydning reiselivet skal ha i kommunen, samt være en premissgiver og tilrettelegger.
Sesonger: Innovasjon Norge er klare i sin uttalelse; de ønsker ikke å snakke om sesongbasert reiseliv.

Norge ønsker et helårlig reiseliv. Hvordan kan reiselivet i Karasjok være med på denne utviklingen?
Man må tilrettelegge arealer for helårlige opplevelser, motivere gründere til å satse, bidra til å utvikle
det eksisterende reiseliv, samt utvikle nye produkter/konsepter som kan tilbys hele året.
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Turistinformasjon/Vertskap: Hvilken type turistinformasjon (vertskap) ønsker Karasjok kommune? Et

sesongåpent ”rødt turistkontor”? Et helårlig ”grønt turistkontor”? Eller kun et ”digitalt turistkontor”? Det
finnes ulike løsninger, men man må ta noen valg.
Bærekraft: Skal og bør noen, eller alle ti, prinsipper for bærekraftig reiseliv integreres i fase 2? Dette er

et ansvar som tilhører både kommunene og reiselivsaktørene. Styret i fase 1 viste stor interesse for en
bærekraft-prosess, men er bekymret for kostnadene for dette sett i sammenheng med en
reisemålsprosess.
Merkevare: Det vil være naturlig å ha fokus på merkevaren Karasjok som en del av

reisemålsprosessen, sett tett opp mot digital markedsføring av reisemålet.
Produktpakking og samarbeid: Karasjok som destinasjon må våge å være annerledes og ta noen

modige valg. Aktørenes kjennskap til hverandre må bli bedre, og man må se på muligheten for å
utvikle konsepter som involverer flere aktører på reisemålet, og kanskje utover kommunegrenser.

Ut fra kartlegginger og prosesser gjort I forstudiet, ser Kreativ Industri at det er særskilt stort potensial
for Karasjok som reisemål innen nordlys og Nordkapp/ midnattssol, kombinert med samiske unike
naturopplevelser og Karasjok som ”Sami Village”. Opplevelser som gir læring om kultur og natur, samt
miljømessig og kulturell bærekraft, ser vi som ekstra viktige områder for Karasjok, ut fra trender og
tilgengelige ressurser og styrker i kommunen.
Det mest unike i Karasjok, er at bygda er den samiske hovedstaden med autentisk samisk kultur og
historie. Man må likevel være seg bevisst at dette foreløpig ikke vil være det som er ÅRSAKEN til at

turister velger å reise til Karasjok. Den samiske kulturen vil ikke være så godt kjent i et utenlandsk
marked, som man skulle ønske, så andre begreper og ”reasons to go” må tas i bruk. Det vil mest
sannsynlig være et annet ønske om opplevelsesreise som utløser reisen og bookinga, men når turisten
søker etter for eksempel nordlysreise, kan det samiske opplevelsestilbudet være elementet som gjør
reisen virkelig unik, og som gjør at gjesten velger Karasjok i stedet for andre nordlysdestinasjoner.
Under er utdrag fra artikkel fra 22.1.2017 i den engelske avisa The Telegraph, der nordlyset er nr. 1 av
31 ting man må oppleve før man dør. Til sammenligning er Grand Canyon nr. 11 og den kinesiske mur
nr. 20. Dette er et bilde på det store potensialet innenfor markedsføring av nordlyset for destinasjoner
med gode forutsetninger for tilbud innen dette segmentet.
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Under følger eksempler på hvordan man kan bruke nordlys/ det kalde arktiske i kombinasjon med det
samiske og trender i markedsføring. Bildet er kun et tilgjengelig bilde i basen Canva, og ikke fra
Karasjok. Et raskt søk viser at ordet Sami Village er å finne i noen grad på nett både i Finland og
Tromsø, mens Sami Native Village ikke ser ut til å bli brukt av noen. Arctic Native kan knyttes til flere
steder (Alaska, Finland med flere), men ser ikke til å bli brukt systematisk og strategisk av noen i dag.
Dette er kun eksempler, og ikke ferdig utarbeidede konsepter.
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I det videre arbeidet i reisemålsprosessen i Karasjok, er det særdeles viktig med bred informasjon,
forankring og fremdrift. En utfordring man ofte ser i reisemålsprosesser, er at det stopper opp mellom
de forskjellige fasene av forskjellige grunner. Årsaker kan være mangel på informasjon til politikere
eller næringsliv, utfordringer knyttet til finansiering eller at det blir treghet i fremdrift, fordi man ikke har
prosjektleder mellom fasene. Dersom man skal gå videre i prosessen, anbefales det dermed sikring av
fremdrift, og at det ikke tar for lang tid før oppstart av fase 2. Dersom det går for lang tid mellom fase
1 og fase 2, kan man risikere at arbeidet som nå er gjort i fase 1 er utdatert. Anbefalinger er derfor, fra
Innovasjon Norge og andre destinasjoner som har gjennomført fase 1, at kommunen og
reiselivsaktørene ikke venter for lenge med oppstart av fase 2.
Styret for fase 1 i Karasjok er positiv til samarbeid med andre kommuner, dersom det er
hensiktsmessig. De man samarbeider med, må ha noen fellestrekk med Karasjok vedrørende foreløpig
strategi og retning. Samarbeid kan også foregå på deler av prosessen, og også på andre arenaer. Det
er dialog med Porsanger kommune vedrørende mulig samarbeid i fase 2.
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Styrets vedtak
Styret i reisemålsutvikling Karasjok forstudie vedtar at de ønsker å gå videre til neste fase, forutsatt at
finansieringsløsninger kommer på plass fra alle parter. Rapporten fra forstudiet er behandlet og
godkjent i styret.

Karasjok 22. Juni 2017

Jon Mikkel Eira

John Nystad

Leder

Nestleder

Styret for forstudie Reisemålsutvikling

Styret for forstudie Reisemålsutvikling
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