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Innledning
Turisme er en realitet de fleste steder i verden. Overalt er det reisende, og 
overalt er det noen som tjener penger på de reisende. I denne boka skal vi 
se på hvordan steder i Norge har blitt innlemmet i denne næringa, hvordan 
reiselivet inngår i lokal samfunnsutvikling, og hva slags utfordringer dette 
representerer. I boka skal det vises til hvordan utvikling av nye turistmål 
har blitt til, og hvordan dette kan bidra til levedyktige lokalsamfunn. Men 
vi skal også se på hvordan turismen kan være et problem, og at den må for-
valtes for å redusere skadevirkningene. En kjent rekkefølge i et utviklings-
forløp er som følger: først arbeides det for å få til turisme, så kommer 
turistene uten at man helt hadde forventet det, eller er forberedt på det, og 
etter en stund erkjenner man at stedet har skiftet karakter og har fått nye 
utfordringer, og kanskje noen negative ringvirkninger (jf. Butler 1980). En 
side ved en slik utvikling er at det ofte ikke er de som skaper og tjener på 
turismen som sitter igjen med problemene, eller kan løse dem. Det er fritt 
fram til å etablere virksomhet som tildrar seg turister, og slik samfunnet 
er ordnet i dag, har bedriftene som regel ikke et ansvar eller en plikt til å 
håndtere de utfordringene deres gjester i sum utgjør for samfunnet. Med 
en hovedaktivitet som er å se på, være i eller utøve aktiviteter i vår natur og 
kultur, påvirker turismen både miljøet og samfunnet. Det er fritt fram til å 
bevege seg, til å se og beundre, og til å oppholde seg i andres lokalsamfunn. 
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Turistene er altså storforbrukere av fellesgoder og offentlig tilrettelegging, 
som de bare delvis er med og betaler for. Dette er et hovedmantra i boka: 
Turisme er en næring som man ønsker og tilrettelegger for, som har store 
friheter, som skaper, utvikler og omskaper lokalsamfunn, men som er van-
skelig å styre og kontrollere. 

Turisme er en type aktivitet menneskene bare i liten grad bedrev om 
man går noen få hundre år tilbake. Vi har alltid reist, men ikke i det 
omfang som i dag, og reiseaktiviteten ser fortsatt ut til å øke. Vi finner 
hele tida på nye grunner til å reise. Vi reiser til steder vi ikke har vært, 
for å se og oppleve, og for å utøve de samme aktivitetene som vi utøver 
i hjemtraktene. Nordmenn går mye på tur i naturen. I våre dager gjør vi 
det også andre steder enn på egne trakter, og utlendingene kommer til oss 
for å utøve sine aktiviteter. Det finnes turoperatører som tilrettelegger for 
slikt, for eksempel for klatring, toppturer på ski, padling, jakt og fiske. De 
fleste fritidsinteresser kan utøves borte. Det tilbys i dag kurs innenfor de 
fleste interessefelt, ofte på eksotiske steder, for eksempel innen malerkunst 
og foto, og på de fleste sportsområder. En side ved den stadig mer omseg-
gripende turismen er også at hva folk fordriver tida med der de bor, også 
endrer seg, i tråd og takt med nye trender både innen bruk av fritid og 
turisme. For eksempel har toppskikjøring mange steder blitt en lokal akti-
vitet, etter at denne aktiviteten i noen år først og fremst har vært bedrevet 
av folk utenfra. Alt dette krever etter hvert tilrettelegging, og jo mer man 
tilrettelegger, desto flere turister kommer. Ofte endrer dette både stedene 
og deres image. Det spektakulære eller idylliske ved stedene, som startet 
det hele, har en tendens til å forsvinne. Det er slike paradokser som løftes 
fram i denne boka.

De fleste kapitlene presenterer casestudier av turisme i norske bygde-
samfunn samt en studie av tilrettelegging for turisme fra Svalbard. Stu-
diene har blitt utført mellom 2009 og 2019. Sjøl om de fleste har lokal 
forankring, har mye av det som illustreres, i større eller mindre grad all-
menngyldig relevans. Sentralisering, fjerneierskap og utfordringer knyttet 
til bruk av natur og fellesgoder er fenomener som opptrer over hele landet. 
Det samme gjelder positive trender knyttet til lokalsamfunn, lokale nett-
verk og lokale drivkrefter. Reiselivet i Norge har stort sett hatt en posi-
tiv utvikling. Næringa har vært et viktig bidrag i mange bygdesamfunn, 
og det har skapt eller omskapt både steder, byer og regioner som en del 
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av samfunnsdynamikken. Men som utvikling i de fleste sammenhenger 
bidrar næringa til nye utfordringer. 

I dette innledningskapitlet skal vi se på hva det innebærer at turister er 
fremmede i de områdene de skal utøve aktiviteter og hente opplevelser. En 
rekke ting må tilrettelegges. Vi skal videre se på hvordan turismen gjen-
speiler store samfunnsspørsmål, og hvordan den inngår i diskurser som 
omhandler disse spørsmålene. Den viktigste i så måte er turismen som 
en bærebjelke i forbrukersamfunnet. Den representerer nye kommersielle 
aktivitetsfelter. Vi skal også viser hvordan tilrettelegging for turisme både 
er påkrevd og en problemskaper, og hvordan reiselivsutvikling kan være et 
kontraproduktivt felt. Paradoksene står i kø når turismen underkastes et 
kritisk blikk. Vi avslutter kapitlet med å understreke bokas hovedperspek-
tiv og en kort presentasjon av dens kapitler. 

Turister er fremmede
Som fremmede beveger og oppholder turister seg på steder hvor de ikke 
hører til, hvor de ofte ikke kjenner reglene for alminnelig atferd, hvor de 
ikke er en del av kulturen. Turistene er inntrengere i andres samfunn og 
kultur. Derfor har det grodd fram systemer for å ordne tilværelsen til de 
reisende, altså en reiselivsnæring. Den gjør at fremmede har et sted å bo, at 
de får mat, og atferden deres kanaliseres inn i aktiviteter og til arenaer hvor 
deres manglende tilhørighet ikke betyr mye. Det hevdes at turistrollen til 
tider representerer frigjøring, og at turister nå og da slipper alle hemninger, 
lar normer falle og lever ut sine primitive behov som turister. Hvert år 
strømmer det inn fortellinger om normløse tilstander på steder med mye 
ungdom, om ville fester og løssluppen rus- og sexatferd – det er gjerne 
det som fanger medienes oppmerksomhet. Dette er det ekstreme. Turister 
flest er vanlige mennesker med vanlig dannet oppførsel. Likevel må turis-
tene styres og deres tilværelse ordnes (jf. Franklin 2012). Vi skal i denne 
boka vise hvordan de normene som har vokst fram for fastboende, ofte 
er utilstrekkelig når et sted blir gjenstand for massive besøk utenfra. Folk 
som bor et sted, har vært gjennom langvarige og omfattende sosialiserings-
prosesser. Disse dekker både universelle og partikulære normer og regler. 
Fordi mange av normene er universelle og gjelder på tvers av landegrenser, 
religioner og kulturer, skaper ikke turismen alt for mange utfordringer. 
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Men fordi det også er mange særegne normer, både nasjonalt og lokalt, 
er det mye turister ikke kan eller vet om stedene de besøker, og hva slags 
atferd som er gangbar der. Jo fjernere kulturene er fra hverandre, jo mer må 
turistene geleides gjennom landskapet. Vi nordmenn flirer av kinesere på 
reise i landet vårt. De går i flokk, har med seg teutstyr og drikker te, bruker 
munnbind og tror at brunost er dessert. Både naturen og kulturen er svært 
forskjellig fra det mange utlendinger er vant til. Derfor må man fortelle 
dem hva som forventes, hva som er lov og ikke lov, for å gi dem et godt og 
uprovoserende opphold på stedene de besøker. 

For at turismen skal fungere, trengs det en del institusjoner. Noen må 
skape og drive en infrastruktur, yte informasjon og tilrettelegge de reisen-
des tilværelse. Turismen fungerer best der tilgangen på samfunnsinstitu-
sjoner, eller det vi kaller offentlig infrastruktur, er stor. Reiselivet kan også 
betraktes som en slags struktur, eller en næring som kompenserer for man-
glende offentlige institusjoner. Som turist i Oslo klarer man seg på egen 
hånd, fordi det er et velorganisert samfunn med en infrastruktur beregnet 
på mange mennesker. På Svalbard er det verre, der finnes nesten intet av 
det man trenger, i alle fall ikke utenfor de tre–fire bosettingene. Likevel 
ordner det seg, fordi det finnes en reiselivsnæring som har spesialisert seg 
på å eskortere og pleie de reisende. Turismen er altså både en forbruker av 
eksisterende samfunnsorganer og en tilrettelegger der slike ikke finnes. 

At reiselivet benytter seg av eksisterende infrastruktur, har vært ansett 
som en naturlig del av samfunnslivet. Det har alltid vært en del reisende 
de fleste steder; reisende er en slags funksjon av boende. Folk kommer på 
besøk, driver handel, utveksler kunnskap og kultur, og de reisende beriker 
livet til de boende. Det finnes en naturlig dimensjonert reiselivsnæring, 
basert på mennesker som reiser til og fra. Når det såkalte reiselivet legger 
seg i selen for å skape turisme ut over dette nivået, endrer problemstillin-
gene seg. Turister som kommer for å tilfredsstille egne behov for forlystelser 
eller opplevelser, representerer en belastning for samfunnets infrastruktur, 
og for folk flest. De betaler ikke skatt, og det er få spesialavgifter. Men 
dette er ikke hele bildet, turisme er næring og betyr sysselsetting og lokal 
omsetning, penger i kassa både for næringsliv og myndigheter. På steder 
med ekstra stor trafikk kan turistbelastningen likevel bli i meste laget. 
Det er mange små steder som til tider opplever det slik når tre–fire store 
cruiseskip ligger til kai samtidig; røyken ligger som teppe over stedet, og 

14



gatebildet preges av trengsel og fremmede. Somrene 2018 og 2019 var det 
nesten daglig innslag i mediene om det som kalles «overturisme». Altså står 
reiselivsnæringa og samfunnet overfor en rekke utfordringer. Av og til er 
det rett og slett for mange turister. Eller er det det? Kanskje er det først og 
fremst organisering og regulering som mangler. Dette er problemstillinger 
som blir adressert i denne boka. 

Turisme som diskursivt felt
Turismen utspinner seg ikke i et vakuum. Den er en del av samfunnet. 
Den gjenspeiler også hvordan vi mennesker forstår verden. For eksempel 
er vår horisont ikke lenger landets grenser eller Europa, vi er fortrolige 
med tanken på å besøke all verdens steder. Og mange gjør det. For noen 
århundrer siden var kunnskapen om den store verden begrenset, og reisen 
var en måte å skaffe seg slik kunnskap på. I enkelte perioder var også hel-
sebot en viktig grunn for å reise, folk oppsøkte steder med rent vann, ren 
luft og tilrettelagte spa for helbredens eller velværets skyld. I våre dager 
er all verdens informasjon om utenverdenen tilgjengelig, og helsen pleies 
daglig. Likevel appellerer reklamen til trangen til å lære og å vite, og til 
helsehensyn. De gamle reisemotivene lever altså videre, men mange nye 
har kommet til. Vi reiser nå mest for å forlyste oss. Det er både akseptert 
og ønsket og et viktig bidrag til vår økonomi. 

Mange av reisemotivene reflekterer de store debattene i samfunnet. 
En måte å formulere dette på er å si at reiselivet reflekterer og bidrar til 
offentlige diskurser og metanarrativer (Somers 1994). Slik har det nok 
alltid vært. Turismen er i seg sjøl en diskurs. Det er en massiv vegg av 
informasjon i alle medier og kanaler som på forskjellig vis forteller oss at vi 
skal ut og reise. Vi sosialiseres til å reise, i barnehager, hvor barna ofte er på 
tur, i skolen, hvor klasseturer er en del av hverdagen, og i arbeidslivet, hvor 
det forutsettes at vi kan og skal gjøre jobbreiser (jf. Abram 2014). Arbeidet 
foregår ikke lenger bare der vi bor, men rundt omkring. Som akademikere 
forutsettes det at vi samarbeider med kolleger i andre land, hvilket også 
tilsier at vi må reise. Og når vi har fri, eller ferie, forventes det at vi skal 
reise bort. Barn som ikke får «reise på ferie», synes vi synd på. Altså blir 
vi overalt tilpasset en forståelse av at samfunnet er i bevegelse, og at reisen 
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er en nødvendighet. Underliggende krefter i dette spillet er sjølsagt vårt 
økonomiske system, som er basert på fri flyt av varer, tjenester, mennesker 
og ideer blant annet om vekst (Viken 2014). Reiseliv er big business. Men 
all reisingen setter spor, og reiselivet er en vesentlig bidragsyter til klodens 
miljøproblemer. Åtte prosent av luftforurensningen tilskrives turismen 
(Giæver 2018). Paradokset er imidlertid at uten disse reisene ville vårt 
økonomiske system trolig bryte sammen. Det arbeides for at man skal 
komme ut av dette sporet. Politikerne og offentligheten snakker om det 
grønne skiftet, om produksjon og konsum som ikke er klimabelastende. 
Noen ser også for seg en utvikling hvor stordrift og økonomisk vekst ikke 
er styrende for alle aktiviteter, innbefattet at vi reiser mindre. Klimautfor-
dringene er et av reiselivets største paradokser. 

Folks vitebehov og utforskertrang har alltid generert reiser. Det var for 
eksempel en sterk hang til å utforske de arktiske områdene på 1800-tallet. 
Det var et av de gjenværende uutforskede og udokumenterte områdene 
i verden. Tidsånden tilsa at verden skulle funderes på kunnskap. Utfors-
kningen gjorde områdene kjent, og i kjølvannet av utforskerne kom de 
første turistene. Sjøl om de reisende i den første tida var få, satte de spor 
– de banet vei for moderne turisme. Interessen for å reise økte og ble gjort 
mulig. Med dampskipenes inntog ble Norge og Arktis populære reisemål. 
Fortsatt er trangen til å utforske områder et sentralt turistmotiv, men det 
er ikke lenger på vegne av verden eller for å framskaffe ny kunnskap at 
utforskningen skjer, men på egne vegne. Folk vil med selvsyn se verden. 
De vil se Arktis, Antarktis, Afrika og Asia. Den samme interessen har gitt 
grunnlag for all verdens filmer, dokumentarer og reiseskildringer. Fordi 
dokumentasjonen av alle verdenshjørner er så god, skulle man tro at rei-
setrangen gikk ned. Tallenes tale tilsier imidlertid det omvendte, aldri har 
så mange reist så mye som nå (https://norsk-reiseliv.no/reiseliv-i-tall-og-
fakta/), kunnskap synes altså å øke reiselysten. 

En annen diskursiv plattform for reiselivet er distriktspolitikk. Lenge 
var dette et anerkjent politisk område, og turismen ble betraktet som et 
av virkemidlene. Etter hvert ble denne politikken avløst av et fokus på 
regional utvikling, hvor alle regionene skulle utvikles, ikke bare i de såkalte 
distriktene (Eikeland 2009). Også i den sammenhengen har turismen 
hatt en plass. Sjøl om de distriktspolitiske virkemidlene har blitt redusert, 
disponerer myndighetene fortsatt en sentral institusjon for næringsutvik-
ling, Innovasjon Norge. Dette organet er imidlertid preget av en neoliberal 
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tankegang, hvor forretningsdrift, avkastning og vekst er de viktigste betin-
gelsene for støtte. Eksisterende tenkning er altså at næringslivet skal stå for 
vekst, mens myndighetene skal tilrettelegge. Derfor har man hatt diverse 
programmer blant annet for å skape eller styrke næringsklynger, i tillegg 
til programmer som primært har støttet kompetansefremmende tiltak, og 
som skaper vekst, en vekst som ikke er uten utfordringer. 

Det er mange diskurser i samfunnet som fremmer reiselivet. Man dis-
kuterer klimaendringene, og folk reiser for å se dem med selvsyn, oppleve 
nye muligheter som følger derav, eller for å oppleve noe før det er for seint 
(Lemlin et al. 2013). Det virker som om de fleste debatter kan snus til noe 
man kan oppleve. Paradokset er at den samfunnsutviklinga som har skapt 
klimaendringene, om man skal tro forskningen, skaper en reisetrang som 
mest trolig gjør tilstanden – altså verdens klimaproblemer – verre. Norge, 
med all sin natur, nyter godt av, eller er et offer for dette, alt etter hvordan 
man betrakter det. Det er sjølsagt også andre diskurser som favoriserer 
reisemål som Norge, for eksempel de som er knyttet til helse og et aktivt 
liv. Norge er en god arena for slikt. En sterk internasjonal diskurs er også 
knyttet til verdens kultur- og naturarv. Også i den sammenhengen har 
Norge mye å by på. Blant annet står Bergen, Røros, Vega, Alta, Geiranger 
og Flåm på den internasjonale lista over steder med verdensarv. 

Tilrettelegging
Tilrettelegging for turisme skjer altså på to plan, gjennom den generelle 
samfunnsorganiseringa og gjennom en spesiell tilrettelegging for turister. 
Den generelle tilrettelegginga er alminnelig infrastruktur og fellesgoder. 
Den spesielle tilrettelegginga dreier seg om å informere, skilte, skape par-
keringsplasser, etablere attraksjoner og aktivitetsarenaer, organisere trans-
port og besøk og sørge for at det finnes overnatting og bespisningstilbud. 
Reiselivsnæringa tar seg av dette. 

Tilrettelegginga som trengs, er for det første informasjon. Dette omfat-
ter karter og vei- og stedsbeskrivelser og bør forefinnes i ulike medier. Det 
er et slags bedrifts- og destinasjonsminimum å være på Internett, at man 
har egen hjemmeside, er nevnt i den regionale eller nasjonale markeds-
føringen, blir omtalt på TripAdvisor og så videre. I tillegg trengs det en 
stedlig informasjon i form av skilter og merking av veier og stier. For det 
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andre kreves det mange steder en fysisk tilrettelegging. Det lages besøks-
sentre og attraksjoner, veier og stier for bedre tilgjengelighet, plattformer 
for bedre utsyn, gjerder for å øke sikkerheten, klopper for bedre passering 
av våtområder, og toaletter og søppelsystemer der det er mest trafikk. De 
siste åra har det for eksempel blitt bygd såkalte sherpastier (steintrapper 
bygd av sherpaer fra Nepal) i mange trafikkerte fjellområder, til steder 
som Preikestolen, Ulriken (Bergen), Hallingskarvet (ved Geilo), Fløya 
(Tromsø) og Reinebringen (Lofoten). For det tredje er det ofte behov for 
regulering, altså at man lager regler for hvordan turister eller operatører 
skal oppføre seg, eller fysisk tilrettelegging som styrer (veier) og sikrer de 
besøkende (klopper, tau og gelendre langs naturstier). Dette kan skje i 
regi av myndighetene eller av reiselivsnæringa sjøl. For eksempel har ver-
nemyndighetene bestemt hvordan man skal opptre i nasjonalparker og 
naturreservater, mens cruisenæringa sjøl har etablert regler for turisme i 
arktiske områder. Og overalt etableres veier, stier, trapper og andre trans-
portsystemer for besøkende, alt for at turismen skal fungere bedre. Det er 
som regel en tilrettelegging som også lokalbefolkningen nyter godt av. For 
det fjerde må alt dette organiseres og administreres.

Turismeutvikling
Turismen er svært dynamisk. Den utvikler seg både innenfra og utenfra, 
slik vi har antydet over. Hvordan dette skjer, varierer sjølsagt. De akade-
miske diskusjonene om turismeutvikling er preget av ulike faglige ståste-
der, og de er lite samstemte. Et sentralt tema er om utviklinga er noe som 
bare skjer, eller om det er resultater av intensjoner og innovasjoner. Det 
er mye ved norsk turisme som ikke er resultat av noens bevisste strategier, 
altså at aktørene bak en utvikling kan identifiseres. For eksempel gjelder 
det den tidlige turismeutviklinga – som utviklinga av sightseeingsturis-
men eller hytteferier. Det var noe som skjedde ved at folk var nysgjerrige, 
kunnskaps- eller opplevelseshungrige og dro i vei til ukjente farvann, eller 
de la ferien til bygdene de eller deres forfedre kom fra. På en måte var 
denne utviklinga betinget av fortida, men representerte en ny tid. Fjell-
turismen derimot var mer intensjonell, i den forstand at man etablerte 
en forening til denne turismens fremme (Den Norske Turistforening, 
1868), og tilpasset infrastruktur i form av hytter og stier. Ofte er det en 
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blanding, noen har intensjoner om noe, og så skjer det mye mer eller noe 
annet enn det tiltenkte. Det som skjer i Norge, trender ute i verden og 
tida det skjer i. Utviklinga skjer, men ikke uavhengig av fortida, ei heller 
av verden omkring, og sjølsagt finnes det alltid noen aktører involvert i 
det som skjer. Ma og Hassink (2013) konstaterer at turismeutvikling som 
regel både er stiavhengig eller historisk betinget, kontekstavhengig og satt 
ut i live av mennesker. Terrenget turismen skjer i, blir ofte omtalt som 
komplekst. Næringsaktørene og utviklinga er påvirket av svært sammen-
satte kunnskaps- og teknologisystemer som er mer eller mindre åpne, mer 
eller mindre påvirket av samfunnet omkring. Derfor er turisme et tema i 
mange fag: ledelse, planlegging, markedsføring, forretningsutvikling, pro-
duktutvikling, kvalitetstenkning, nettverksorganisering, osv. (Pavlovich 
2014). Og den er basert på all slags teknologi for bygging, transport og 
informasjonsflyt. Uten bil, buss, skip, tog, fly og avanserte datasystemer 
ville turismen sett ganske så annerledes ut. Kompleksiteten består altså av 
mennesker, materialiteter, informasjon og ideer, og av bevegelser og møter 
i et uoversiktlig spill og samspill. 

En annet teoretisk tilnærming til turismeutviklinga omfatter relasjo-
nelle teorier. Bathelt og Glückler (2003) beskriver hvordan et relasjonelt 
geografisk perspektiv er forskjellig fra en tradisjonell forståelse. De illustre-
rer forskjellen på måter man betrakter materielle ressurser, kunnskap, makt 
og sosial kapital på. Tradisjonelt har ressurser og kunnskap blitt sett på som 
noe forhåndsdefinert, sosial kapital som en ressurs å søke, og makt som 
innskrevet kapasitet (ibid., s. 1547). I en relasjonell tilnærming betraktes 
ressurser som muligheter, kunnskap som kollektive fortolkninger preget 
av faglige ståsteder, sosial kapital som energi produsert mellom aktører, 
og makt som følge av nettverk og mobilisering (ibid., s. 1547). Dette kan 
demonstreres av turismeutvikling fra Nord-Norge som ståsted. Nordlyset 
er et naturfenomen, men ikke sett som en ressurs for turisme før noen satte 
det inn i en turistisk ramme så seint som på begynnelsen av 2000-tallet. I 
Tromsø ble ideen tatt opp av en rekke entreprenører, støttet av institusjo-
ner som Hurtigruten, det lokale destinasjonsselskapet og forskningsmil-
jøet (Heimtun & Viken 2016). Flere kunnskapsfelter har vært sentrale, og 
både nordlysforskere og andre fra forskningsmiljøene ble brukt for å bygge 
opp fortellingene og identiteten rundt fenomenet. Dessuten har de største 
aktørene jobbet sammen om utviklinga i mer eller mindre formaliserte 
nettverk som har styrket næringas posisjon og konkurransekraft, kanskje 
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på bekostning av nabodestinasjonene. Altså er nordlysturismen et resultat 
av relasjoner mellom et naturfenomen og aktører med ulik bakgrunn, rela-
sjoner som har skapt det som i dag framstår som en bærekraftig næring. 
Utviklinga av turismen er ikke bare kompleks, den er også et relasjonelt 
anliggende. 

Bokas hovedperspektiv: turismens paradokser
I boka pekes det på et svært broket turistisk landskap. Dette rommer både 
muligheter, utfordringer og paradokser. Et paradoks står som regel som en 
kontrast eller motsetning til en gjengs oppfatning av noe, i en del teore-
tiske sammenhenger kalt «doxa». Samfunnsvitere som Roland Barthes og 
Pierre Bourdieu var begge opptatt av doxa. Det er altså relativt lite presise 
oppfatninger om verden omkring oss eller av begreper, eksempler kan være 
forestillinger om demokratiet som en ideell styreform, trykkefrihet som 
en menneskerett, bærekraft som et overordnet miljøperspektiv, nyliberalis-
men som et rasjonelt økonomisk system. For alle disse prinsippene finnes 
det minussider og diskutable aspekter. Det er mange paradokser knyttet til 
demokratiet; mange deltar ikke, noen faller utenfor, det gir rom for eliter. 
Når noen vinner valg, kan det være store grupper som taper, og som står 
langt fra den politikken vinnerne vil føre. Bourdieu var særlig opptatt av 
nyliberalismen som doxa. Den framstilles som en åpenbar sannhet om 
samfunnet. Men på det grunnlaget er ikke staten lenger en garantist for 
de sosiale profilene til utdannings-, helse- eller velferdssystemene i Europa 
(Chopra 2003), og under dekke av globalisering utvannes arbeidslivssys-
temene som har vært utviklet. Bourdieu betraktet nyliberalismen som en 
altomfattende kolonialisering (Bourdieu 1998). Som vi skal vise i denne 
boka, er det en rekke paradokser knyttet til en turisme underlagt en 
slik nyliberalistisk tankegang. Det betyr at staten har en svekket rolle i 
utviklinga, det betyr kapitalens frie spill, noe som gjerne medfører at lokal-
samfunns inntekter, styring og makt reduseres, og eksterne aktører overtar. 

Samfunnet er fullt av paradokser, det samme er turismen (Dann 2017). 
Paradoksene kan ha karakter av ord som står i motsetning til hverandre, 
som arbeidsferie, feriestress og stressferie. Det kan også være begreper som 
ikke stemmer med virkeligheten, altså et misforhold mellom tegn og det 
som betegnes: fiskevær, landsbyidyll kontrastert med horder av turister, 
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lokalsamfunn eller landsbyer preget av turistvirksomhet og deres symboler 
og kunder, altså ikke det lokale. Og det kan være virkelighetsoppfatninger 
som står mot hverandre. Doxa, slik Bourdieu, ser det, henger sammen 
med habitus og kulturell kapital (Chopra 2003). Det som fortoner seg 
som doxa for noen, er et paradoks for andre. Reiselivsnæringa ser på turi-
stifiseringen som en naturlig og ønsket utvikling, for eksempel i Lofoten 
eller Tromsø, mens andre ser det som noe negativt. Utvikling betyr vekst 
på måter som ikke nødvendigvis tjener lokalsamfunnene. Dette er ett av 
paradoksene ved turismen, sier Shanks (2016) i en tekst om temaet.

Turismen er et paradoks i seg sjøl. Turisme er reiser for fornøyelsens 
skyld. Men reisen er ofte en påkjenning. Det engelske ordet «travel» har 
samme opprinnelse som det franske ordet for arbeid, «traveil». Under den 
tidlige turismen var det mange som syntes det å være turist på moderne 
vis var å bli fraktet rundt som en pakke. Det var ikke en ordentlig reise, 
slik de så det. Men det er mange andre paradokser i turismen. Den har 
skapt utvikling mange steder, men tenderer mot å innta imperialistiske 
eller koloniale former når den er særs vellykket. Utvikling som begynner i 
det små, ender opp som fjernstyrte operasjoner kontrollert av og fra finans-
sentre. Og turismeutvikling som har hatt som mål å skape økonomisk 
utvikling, har ofte ført til miljømessige problemer, eller at utviklinga ikke 
løser problemene. Folk begynner med turismeutvikling for å skape aktivi-
tet og arbeidsplasser i bygda, men ender ofte opp med bare utenlandske 
tilsatte. Cruiseskipene, som representerte starten på sightseeingsturismen 
i Norge, var fylt med folk fra bemidlede klasser i Europa som oppsøkte 
fjorder og landlig idyll. I våre dager har idyllen falmet. Cruiseturisme er 
det nærmeste vi kommer masseturisme her til lands. Skipene er blitt så 
store og passasjerene så mange at de formelig tråkker ned og fortrenger det 
som en gang skapte trafikken. Begrepet «overturisme» er et godt uttrykk 
for dette paradokset.

Å være turist representerer en aktivitet som i utgangspunktet ikke er 
kommersielt motivert. Trangen til å se, oppleve og utforske er ikke kom-
mersiell. Men slike aktiviteter lar seg bare realisere gjennom kjøp og salg 
av tjenester. Sjøl om dette kan fortone seg som et paradoks, er det kanskje 
ikke så spesielt. De fleste behov og ønsker lar seg imøtekomme kommer-
sielt. Forholdet mellom det kommersielle og alternative verdier represen-
terer i seg sjøl en spenning. I boka tar vi opp slike spenninger gjennom 
å dokumentere og analysere turistiske forskjeller mellom store og små 
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aktører, by og land, sentrum og periferi, økonomiske og ikke-økonomiske 
verdier. Mantraet innen dagens næringspolitikk – hverdagsoppfatningen 
(doxa) – er at stor er bedre enn liten, by bedre enn land, sentrum bedre 
enn utkant. Men alle er ikke enige i dette, og noen demonstrerer alterna-
tive muligheter og motarbeider disse tendensene. Reiselivsutviklinga har 
både sine kritikere og forsvarere. Også det er et dilemma; det er vanskelig 
å gjøre alle til lags. Reiselivet representerer en viktig økonomisk sektor, 
det sysselsetter og bidrar til økonomien i mange lokalsamfunn, og ikke 
minst er det en distriktsnæring. Men turisme tar plass, er synlig og til tider 
forbundet med brautende og støyende aktiviteter. Den vil alltid ha sine 
kritikere og motstandere. Derfor er et av de fremste paradoksene at mange 
av oss misliker turismen, men liker å reise. 

Mange av de debattene som her er tatt opp, er ikke nye. I Norge har 
man drøftet utbygging av tog og veier, vern av natur og kulturminner, 
friluftsliv, cruiseturisme og organisering av reiselivet i alle fall siden sist på 
1800-tallet. Da som nå var man for eksempel opptatt av at cruiseskipene, 
de flytende hotellene som de ofte ble kalt, ikke ga inntekter på land. Men 
da som nå var det noen som tjente penger også på denne aktiviteten. Vi 
skal, først og fremst som en kontekst, begynne denne boka med å sette 
vår tid inn i en tidsmessig ramme, gjennom å presentere noen trekk ved 
og begivenheter som karakteriserer turismeutviklinga i Norge. Nordmenn 
har alltid reist. Helt fra vikingtida er vi kjent som et reisende folk, og 
statistikken forteller at vi i dag er blant de mest reisende.

Bokas kapitler
Boka er basert på forskning som har foregått de seinere åra, først og fremst 
ved UiT Norges arktiske universitet. Forskningen har i hovedsak vært case-
studier og studier basert på bruk av kvalitative metoder. I varierende grad 
er de metodiske sidene ved arbeidene presentert og diskutert i kapitlene. 
Fokus er på funn, hva våre studier kan lære oss om turisme- og samfunns-
utvikling. 

Boka starter med dette innledende kapitlet (1) som påpeker en del 
paradoksale sider ved norsk turisme, dens vesen og uvesen. I kapittel 2 tar 
vi for oss reisende nordmenn i gammel tid, fra før vikingetida og fram til 
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seinmiddelalderen. Det viser først og fremst at nordmenn lenge har vært et 
reisende folk, og at disse reisene har satt spor. Mot slutten av kapitlet pre-
senteres forløperne til dagens turisme, hvordan man begynte å ta fjellene i 
bruk for fritidsmål, hvordan sightseeingsturismen begynte, hvordan byfol-
ket begynte å feriere på landet. I tilknytning til kapitler som omhandler 
noen viktige destinasjoner, som Odda, Lofoten og Svalbard, har vi lagt inn 
små beskrivelser av den lokale turismeutviklinga. 

I del II av boka er perspektivet på noen sentrale spenninger i feltet. 
Først (kapittel 3) ser vi på relasjonen mellom store og små bedrifter, og 
hva størrelse har å si for opplevelsene. Dernest (kapittel 4) diskuteres 
campingdrift, som en marginal aktivitet mellom sosiale og økonomiske 
systemer. Uten dugnader og uformelle økonomiske systemer ville mange 
campingplasser ikke vært liv laga, antydes det. Men de kan ha viktige sosi-
ale funksjoner i bygdene. I kapitlet deretter (5) ser vi på utviklinga av 
hvalsafari på Andøya. Utviklinga av denne attraksjonen hadde forankring i 
flere definerte fag – både biologiske og utstillingsfaglige. Som et element i 
en destinasjonsutvikling gikk det atskillig tregere. Vi antyder at forskjellen 
har å gjøre med kunnskapstyper, som ikke er særlig klare eller aksepterte 
for destinasjonsutvikling. I kapitlet deretter (6) ser vi på turismen på 
Nordkapp som er et godt eksempel på fjerndrift. Denne typen turisme har 
høstet misnøye lokalt. Sjøl om lover og regler følges, framstår det som en 
drift med et umiskjennelig kolonialt preg. Det samme kan man kanskje si 
om det som følger, et kapittel (7) som særlig fokuserer på eierforhold innen 
rorbuturismen i Lofoten, hvor eksternt eierskap blir mer og mer vanlig. 

Del III drøfter reiselivets rolle i en del samfunnsprosesser. Først (kapit-
tel 8) drøftes Hurtigrutens rolle som katalysator for turismen på Nordkinn. 
Hurtigruten var i dette tilfellet helt avgjørende, men dermed har man også 
et tilfelle av avhengighet og skjørhet. Hva skjer om Hurtigrutens seilings-
plan endres? I kapitlet etter (9) vises det hva som er næringsgrunnlaget to 
i Badderen og Årviksand i Nord-Troms. Turismen har bare en marginal 
rolle, men representerer samtidig en mulighet, i alle fall på det ene stedet. 
Om dette er en ønskelig utvikling, er en annen sak. I et kapittel (10) som 
tar for seg utkanten av en utkant, Langfjorden i Alta kommune, er nettopp 
det en problemstilling: Er turisme den eneste framtidsutsikten, eller finnes 
det alternative næringsveier? Også i dette kapitlet er turismen bare en del 
av tematikken, problemstillingen er også her hva som holder stedet i gang, 
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og om lokal omstilling og tilpasning til en politikk som helst så slike steder 
forsvinne. I neste kapittel (11) vises det at turisme er en sterk kraft, og en 
kanal for drøfting og realisering av alternative utviklingsstrategier – i kapit-
let vises hvordan utviklinga av et skisted løste opp i en gammel konflikt om 
en vei mellom to skytefelt, gjennom et reinbeite. 

I del IV av boka tar vi for oss friluftsliv og naturbasert turisme. I det ene 
kapitlet (12) vises det til behov for mer omfattende styring og regulering. 
Det virker som om turismen mange steder har kommet som julekvelden på 
kjerringa, man er ikke helt forberedt, særlig ikke for veksten i naturbaserte 
aktiviteter, som paradoksalt nok er det man frister med i markedsføringen 
av norske destinasjoner i utlandet. I det andre kapitlet (13) i denne bolken 
beskrives en prosess der retningslinjer for bruk av konkrete besøkssteder på 
Svalbard ble skapt –. Dette skjedde i regi av reiselivsnæringa og represente-
rer et eksempel på sjølregulering.

I en epilog, i bokas siste kapittel (14), drøftes noen av utfordringene i 
dagens turisme, om det finnes alternativer til vekst og stordrift, om fjern-
eierskap er uunngåelig, om vi trenger cruiseturismen, og de utfordringene 
allemannsretten står overfor. Kapitlet avsluttes med å konstatere at en 
bærekraftig utvikling krever handling. 
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