
EXAMENSARBETE

Vinterupplevelser på naturis
En utvecklingsstrategi för Piteå som skridskodestination utifrån ett

upplevelseperspektiv

Ida Forsberg
Charlotta Sandström

Filosofie kandidatexamen
Upplevelseproduktion

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Vinterupplevelser på naturis 
 

En utvecklingsstrategi för Piteå som skridskodestination 

utifrån ett upplevelseperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Forsberg 

Idafor-8@student.ltu.se 

070-2803046 

Charlotta Sandström 

Chalun-4@student.ltu.se 

070-5368607 

30 maj 2011 

 

Handledare Krister Efverström 

 

Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för kunskap, kommunikation och lärande 

Upplevelseproduktion 180hp 

mailto:Idafor-8@student.ltu.se
mailto:Chalun-4@student.ltu.se


Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att formulera en utvecklingsstrategi för Piteå med målet att bli en 

framgångsrik skridskodestination. Frågeställningen blir således, hur kan Piteå bli en 

framgångsrik skridskodestination? Vi använde oss av en kvalitativ metod och för att samla 

material så utförde vi fem stycken intervjuer och bearbetade relevant litteratur kring 

destinationsutveckling. Vi arbetade efter en abduktiv ansats som står för en arbetsprocess som 

går från verklighet till teori, till verklighet och till teori igen genom att pröva formulerade 

teorier i verkligheten. Resultatet analyserades med förförståelse kring upplevelseproduktion 

och -ekonomi och vi kom fram till slutsatsen att en utvecklingsstrategi för att utveckla Piteå 

som skridskodestination bör innehålla arbetssätt för att; 

 

 Arbeta med destinationsutvecklingen på en kommunal nivå 

 Utföra- och tillämpa en riskanalys och en beredskapsplan 

 Bibehålla en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar destination 

 Skapa en image för Piteå som vinterdestination 

 Erbjuda evenemang av god upplevelsekvalitet 

 

Vi har kommit fram till att Piteå har stora möjligheter att bli en framgångsrik 

skridskodestination, för att åstadkomma detta krävs det att lokalbefolkning, kommun och 

näringsliv samverkar inom destinationen Piteå mot ett gemensamt mål. 

 

Nyckelord 

Upplevelseekonomi 

Upplevelseproduktion 

Destinationsutveckling 

Utvecklingsstrategi 

Destinationen Piteå 

Vinterturism 

Sportturism 

Skridskoturism 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this essay was to formulate a strategic development plan for Piteå with the aim 

of becoming a successful ice-skating destination. The question at issue is therefore, how can 

Piteå become a successful ice-skating destination? We used a qualitative method and to gather 

material we executed five interviews and processed relevant literature on destination 

development. We used an abductive approach which favors a work process where we start 

with reality and then work our way to the theoretical realm, we then returned to reality and 

then advance to the theoretical realm once more, this works by verifying formulated theories 

by testing them in reality. We analyzed the results with a pre-understanding of experience 

production and economy and concluded that a strategic development plan for Piteå as an ice-

skating destination should contain ways to; 

 

 Work with destination development on a municipal level 

 Execute and apply a risk analysis and a contingency plan 

 Maintain an economic, social and environmental sustainable destination 

 Create an image for Piteå as a winter destination 

 Offer events of a certain experience quality 

 

We reached the conclusion that Piteå have great possibilities to become a successful ice-skating 

destination, in order to achieve this, there has to be collaboration between the population, the 

municipality and the local businesses towards a common goal. 
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1. Inledning 

Under vårterminen så har vi skrivit en kandidatuppsats tillsammans, detta har genomförts 

genom kursen U0027F som Ida Forsberg läser, och kursen U0017F, som Charlotta Sandström 

läser. Ämnesvalet baseras på att vi länge har varit intresserade av turistbranschen och detta har 

genomsyrat hela vårt syn- och arbetssätt inom kandidatutbildningen Upplevelseproduktion 

180hp. På senare tid har intresset för turistbranschen i stort istället lämnat plats för 

vinterturismen (där fokus ligger på snö, is och kyla som konkurrensfördelar) och tack vare en 

möjlighet att få arbeta med Piteås turismsatsning Piteå Winter Week. Piteå Winter Week är ett 

arbetsnamn för en aktivitetsvecka i Piteå under vintern, inför veckan plogas en isbana upp på 

naturis nära centrala Piteå, detta utförs av en is-organisation som vi definierar som en grupp 

människor vars arbetsuppgifter består av att underhålla existerande naturis genom att bland 

annat ploga och hyvla denna. Numera ligger även skridskoturism oss varmt om hjärtat. I vårt 

fall så ligger fokus på skridskoåkning på naturis, därför är isbanor inomhus irrelevanta. 

Skridskoturism som fenomen och upplevelse är stort i Holland och bör snarare benämnas som 

deras nationalsport med en historia som går långt bakåt i tiden. Under de senare decennierna 

har dock is-förhållandena i Holland varit för dåliga för att genomföra skridskolopp vilket 

resulterat i att skridskoorganisationerna i Holland sökt sig ut i Europa till andra destinationer 

som kan garantera att det finns tillgång på is. Destinationer såsom till exempel Weissensee i 

Österrike (www.weissensee.com), Falun/Borlänge (www.visitfalunborlange.se) i Sverige har 

etablerat sig som framgångsrika arrangörer av skridskoturism. 

 

Nyfikenheten på vinter- och skridskoevenemang föranledde oss att kontakta Visit Sweden i 

Holland för att få information om eventuella framtida satsningar inom skridskoturism i Sverige 

och Piteå, detta för att Holland är en potentiell marknad för Piteå vid en satsning på 

skridskoturism. Har Piteå de rätta förutsättningarna för att etablera sig inom skridskoturism? 

Vad krävs av en destination som vill kunna erbjuda skridskoupplevelser? Utifrån dessa 

funderingar är vår ansats att arbeta med en konkurrensanalys, där vi vill studera en destination 

utifrån viktiga begrepp inom upplevelseproduktion som är vårt primära fokusområde, såsom 

vinterturism, skridskoturism och destinationsutveckling som centrala delar i 

konkurrensanalysen. 
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2. Problemområde 

Följande stycke beskriver bakgrunden till vårt problemområde, där vi tittar på vad forskningen säger idag 

om begrepp såsom upplevelsesamhälle, upplevelseekonomi, och skapandet av upplevelser. Hur ser Piteå ut 

som vinterdestination? Olika infallsvinklar och beskrivningar från informanter om detta beskrivs liksom 

bakgrund om långfärdsskridskoåkning. 

 

2.1. Piteå som vinterdestination 

Piteå profilerar sig som en evenemangsstad och lyfter i sin strategiplan för destination Piteå 

(2007) fram sin långa erfarenhet och sin kompetens att arrangera stora evenemang som 

konkurrensfördelar, bland annat genom de årliga festivalerna på sommarhalvåret Piteå Dansar 

och ler och Piteå Summer Games. Piteå för även fram sitt starka varumärke och profilbärare 

såsom Pite Havsbad, palten och piteandan, men påpekar samtidigt det svaga vinterutbudet som 

en negativ motpol till sina styrkor. De aktiviteter som Piteå erbjuder under vintern som är 

specifika för vintern i nuläget enligt hemsidan för Piteå (www.pitea.se) är; 

 

 Isbrytarturer 

 Hundspannsturer 

 Lindbäcks Stadium Vallsberget skidanläggning 

 Snöskoteruthyrning 

 Skotersafari 

 

Eftersom en långsiktigt hållbar utveckling eftersträvas i Norrbotten och specifikt i Bottenvikens 

skärgård, och att satsningar på inflyttning, turism och rekreation året runt är viktiga mål enligt 

styrdokumentet för framtida skärgårdsutveckling år 2008-2013  

(www.lansstyrelsen.se/norrbotten), bidrar förhoppningsvis detta examensarbete till att ligga till 

grund för utveckling av vinterupplevelser såsom evenemang för långfärdsskridskoåkning, som 

inte bara gagnar Piteå utan även tillväxten och attraktionskraften i Norrbotten. Peter Roslund, 

kommunalstyrelsens ordförande i Piteå påstår i Piteås översiktsplan (www.pitea.se, 2004) för 

skärgården att ”Piteå skall utveckla upplevelse- och skärgårdsturism[…]En ambition är att möjliggöra för 

fler, såväl pitebor som turister, att kunna vistas och njuta av vår vackra skärgård” 

  

I en intervju (se bilaga 3) med den dåvarande projektledaren för Piteå Winter Week år 2010, 

Bo Sandström (personlig kommunikation, 6 januari, 2011), samtalade vi om vilken image Piteå 

http://www.pitea.se/
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kommunicerar utåt, och vad denne anser att image egentligen innebär för en destination. Det 

framkommer att det är lättare att lokalisera rätt målgrupp om destinationen kan kommunicera 

en bra bild hos besökare. Piteå framställs, genom marknadsundersökningar som gjorts av dem 

själva, som en mycket bra sommar-, och evenemangsstad, menar informanten och att en 

gemensam strategiplan tillsammans med besöksnäringen och kommunen i Piteå existerar och 

som dessa arbetar utifrån. I denna beskrivs Piteås styrkor, svagheter, hot och möjligheter, 

visionen samt en profilering där syftet är att arbeta med inställning och attityd hos 

lokalbefolkning. Förbättringar eller utveckling av Piteå som destination innebär enligt 

informanten följande ”Vi skulle nog behöva lägga fler evenemang vintertid. Som det ser ut idag är det 

ju känt som en sommarstad […] vinterturism är underutvecklad i Piteå idag.” 

 

Vid frågan om det finns eventuella problem med samarbete mellan näringsliv och kommun 

samt hur framtiden ser ut för Piteås del, eftersom det i upplagan av strategiplanen för 

destination Piteå (2007, s.8) står att läsa; ”Destination Piteå ska år 2010 vara en öppen, nyskapande 

spjutspets med unika upplevelser och evenemang året runt, dag som natt.”, svarar informanten så här. 

 

”Finansieringen är helt klart ett problem. Vi vill göra mer än vad vi har pengar kan man väl 

säga, och ett mer enhetligt samarbete med kommunen vad gäller profileringen skulle vara bra. 

Det kan uppstå förvirring när kommunen har ett budskap utåt och turistorganisationen ett 

annat[…]Piteå är på rätt väg. Vi har börjat hitta bra samarbete inom näringen, och vi har 

hittat bra satsningar för att utöka vinterturismen.” 

 

Avdelningschefen för Piteå Kultur, och Fritidsnämnd, Per Lenndin, uttrycker sin åsikt i en e-

mailkontakt den 5 maj 2011, angående förbättringar och utveckling inför nästa års 

vinterarrangemang Piteå Winter Week genom att påtala att det krävs bättre och tidigarelagd 

planering av ett sådant evenemang samt ökade säljinsatser avseende skridskostafett och 

Bothnialoppet (långfärdsskridskolopp). Vidare menar Lenndin (personlig kommunikation, 5 

maj, 2011) att det behövs mer aktiviteter under vinterns tidigare skede med skridskoaktiviteter 

för att, som denne menar, ”lära” Piteåborna att åka långfärdsskridskor. En annan sak som 

Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) anser vara viktigt i dessa sammanhang är att 

det skall finnas skridskouthyrning på plats på isen och en kioskförsäljning via föreningslivet skall 

finnas tillgänglig för skridskoåkare så fort skridskoslingan är öppen för säsong. På frågan om 

Piteå har en bra is-organisation i dagsläget och huruvida det fungerar med det ideella stödet 
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från föreningar i kommunen, med tanke på att arrangera större skridskoevenemang berättar 

Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011). 

 

”Is-organisationen är bra i dagsläget med en bra maskinpark, personalresurser och en 

kompetent erfaren personal. Däremot är organisationen kring Bothnialoppet alldeles för svag, 

med ett fåtal ideellt engagerade i föreningen. Här skulle det behövas en ordentlig 

förstärkning.” 

 

 Det faktum att det existerar en fungerande is-organisation håller även ordförande i föreningen 

Bothnialoppet, Ove Persson, med om. I en e-mailkontakt med denne informant den 5 maj 

2011, framkommer att de senaste två åren inte har varit så gynnsamt gällande isförhållanden, 

och att viss otur med havererade maskiner och ogynnsam väderlek har bidragit till lågt intresse 

för långfärdsskridskoåkning. Persson (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) menar dock 

optimistiskt att möjligheterna till att utveckla Piteå som en skridskodestination är goda, men att 

det skulle vara gynnsamt med några år med bra isförhållanden för att öka intresset. Persson 

(personlig kommunikation, 5 maj, 2011) avslutar med allmänna funderingar kring nuläget för 

Piteås del.  

 

”Vi har nu haft två år med svåra isförhållanden, snö på tunn is tidigt på hösten i 

innerskärgården[…]Är det månne växthuseffekten som gett oss mildare höstar med mer 

nederbörd? Om den tendensen fortsätter får vi problem”. 

 

2.2. Långfärdsskridskoåkning 

I Holland är långfärdsskridskoåkning väldigt populärt och en sportgren med stort antal 

organiserade skridskoevenemang över hela landet under de kallaste vintermånaderna, beskriver 

Visser och Petersen (2009). Det största skridskoevenemanget av dem alla är dock 

”Elfstedentocht” på holländska eller ”the Eleven City Ice Skating Marathon” på engelska som 

hålls i provinsen Friesland. Enligt Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) så 

innebär Marathon Speed Skating ett maratonlopp som genomförs på naturis. Detta Marathon 

har arrangerats femton gånger och ses som en unik möjlighet att ta sig fram på 

långfärdsskridskor en hel dag mellan elva olika frisiska städer på istäckta vattenstråk med en 

distans på tvåhundra kilometer där start- och målgång är i staden Ljouwert.  
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Enligt Visser och Petersen (2009)har klimatförändringar påverkat villkoren som är nödvändiga 

för att hålla ett maratonlopp utomhus. Författarna menar att klimatförändringar för med sig 

osäkerheter som måste kommuniceras och värderas, inte bara för just detta specifika fall i 

Holland, utan även i andra länder eftersom temperaturförändringar påverkar till exempel 

turistströmmar i ett land om skidsäsongen blir kortare på grund av snö-och glaciärsmältning.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Vår teoretiska förförståelse grundas på upplevelseteori, detta utvecklas nedan. 

 

3.1. Teori kring upplevelseekonomi  

Upplevelsesamhället enligt Fernström (2005) innebär att gästers baskrav såsom de fysiska-, 

trygghets-, och sociala behoven är så gott som uppfyllda och att det numera finns ett behov av 

självförverkligande, att testa gränser och prova nya utmaningar. Några förändringar sker och 

har skett på den globala marknaden, bland annat att kunderna inte längre kan styras på samma 

sätt som förut, utan istället styr kunden marknaden, vilket ställer krav på verksamheter att 

involvera kunden mycket mer i verksamheten, det går inte längre att endast erbjuda gäster 

färdiga paket, menar Fernström (2005). 

 

Ett upplevelsesamhälle är ett samhälle som är präglat av en inåtriktad livsuppfattning. Schulze 

(2005) menar att människor tenderar att sysselsätta sig med sitt innersta medan vi i själva verket 

förbiser den grundläggande gemenskapen, att alla är vi inåtriktade. I dagens samhälle existerar 

inte problem som att kämpa för överlevnad, utan idag är problemet snarare hur vi skall 

tillbringa livet så att det lönar sig att leva, och framför allt hur roligt vi kan ha på resan. Schulze 

(2005) menar vidare att dagens överflöd av upplevelseutbud är en tillväxtfaktor i sig inom 

upplevelsemarknaden, och att detta kan avspegla sig i samhället hos individerna som en fruktan 

över att hela tiden ha missat något. Davenport och Beck (2001) menar å andra sidan att vi idag 

lever i ett samhälle, eller en ekonomi, som präglas av fokusering kring uppmärksamhet. 

 

Turisten av idag vill ha mer valuta för sina pengar, vilket ställer större krav på anläggningar och 

destinationer att möta upp till dessa krav på grund av ändrade konsumtionsmönster. 

Konkurrensen är hårdare idag eftersom globalt sett gränser suddats ut och utbudet har ökat 

enormt, vilket innebär att verksamheter idag måste specialisera sig och inrikta sig på olika 

målgrupper, och sålunda överraska gästen genom upplevelser. Eftersom kunderna idag överöses 
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med information och reklam och inte längre kan urskilja olika varumärken minskar 

kundlojaliteten, anser Fernström (2005), som även menar att om en destination vill överleva är 

även Internet ett verktyg som kan vara nyckeln till detta eftersom informationen på Internet 

där ständigt behöver uppdateras och att gästen får rätt information och därigenom även 

valfriheten och flexibiliteten att själv styra över sin bokning av upplevelser. Upplevelseekonomi 

handlar enligt Fernström (2005) om följande ”att skapa minnesvärda upplevelser för kunden/gästen” 

(Fernström, 2005, sid 70) 

 

Upplevelser har alltid funnits runt omkring oss, men av någon anledning har de av 

konsumenter, affärsverksamheter och ekonomer alltid stoppats i samma fack som servicesektorn 

tillsammans med kemtvättar, bilverkstäder och detaljhandeln, och detta är felaktigt hävdar Pine 

och Gilmore (1999), eftersom en upplevelse innebär att en individ betalar för att tillbringa tid 

med minnesvärda upplevelser som företag iscensätter, likt en teaterpjäs, för att engagera 

individen på ett personligt sätt. Orsaken till upphovet av upplevelseekonomin enligt dessa 

författare kan härröras till dels den teknologiska utvecklingen och dels till det ekonomiska 

värdets natur och dess naturliga framåtskridande, men även det stigande välståndet i allmänhet. 

Upplevelser som erbjuds i en upplevelseekonomi är när företag avsiktligen använder sig av 

tjänster som iscensätts och produkter som rekvisita för att engagera individer. 

 

Medan produkter är funktionella, varor är konkreta och gripbara, tjänster är abstrakta och 

ogripbara så är upplevelser minnesvärda över en längre tid, anser Pine och Gilmore (1999). De 

menar även att upplevelser i upplevelseekonomin är något personligt hos varje individ och 

uppstår hos gästen själv när denne involverats och engagerats på ett emotionellt, fysiskt, 

intelligent och spirituellt plan, vilket resulterar i att två individer aldrig kan uppleva samma sak. 

Fernström (2005)  anser att skillnaden mot den nya ekonomin som var ett begrepp under 90-

talet råder numera upplevelseekonomin som enligt denne bl.a. bottnar i en slags samhällelig 

bortskämdhet där alla redan gjort allting och nu vill uppleva helt andra saker, vilket ger svensk 

besöksnäring en ypperlig möjlighet att skapa upplevelser, och upplevelser innebär gästens 

interaktion med verksamheten och där gästen själv är medproducent. 

 

Enligt Strömberg (2007,sid 6) innebär upplevelseekonomi ”en samhällsekonomi där produktionen, 

distributionen och konsumtionen av upplevelser har fått en framskjuten plats”. Upplevelserna skall 

beröra våra sinnen och känslor, och innefattar psykologiska och kulturella processer. 

Författaren ställer sig dock frågande till huruvida ”den nya ekonomin” såsom IT, bioteknik och 
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upplevelseindustri verkligen är ny, och menar att upplevelseekonomin förutsätter; 

”underhållstrupper av lågavlönat servicefolk, ofta kvinnor, som kan utföra de vardagliga sysslorna” 

(2007,sid 8), och att utgångspunkten dock till syvende och sist är en gammal eller traditionell 

ekonomi. Strömberg (2007) tar dock ännu ett steg längre än vad Pine och Gilmore (1999) och 

Fernström (2005) gör, och menar i sin tolkning av begreppet att upplevelseindustrin är ”som ett 

symptom på ekonomisk upphettning eller intensifiering” (2007,sid 9), och att det finns både vinnare 

och förlorare i denna ”nya” sektor, med dess välklingande ord, som samhällets olika aktörer 

griper efter i tider av utflyttning och omstruktureringar. Ur näringssynpunkt betraktat, menar 

Strömberg (2007), är upplevelser på sätt och vis nyuppfunnet, men att själva begreppet 

upplevelseindustri/-ekonomi grundar sig på innovation från samhällets marknadsinriktade 

krafter, vilket föranleder Strömberg (2007) att istället tala om marknadsestetik som i sin tur 

innefattar en ekonomisering av hela kulturen.  

 

Upplevelseindustrins politisk-ekonomiska kärna, menar Strömberg (2007) till skillnad från Pine 

och Gilmore (1999) och Fernström (2005), är en kommersiell process där (nästan) allting kan 

förvandlas till en vara på en marknad, och som exempel får Ishotellet i Jukkasjärvi statuera med 

sitt frusna vatten från Torneälven som inte bara hotellet är byggt av utan teknologin gör det 

möjligt att paketera isen och transportera till andra städer. Detta är ett exempel och bevis på 

själva omfånget av upplevelseindustrin, hur former av marknadsestetiken ”fortplantar sig och skär 

genom många områden”, menar Strömberg (2007,sid 190). Det handlar om mycket mer än att 

bara vara ett turistmål, det handlar om storslagenhet, överraskande och det surrealism, om att 

uppnå publicitet och ända sedan nittiotalet har föreställningen i själva formandet av 

turistmiljöer inneburit, ju galnare desto bättre, menar denne författare. I dagens samhälle tävlar 

städer, kommuner och regioner med varandra om uppmärksamhet och det kan verka som att 

de försöker återuppfinna hjulet, påpekar Strömberg (2007,sid 196), som hävdar att Icehotel i 

Jukkasjärvi med sina framgångar framträder som ett; ”mönster för lokala turistsatsningar i sitt sätt att 

vända sig inåt för att nå utåt, att gräva där man står”. 

 

3.2. Upplevelseteori 

Att iscensätta upplevelser handlar inte om att underhålla gäster utan det handlar om att 

engagera dem. Pine och Gilmore (1999) beskriver hur gästerna kan engageras i olika 

dimensioner. Dessa dimensioner eller ”upplevelsesfärer” handlar om hur aktivt eller passivt en 

gäst deltar i en upplevelse, å ena sidan, eller hur gästen absorberar eller ”går in” i upplevelsen, å 

andra sidan. Pine och Gilmore (1999) delar sedan in upplevelserna i fyra olika upplevelsesfärer; 
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”Entertainment, Educational, Esthetic and Escapist ”, som sedermera bildar kopplingar 

sinsemellan. De mest innehållsrika upplevelserna, menar de, innehåller således aspekter av alla 

fyra sfärerna som centreras kring vad de benämner som ”The sweet spot”. Inkluderas alla fyra 

sfärer; eskapism, underhållning, utbildning och estetik i upplevelsen, så inbjuds gästen till att 

delta och återvända upprepade gånger. Upplevelsens ”sweet spot” blir en minnesrik plats, ett 

stödjande verktyg att skapa minnen som skiljer sig från den vardagliga. För att ge gästerna en 

rik, fängslande och engagerande upplevelse skall således utforska varje del av de fyra sfärerna 

och fråga sig som producent av upplevelser vad gästerna vill göra, anser de. Eskapisten kanske 

vill ”fly” in i en aktivitet, dras in i en upplevelse, medan en gäst som vill lära sig något eller 

förkovra sig, skall engagera sig aktivt i upplevelsen. Gäster som söker det estetiska och 

underhållande i upplevelser behöver möjligtvis inte aktiveras utan kan förbli passiva deltagare, 

genom att de direkt ger sin respons genom att njuta av det upplevda diskuterar författarna. 

Bohlin och Elbe (2007) definierar vidare en upplevelse som en viss händelse som upplevs, till 

exempel socialt, kulturellt eller kroppsligt, som extraordinärt. Dessa upplevelser, menar de, går 

sedan att dela upp i kommersiella och icke-kommersiella upplevelser. 

 

3.3. Att skapa upplevelser 

Mossberg (2003) anser att omgivningen är viktig vid upplevelser. Hon definierar 

upplevelserummet på följande vis ”med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, 

vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom”. Vidare skiljer författaren på olika 

upplevelserum på en destination. Dessa delar hon in i; permanenta rum, som till exempel ett 

hotell; ickepermanenta rum som t.ex. festivaltält som monteras ned då evenemanget är slut, 

eller ett upplevelseområde som t.ex. ett skidområde. Enligt Mossberg (2003) påverkar 

atmosfären i upplevelserummet gästernas känslotillstånd, alltså deras sinnesstämning. 

 

Av olika anledningar söker vi människor olika slags upplevelser. Det kan handla om att få 

komma bort ifrån vardagliga rutiner, social gemenskap, träffa nya människor eller bara att se 

något nytt, menar Mossberg (2003) som beskriver faser av upplevelser i tre steg, nämligen före 

upplevelsen, upplevelsen och efter upplevelsen. Före upplevelsen beskrivs som en fas där 

individen genomgår en transformering från vardag till att lämna vardagen för något icke-

ordinärt. I själva upplevelsen känner så individen frihet och att dörrar öppnas och att drömmar 

iscensätts, detta utifrån olika motiv för att tillfredsställa behov som finns hos en individ, vare sig 

det är en slags kompensation att en turist väljer en destination för att denne söker något som ej 

finns hemma, eller för att själva destinationen denne reser till attraherar eller drar till sig 
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turisten, beskriver författaren. Efter upplevelsen bär turisten med sig mentala och materiella 

souvenirer genom livet, vare sig det gäller sanden i resväskan som ligger kvar, foton eller 

visuella minnesbilder och även vissa känslor såsom positiva eller negativa uppfattningar om 

destinationen som besökts, menar Mossberg (2003).  
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4. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med examensarbetet är att formulera en utvecklingsstrategi utifrån ett 

upplevelseperspektiv. Med detta examensarbete är vår förhoppning och intention att Piteå 

kommun skall kunna utveckla Piteå till att bli en framgångsrik skridskodestination, således blir 

vår frågeställning; 

 

Hur kan Piteå utvecklas till att bli en framgångsrik skridskodestination? 

 

För att kunna svara på frågeställningen så har vi ett antal stödjande forskningsfrågor, dessa är; 

 

Vilka är framgångsfaktorerna för en skridskodestination? 

 

Hur ser Piteå ut i nuläget som skridskodestination? 

 

Vad saknas i Piteå i nuläget som skridskodestination?
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5. Avgränsning 

I denna uppsats så skall vi använda oss av en existerande skridskodestination för att få fram ett 

antal framgångsfaktorer för Piteå. Den existerande skridskodestinationen är enbart Falun-

Borlänge. Då det gäller klimatförändringar så har vi valt att inte gå in på djupet i detta 

komplexa ämne, utan vi har fokuserat på klimatförändringens effekter, främst på 

turismnäringen. Vi skall inte gå djupare in i till exempel olika marknadsföringsmetoder vilket vi 

istället lämnar till fortsatt forskning. Vidare så skall vi inte bearbeta de tekniska metoderna av 

genomförandet av sportevenemang vintertid, med till exempel att skapa förutsättningar för en 

naturis som går att åka skridskor på. 
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6. Metod 

I följande del redogörs och motiveras de metodval som ligger till grund för examensarbetet. Vi avslutar 

avsnittet metod med en tillägnad diskussion med fördelar och nackdelar utifrån de olika metodvalen. 

 

6.1. Hermeneutik 

Vi har valt vår metodteoretiska utgångspunkt utifrån vårt tänkta tillvägagångssätt, som är att 

tolka vissa destinationers framgångsfaktorer och sedan fundera vilka av dessa som går att 

applicera på orten som är under uppbyggnad. Detta leder oss till att välja ett hermeneutiskt 

utgångssätt. Hermeneutiken, i motsats till positivismen, är en tolkningslära, enligt Patel och 

Davidson (2003), en vetenskaplig riktning som fokuserar på tolkning och förståelse av vissa 

helheter.  Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt i vår rapport handlar om att vi subjektivt närmar 

oss ett objekt som vi sedan tolkar och försöker förstå, i vårt fall så är detta objekt en företeelse 

inom skridskoturism. Hermeneutik är holistisk, detta innebär att det inte går att beskriva en 

företeelse som en enskild händelse eftersom de får sin bestämning genom relationen till andra 

föreställningar. Hermeneutikens motsats är positivismen, vi har valt att inte använda oss av ett 

positivistiskt utgångssätt eftersom positivismen fokuserar på klara kausala samband mellan 

mindre delar av ett system enligt Hartman (2004), vi vill istället fokusera på helheten då vi 

tolkar en destinations framgångsfaktorer. Enligt Hartman (2004) så innebär positivismen att det 

är viktigt att kunna mäta det som studeras för att förklara skeenden, i vårt examensarbete vill vi 

dock tolka och förstå en företeelse inom skridskoturism och undersöka upplevelsefaktorer hos 

valda destinationer. 

 

6.2. Kvalitativ metod 

Hartman (2004) menar att kvalitativ metodteori innebär bland annat att nå förståelse för 

människors livsvärld och hur människorna upplever sin situation. Vi har valt det kvalitativa 

arbetssättet därför att en kvalitativ metod är en tolkning av hermeneutikens regler och att 

arbeta utifrån en systematik som i sin tur leder fram till en teori som beskriver den livsvärld 

som vi intresserar oss för i vårt specifika problemområde. En kvalitativ metod anger även 

riktning för hur en kvalitativ undersökning skall gå till. 

 

Den hermeneutiska cirkeln innebär, enligt Hartman (2004), att varje tolkning som görs av till 

exempel en företeelse måste rättfärdigas, vilket innebär att genom att rättfärdiga tolkningen av 
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en observerad företeelse, så genererar detta en förståelse för helheten, och helheten kan inte 

inge förståelse utan helhetens delar, och delarna kan ej inbringa förståelse utan helheten. 

Hartman (2004) menar vidare att kvantitativa metoder, i motsats till kvalitativa metoder, är att 

undersöka numeriska relationer mellan olika mätbara egenskaper såsom den kvantitativa 

metodteorin förutsätter, vilket betyder att vi i vår valda metodologiska ansats och utifrån vårt 

syfte med detta arbete, väljer att utgå och arbeta efter den kvalitativa metoden. 

 

6.3. Teori och empiri 

När ett vetenskapligt arbete skall genomföras uppkommer frågan om hur teori och empiri skall 

relateras till varandra menar Hartman (2004). I vårt arbete så har vi valt att använda oss av den 

abduktiva vägen, som enligt Hartman (2004) är en vidare kombination av induktion och 

deduktion. Valet grundar sig på att vi vill observera relationen mellan teori och empiri, och 

inte enbart, som den deduktiva vägen innebär framhäver Hartman (2004) att utgå från 

existerande teorier och dra slutsatser av enskilda företeelser, eller som den induktiva vägen 

innebär att utifrån enskilda fall utforma en preliminär teori. Utifrån ett enskilt fall så utformar vi 

en preliminär teori, vilket i sig enligt Hartman (2004) är induktivt, i nästa fas så testar vi teorin 

på nya fall, vilket innebär att vi arbetar deduktivt. Den ursprungliga teorin blir därefter till en 

ny, eller utvecklad, teori, vilket betyder att vi arbetar abduktivt enligt Hartman (2004). 

Arbetsgången med det abduktiva förhållningssättet innebär vissa risker som vi måste 

medvetandegöra. Dessa risker är att vi omedvetet väljer objektet utifrån tidigare erfarenheter 

och formulerar en teori som utesluter alternativa tolkningar. 

 

6.4. Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2003) menar att det som undersöks, undersöks på ett tillförlitligt sätt, 

vilket förklarar begreppet reliabilitet, sedan är det viktigt att veta att det som avses att 

undersöka är det vi faktiskt undersöker, vilket innebär att ha god validitet. I kvalitativa studier 

innebär begreppet validitet att detta skall genomsyra hela forskningsprocessen. Varje enskild 

forskningsprocess är unik i sig, vilket innebär att t.ex. tillämpning, datainsamling och hur det 

tolkas som undersökts ligger till grund för hur god validitet en studie har, samt det faktum att 

forskaren hela tiden är medveten om sina val i all hantering av information och vilket utfall 

detta kan ha på analysen. Stenbacka (2001) menar att kvalitativa undersökningar innebär att 

studera fenomen, inte att mäta någonting, samt att validitet i kvalitativa studier kan erhållas om 

respondenter strategiskt väljs ut och deltagandet sker på ett otvunget, frivilligt sätt. I vår 
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undersökning ämnar vi bejaka god kvalitet genom att i varje del i vår forskningsprocess granska 

våra val av information och dess tillförlitlighet samt att upplysa våra informanter om dess 

frivilliga medverkan till intervjuer.  

 

6.5. Formulerad arbetsprocess 

Inför vårt examensarbete så har vi framställt en modell för en arbetsprocess (Se figur 1.) som till 

viss del är baserad på abduktion. Enligt Patel och Davidson (2008) så är abduktion en ansats där 

verkligheten studeras för att skapa en teori. Denna teori testas sedan på en annan del av 

verkligheten och sedan utvecklas teorin ytterligare för att få fram en slutgiltig teori. Detta visar 

sig i vårt arbete då vi börjar med att titta på en existerande framgångsrik destination, Falun-

Borlänge, och en destination i Sverige under utveckling, Piteå. Sedan arbetar vi med Fas 1, 

alltså en litteraturstudie, formulering av framgångsfaktorer hos Falun-Borlänge. Därmed 

formulerar vi en hypotes med ett antal framgångsfaktorer för skridskodestinationer, vår 

Hypotetisk teori 1. Härifrån så går vi tillbaka till Piteå och tar reda på vad som saknas för att 

Piteå skall uppfylla faktorerna som formuleras i Hypotetisk teori 1. Det som saknas tar vi sedan 

vidare i Fas 3 där vi formulerar en utvecklingsstrategi för Piteå, denna utvecklingsstrategi blir 

därmed vår Hypotetisk teori 2 som även är svaret på vår frågeställning. Valet av abduktion som 

ansats påverkar således arbetets struktur. 

 

 

Figur 1, modell för arbetsprocess 
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6.6. Intervju som metod 

I kvalitativa undersökningar speglar objektet den livsvärld som människor har och således 

meningen de kopplar till sig själva och till sin situation, vilket för oss vidare till tanken att 

erhållen kunskap om själva meningen nås först genom tolkning av det som observeras, det 

genererar ej kunskap enbart med att observera objektet, beskriver Hartman (2004). Patel och 

Davidson (2003) menar å andra sidan och diskuterar att en kvalitativ intervju ofta är riktad mot 

ett induktivt eller abduktivt arbetssätt, därför att det aldrig går att i förväg formulera några 

svarsalternativ för informanten eller ens veta vad som är det ”rätta” svaret på frågorna. Detta 

genom att syftet med kvalitativa intervjuer innebär att forskaren vill upptäcka och identifiera 

olika egenskaper hos ett fenomen eller studerat objekt. De menar vidare att intervjuaren bör i 

möjligaste mån underlätta för intervjupersonen genom att bygga upp ett meningsfullt 

resonemang. 

 

I den kvalitativa undersökningen, menar Hartman (2004), används ostrukturerad och ej 

standardiserad intervjuteknik vilket innebär att frågorna ej är färdiga från början och att den 

som blir intervjuad överlåts att själv bestämma till stor del hur konversationen ser ut. Den 

relativt stora friheten till trots vad kvalitativa intervjuer anbelangar, är det viktigt att den som 

intervjuar förbereder sig, enligt Hartman (2004). En intervjuguide är en god idé att ha förberett 

innan intervjun, som innehåller övergripande teman som skall diskuteras och en viss ordning av 

dessa för att dels underlätta för den intervjuade och dels för att minimera risken att i slutändan 

ha ett material som ej är relevant för undersökningen. Vidare föreslår Hartman (2004) tratt-

tekniken som innebär att intervjun inleds med att diskutera ett ämne övergripande och allmänt 

för att sedan precisera frågorna mer och mer. Relevansen för oss i vår studie vad beträffar att 

förbereda en intervjuguide är mycket stor, eftersom våra tänkta informanter befinner sig 

geografiskt på stora avstånd ifrån oss och vi måste intervjua via telefon, skype, eller via 

personlig mailkommunikation. 

 

6.7. Intervjuguide 

Inför intervjuer med Tusveld och Van Dartel så har vi formulerat en så kallad intervjuguide 

med aspekter att tänka på vid användandet av intervjuformen som kunskapskälla. De tre övriga 

intervjuerna grundar sig endast på kort information inom ett specifikt område och därför har vi 

inte formulerat någon intervjuguide till dessa. 
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6.7.1. Inledning 

Vi har valt att intervjua två personer i nyckelposition för den information kring 

skridskodestinationer som vårt examensarbete syftar till att granska. Den första intervjun 

kommer att ske genom Skype, en tjänst för att genomföra videosamtal över internet, den andra 

kommer att ske genom utförlig personlig mailkontakt. Anledningen till att vi inte har 

personliga intervjuer är för att det fysiska avståndet är alltför stort. Vi ger informanterna 

möjligheten att förbli anonyma. 

 

6.7.2. Teori kring intervjuprocessen 

Enligt Kvale (1997) så är det bra att ge en grund till en intervju, en så kallad struktur för att få 

fram en öppen och flexibel undersökning. Då det gäller intervjuformen så är det viktigt med 

tematisering och planering, och låta dessa ta tid eftersom intervjun kan ge ett så oförutsägbart 

resultat. Denna tematisering och planering är endast en del av hela intervjuprocessen, som 

Kvale (1997) har formulerat i sju stadier. 

 

1. Tematisering 

2. Planering 

3. Intervju 

4. Utskrift 

5. Analys 

6. Verifiering 

7. Rapportering 

 

Tematiseringen går ut på att formulera undersökningens syfte. Planeringsstadiet innebär att vi 

planerar, med hänsyn till det valda temat. Vid intervjutillfället förespråkas ett reflekterande 

förhållningssätt. Utskriften fungerar som förberedelse för analys. I analysen så återkopplar vi till 

syfte och ämne. Ytterligare analys sker vid verifieringen för att fastställa validitet och reliabilitet. 

Det sista stadiet, rapporteringen, skall hålla en vetenskaplig nivå, enligt Kvale (1997). 

 

6.7.3. Intervju med Tusveld 

I denna intervju så har vi valt att lägga upp intervjun genom att först diskutera ett antal större 

teman som vi sedan smalnar av mer och mer tills vi kan ställa konkreta frågor inom vårt valda 

ämne. Nedan visas de teman som vi vill diskutera med informant 1. 
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Vilka fokusområden för vinterturism finns det inom Visit Sweden 

Konkurrenter och marknad inom skridskoturism 

Vad innebär Skating in Sweden för Piteå? 

Framgångsrik skridskodestination 

 

6.7.4. Intervju med Van Dartel  

I den andra intervjun så kommer vi ställa ett antal frågor i en viss ordning där informant 2 får 

formulera sig fritt. Detta har vi valt för att det är en så kallad opersonlig intervju där vi skickar 

iväg frågorna i förväg för att ge informanten möjlighet att skriva utförligare svar, såsom 

Hartman (2004) föreslår. 

 

6.7.5. Att tänka på vid intervjuer 

Enligt Kvales (1997) kvalitetskriterier för en intervju så är korta intervjufrågor med långa svar 

idealt. Det är även bra om intervjun är självkommunicerande vilket innebär att utskriften kan 

ses som en berättelse i sig. Då det gäller intervju som metod så är ett ständigt samspel mellan 

intervjuaren och informanten, där intervjun tolkas genomgående, viktigt, speciellt då det gäller 

en kvalitativ studie, anser författaren.  

 

Enligt Patel och Davidson (2003) så innebär intervju som metod ett ständigt samspel mellan 

intervjuaren och informanten, detta innebär även att intervjun tolkas genomgående, vilket är 

viktigt då det gäller en kvalitativ studie. 

 

6.8. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången skall innehålla en analys och sammanfattning av kunskapen som 

existerar på ämnesområdet, enligt Patel och Davidson (2003). Genom att utgå från 

ämnesområden specifika för ett problemområde i undersökningen grupperas denna kunskap 

först för att sedan preciseras och knytas till det avslutande skeendet i litteraturgenomgången, 

menar de. Hartman (2004) skiljer på primär- och sekundärlitteratur, där de primära källorna 

innefattar en undersökning som är genomförd av författaren till densamma. Sekundärlitteratur 

är litteratur vars författare ej själva genomfört undersökningen de beskriver.  
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6.9. Urval av informanter 

Informanterna som är aktuella i vår undersökning har valts ut ändamålsenligt, som enligt 

Hartman (2004) innebär att det skall finnas en bärande idé bakom vårt val. Bakgrunden till vårt 

val av informanter är att dessa innehar nyckelpositioner och specialkunskaper om vårt 

ämnesområde vinterupplevelser och skridskoarrangemang, inom de organisationer vi kommer 

att undersöka. Vi har valt ut dessa för att således försäkra oss om att vi erhåller den nödvändiga 

information och förståelse för vår undersöknings syfte och frågeställning. Dessa 

intervjupersoner är; 

 

 Anne Tusveld – marknadschef i Holland för Visit Sweden 

 Christian Van Dartel – projektledare Runn Winter Week (en aktivitetsvecka under 

vintern i Falun-Borlänge) 

 Bo Sandström – Före detta projektledare för Piteå Winter Week 2010 

 Per Lenndin – Avdelningschef för Piteå kultur- och fritidsnämnd  

 Ove Persson – Ordförande i föreningen Bothnialoppet (ett årligen återkommande 

skridskolopp i Piteå) 

 

6.10. Etiskt perspektiv 

Det förekommer inga fingerade namn i vår studie, dock har vi valt att informera informanterna 

om syftet med studien för att införliva dem i trygghet och inge förtroende, vilket kan påverka 

intervjuerna positivt. Detta utifrån vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer där det 

behandlas fyra grundkrav som måste uppfyllas:  

 

Informationskravet, där forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

vilken uppgift de har i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande.   

 

Samtyckeskravet, där forskaren måste ha uppgiftslämnares och deltagares samtycke. Om de 

undersökta är under 15 år måste forskaren ha förälders samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet, där forskaren måste värna om tystnadsplikt och etiskt känsliga uppgifter 

som kan komma fram i undersökningen. Det skall ej gå att känna igen personer från vår 

undersökning. 
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Nyttjandekravet, där forskaren förbinder sig att inte använda uppgifter om enskilda i icke-

vetenskapliga syften. 

 

6.11. Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i detta arbete grundar sig på de olika kursinriktningarna som vi, författarna, 

läser. Ida Forsberg läser kursen U0027F, en kandidatuppsats inom upplevelseproduktion med 

inriktning mot turism. Charlotta Sandström läser kursen U0017F, en ej inriktad 

kandidatuppsats inom upplevelseproduktion. Därför fokuserar Forsberg på teori kring turism 

och destinationer. Sandström fokuserar på teori kring upplevelseproduktion och intervjuer. 

Metodval, slutsatser, analyser och övriga diskussioner genomförs gemensamt. 

 

6.12. Diskussion kring de valda metoderna 

Att arbeta hermeneutiskt är att föredra utifrån vår valda kvalitativa metod eftersom vi kommer 

närmare fenomenet som vi skall undersöka. Hermeneutiken är ett öppet ingångssätt vilket både 

ställer krav på oss och ger oss möjligheter i vår forskarroll. Eftersom det är ett så öppet 

ingångssätt så kan det vara svårt att finna passande avgränsningar, samtidigt kan det vara positivt 

eftersom möjligheten finns att hitta olika infallsvinklar. 

 

Genom att arbeta kvalitativt så befinner vi oss i människors upplevelser, deras subjektiva 

tankevärld. Detta ställer hårda krav på oss eftersom vi inte får några specifika data att arbeta 

efter, utan endast tolkningar, både våra och objektens. 

 

Abduktion passar vårt syfte med examensarbetet eftersom vi gör en utveckling utifrån en 

tidigare formulerad hypotes. Svårigheterna med abduktion är att tvingas pendla mellan 

induktion och deduktion, men att inte fastna i tanken att abduktion är summan av de båda. 

 

Att använda sig av metoden intervju kan vara positivt eftersom vi får en direkt kontakt med 

informanten och kan styra intervjun under själva intervjutillfället, detta sker dock inte i lika 

hög grad vid intervjuer via mail. Vi kan även ställa de frågor som vi vill ha svar på istället för att 

endast införskaffa information via litteratur till exempel där fakta är konstant. Det negativa är 

att risken för feltolkningar ökar med den mänskliga faktorn. Denna metod är även väldigt 

tidskrävande på grund av att insamlad information skall transkriberas och i vårt fall har vi även 

att ta hänsyn till språkliga faktorer.  
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7. Resultat 

Nedan behandlas resultat från intervjuer och litteratur som bearbetar destinationer. För att återkoppla till 

modellen för vår arbetsprocess (figur 1) så representerar denna rubrik Fas 1 eftersom vi utför en 

litteraturstudie och en analys av intervjuer. 

 

7.1. Intervjuer 

I avsnittet som följer redovisar vi det framkomna resultatet av intervjuerna med dels Tusveld, 

marknadsansvarig i Holland, från Visit Sweden och Van Dartel som är projektansvarig för Runn Winter 

Week i Falun-Borlänge och även ansvarig för Holländska elittävlingar i uppdrag av det Holländska 

skridskoförbundet. 

 

7.1.1. Visit Sweden - intervju med Anne Tusveld 

Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) framhåller att en framgångsrik 

skridskodestination måste vara tillgänglig, och med tillgänglighet menar hon i detta fall utifrån 

ett transfer-perspektiv, alltså hur lång tid det tar för gäster att transportera sig från en flygplats 

till destinationen i fråga. Vidare anser Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) att 

det helst bör gå direktflyg så att inga flygbyten behöver genomföras. Men eftersom Piteå inte 

har egen flygplats att tillgå så är det Luleå flygplats som existerar och då krävs det ett flygbyte 

via Stockholm, vilket Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) förklarar att det tar 

mycket tid att bara transportera sig. Därför är tillgängligheten en viktig faktor för att vara 

framgångsrik, menar hon. 

 

Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) menar att även prisnivån är avgörande, när 

det handlar om var ett arrangemang av tävlingar skall förläggas. Weissensee i Österrike, Italien 

och Tjeckien är några av konkurrenterna. En annan framgångsfaktor är att erbjuda 

vinteraktiviteter såsom hundspann och isbrytare vilket Piteå kan erbjuda menar Tusveld 

(personlig kommunikation, 15 april, 2011), som även poängterar att Weissensee i Österrike har 

haft otur med sin is vid vissa tillfällen, så då är tillgång till is en viktig faktor. När en grupp har 

åkt till Östersund för att Weissensee har haft dålig is så blir det alldeles för dyrt i slutändan 

menar Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011). Vilket har gjort att de ändå tvingas 

återvända till Österrike på grund av att priset blir för högt. För det är inte alla skridskoteam 

som har tillräckligt med pengar och som är sponsrade, så de måste betala med egna medel. Den 
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tekniska aspekten menar Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) är väldigt viktig i 

skridskosammanhang. Detta ställer krav på arrangörerna eftersom det är av största vikt att isen 

är preparerad på rätt sätt. Det är väldigt viktigt att en bra is-organisation står bakom 

arrangemangen, och att det finns is överhuvudtaget.  

 

En framgångsfaktor är inte bara att lyfta Piteå eller att alla destinationer arbetar självständigt, 

utan att samarbeta med varandra inom Sverige påpekar Tusveld (personlig kommunikation, 15 

april, 2011). Genom att anordna en Sverigecup där det finns chans för alla att åka runt i Sverige 

till Falun/Borlänge, Östersund och Piteå och åka på tävlingar och på så sätt presentera Sverige i 

sin helhet skulle vara en möjlig framgångsfaktor, menar Tusveld (personlig kommunikation, 15 

april, 2011).  

 

Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) framhåller att det är viktigt att få till en 

gemensam marknadsföringsinsats genom Visit Sweden för samtliga destinationer och inte var 

och en för sig, på så sätt marknadsförs Sverige som ett skridskoland och inte enbart enskilda 

destinationer. 

 

Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) framhåller att det måste finnas en bra 

budget och en uthållighet samt en möjlighet att stämma av med alla involverade parter ”ni har 

ju Bottenviken som ni åker på och det är ju fantastiskt spännande och annorlunda”. 

  

I Holland är det par mellan 25och 55 år, som träffas en gång i veckan och i vänkretsen åker 

långfärdsskridskor på inomhusbanor berättar Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 

2011). Eftersom just långfärdsskridskoåkning är att betrakta som en nationalsport i Holland så är 

det möjligt genom de tio till femton inomhusbanorna som finns lite runtom i landet att utöva 

denna sportgren året runt. Men när det gäller fokusområden för vinterturism inom Visit 

Sweden så är skidåkning och skridskoåkning, men även hundspann de viktigaste, menar 

Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011), som i sammanhanget framhåller att det är 

lättare att jobba med researrangörer i andra länder att det i produkten som erbjuds ingår ett 

chartrat plan, speciellt vid längre avstånd, samt att om det blir för komplicerat att arrangera en 

paketresa så avböjer researrangörerna samarbetet.  

 

Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) ser framtiden med skridskoturism som en 

strategiplan där Visit Sweden och de olika destinationerna i Sverige såsom Falun-Borlänge, 
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Piteå och Östersund tillsammans som en enhet marknadsför Sverige som skridskodestination 

där Visit Sweden går in och lägger så kallade ”imagepengar” som syftar till att utveckla 

destinationers image medan destinationerna i Sverige söker bidrag genom upphandlingar och 

EU-bidrag. Det är viktigt, framhåller Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011), att 

den ekonomiska biten är klarlagd så att det står klart vilka pengar som finns tillgängliga.  

 

Tusvelds (personlig kommunikation, 15 april, 2011) önskan inför framtiden är att få gå till 

skridskoförbundet och lägga en färdig produkt på deras bord som skapats genom ett samarbete 

mellan alla skridskodestinationer i Sverige. 

 

7.1.2. Falun-Borlänge - intervju med Christian Van Dartel 

Van Dartel är projektledare för Runn Winter Week i regionen Falun-Borlänge i Dalarna och 

kommer ursprungligen från Holland, men har bosatt sig i Borlänge. Hans roll som 

projektledare för detta evenemang är att ansvara för att samordna och utveckla olika 

evenemang under denna vecka, så att regionen kan marknadsföras nationellt och 

internationellt. Van Dartel är även ansvarig för Holländska elittävlingar i uppdrag av det 

Holländska skridskoförbundet.  

 

På frågan varför långfärdsskridskoåkning är en så populär sport i Holland beskriver Van Dartel 

(personlig kommunikation, 11 april, 2011) detta; 

 

”På grund av vårt havsklimat så har Holland ingen snö-garanti. Men Holland har många 

kanaler och små sjöar som kan frysa lätt på vintern. De kanalerna har varit den snabbaste 

transportvägen på vintern, när man skulle transportera till exempel ost från gård till stad. 

Samtidigt ligger stora delar av Holland under havsnivå och vintern är den tiden då man inte 

behövde oroar sig för vattennivån, istället kunde man fira vintern på isen. Skridskoåkning 

har blivit en del av vår kultur, även våra stora konstnärer målade skridsko vinterbilder”. 

(Modifierad till korrekt svenska) 

 

Eftersom Holland dock inte längre har någon is-garanti söker de, i samarbete med det 

Holländska skridskoförbundet, andra destinationer för att kunna genomföra skridskoevenemang 

och Sverige är en sådan destination menar Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 

2011). Det holländska skridskoförbundet vill även att andra länder skall utveckla 

skridskosporten till att bli kanske i slutändan en olympisk sportgren, förklarar Van Dartel 
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(personlig kommunikation, 11 april, 2011) och beskriver återigen ursprunget till de idag så 

stora maratonloppen som körs på naturis och som går under beteckningen ”Marathon Cup”;  

 

”Redan ganska tidigt började man utmana andra i byn för att se vem som var snabbast på 

isen. En ny sport hade utvecklat sig. Man hade tävlingar från 100 m till och med 200 km. 

I nord Holland (Friesland) åkte man mellan 11 städer, varje gång man passerade en stad fick 

man en stadsstämpel som bevis. ”De Elfstedentocht” är världens största skridsko tävling och 

en höjdpunkt för alla i Holland”. (Modifierad till korrekt svenska) 

 

För att behålla intresset för denna sport är det viktigt att visa upp tävlingar på naturis, menar 

Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011), som beskriver att det holländska 

skridskoförbundet år 2006 startade upp maratonlopp utomlands, bland annat i Falun-Borlänge. 

Genom att stå som värddestination av detta arrangemang är de garanterade minst trettio 

minuter sändningstid i den holländska televisionen.  Dessa ”Grand Prix” tävlingar har, enligt 

Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011), bidragit till att utveckla skridskoåkning 

som sport-, och motionsform i Falun-Borlänge-regionen samtidigt som det möjliggör 

marknadsföring för regionen utomlands och nationellt, i synnerhet från Mälardalen. Även is-

organisationen och således förutsättningarna för att kunna åka långfärdsskridskor har blivit 

bättre, samt att fler företag som hyr ut utrustning på plats bidrar till en tillväxt av antalet 

skridskoåkare, menar han. Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) ser även 

tendenser att antalet Holländare som besöker regionen ökar från år till år både sommar som 

vinter, vilket är en direkt bidragande orsak genom arrangemangen av tävlingarna, menar han, 

och beskriver framgångsreceptet på följande vis;  

 

”Tävlingar har i sådana fall absolut bidragit till att utveckla Falun-Borlänge som en 

vinterdestination. Naturligtvis är det också nödvändigt att ha flera andra vinterevenemang 

som till exempel Svenska Skidspelen. Boende, shopping och kultur är lika viktigt för att 

kunna attrahera turister. En destination måste kunna erbjuda den perfekta mixen mellan 

aktivitetsutbud för hela familjen, till exempel outdoor, shopping och kultur. Plats, kvalitet 

och pris för boendet måste vara logistiskt lättillgängligt. Mycket av detta beror på målgruppen, 

en skridskoåkare vill bo så billigt och så nära isen som möjligt”. (Modifierad till korrekt 

svenska) 
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Andra faktorer som Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) nämner som viktiga 

för att uppfylla kravet som framgångsrik skridskodestination såsom Runn Winter Week är att 

is-organisationen skall fungera under alla väderförhållanden och under alla dygnets timmar sju 

dagar i sträck. Vidare menar Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) att på 

kommunal nivå måste det arbetas långsiktigt med satsningar som evenemang som skall locka 

fler turister till regionen. Det går inte att förändra världen på en dag utan det kan ta upp till 

fem år innan det går att se resultatet menar Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 

2011). Ett evenemang som Runn Winter Week och skridskotävlingar måste även kunna 

erbjuda något för alla, påpekar Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011), och 

hävdar att den regionala befolkningen har en viktig del i detta eftersom basen till evenemang 

grundar sig på att först kunna locka den egna befolkningen och påpekar att det är en upplevelse 

i sig för utländska besökare att få uppleva hur lokalbefolkningen beter sig, och bjuder på ett 

personligt framgångsrecept enligt följande;  

 

”Man ska fundera hur man kan använda ett evenemang i brett perspektiv. Vad är värdet av 

evenemanget för deltagare, kommun, land, företag och så vidare? Att bara hänga upp en 

start- och mål-banderoll räcker kanske för en deltagare, men har inget värde för en sponsor 

eller kommun”. (Modifierad till korrekt svenska) 

 

På frågan om hur många skridskodestinationer det egentligen kan ”rymmas” konkurrensmässigt 

sett i ett och samma land menar Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) att bara 

det finns en bred lokal bas förankrad på destinationen som kan upprätthålla en god kvalitet på 

evenemanget och att dessa inte ligger för nära varandra geografiskt sett, så spelar det ingen roll 

hur många skridskodestinationer det finns inom samma nation. Dock är det viktigt att inte 

börja från fel håll, påpekar Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011), och menar 

återigen att intresset skall vara stort hos lokalbefolkningen först och främst och att det inte 

räcker med att det finns en sjö som fryser till is varje vinter och att det går att ploga upp en 

bana. Ett annat problem som en destination kan stöta på är att så att säga förstöra bilden av 

Sverige som skridskodestination i helhet då det inte går att garantera en god kvalitet av 

isförhållanden, menar Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) och förklarar 

följande; 
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”En utländsk gäst som åker till Sverige för att åka skridskor kommer aldrig att glömma den 

destination som inte hade bra is och kanske inte kommer tillbaka även om andra 

destinationer har bra is”. (Modifierad till korrekt svenska) 

 

Destinationer såsom Mälardalen, Falun-Borlänge, Piteå och Östersund har alla möjligheter att 

utvecklas till skridskodestinationer, menar Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 

2011), och påpekar samtidigt att dessa regioner skulle kunna generera ännu fler turister om de 

gemensamt skulle marknadsföra sig i Holland. Potentialen att samordna dessa destinationer till 

att utåt sett framstå som en skridskodestination finns i allra högsta grad, antyder Van Dartel 

(personlig kommunikation, 11 april, 2011), eftersom is-säsongen för var och en av dem är 

olika. Falun-Borlänge har en tidig säsongsbörjan jämfört med Mälardalen, medan Östersund 

och Piteå har sin säsongsbörjan i mitten av februari. De skulle med andra ord komplettera 

varandra på ett bra sätt.  

 

7.2. Teori kring destinationer 

I följande avsnitt redovisas destinationsbegrepp såsom forskningen på området ser ut idag. Detta för att ge 

läsaren en förståelse för innebörden av begreppet destination. 

 
7.2.1. Destinationsbegrepp 

En destination, enligt Mossberg (2003) beskrivs; ”som ett geografiskt definierat område med naturliga 

och konstruerade attraktioner som lockar besökare”. Bohlin och Elbe (2007) beskriver ett antal krav 

för att en plats skall räknas som en destination. Dessa är attraktioner, antingen naturliga (såsom 

naturtillgångar), permanenta (till exempel museer), eller evenemang som endast finns under en 

viss tid. Infrastruktur både till och från platsen, men även till exempel el- och vattenförsörjning 

som, utöver lokalbefolkningen, kan täcka turister. Övriga tjänster som gör det praktiskt möjligt 

att vistas på platsen i fråga, till exempel boende och matservering. Dessa faktorer är dock inte 

tillräckliga för att attrahera besökare till platsen, det krävs även en kunskap om att platsen 

överhuvudtaget finns. Det är viktigt att potentiella turister har en bild av en plats så därför är 

även image en viktig del av destinationsutveckling. 

 

Flagestad (2001) behandlar ämnet Key success factors (som vi i fortsättningen kommer 

benämna som framgångsfaktorer) och menar att dessa framgångsfaktorer är möjligheter till 

konkurrensfördelar. En framgångsfaktor kan därmed vara vad som helst som möter kunders 

efterfrågan och samtidigt stärker konkurrenssituationen. Flagestad (2001) diskuterar 



26 
 

möjligheten att arbeta med vissa framgångsfaktorer i större skala kontinuerligt. Det positiva 

med detta arbetssätt, menar denne, är att de valda framgångsfaktorerna faktiskt blir bearbetade 

och förhoppningsvis implementerade i en organisation och det går inte att backa och välja ett 

par framgångsfaktorer som är lättare att genomföra då arbetet går trögt. 

 

Bohlin och Elbe (2007) menar att olika platser inte har samma möjligheter och potential då det 

gäller tillgänglighet, detta baseras främst på fyra faktorer, dessa är fysisk-, ekonomisk-, social-, 

och juridisk tillgänglighet. Den fysiska tillgängligheten baseras antingen på det fysiska avståndet 

mellan en gäst och en destination eller genom vilken tidsåtgång som krävs för att ta sig till 

platsen. Ekonomisk tillgänglighet handlar om resurser, både för investeringar i infrastruktur 

som krävs för att gästen skall kunna ta sig till platsen och gästens resurser för att kunna använda 

sig av infrastrukturen. Social tillgänglighet handlar om, menar de, mänskliga förmågor och 

begränsningar då det gäller ekonomiska, mentala, emotionella och kunskapsmässiga förmågor. 

Juridisk tillgänglighet behandlar vilka lagar och regleringar som gäller. En av fördelarna, anser 

Bohlin och Elbe (2007), med att använda sig av upplevelseproduktion är att det går att skapa 

ett ekonomiskt mervärde på detta sätt eftersom konsumenter är villiga att betala mer för 

produkter som ger en god upplevelse. 

 

7.2.2. Betydelsen av image för destinationer 

Enligt Mossberg (2003) finns ingen sann image i den meningen att en objektiv verklighet 

beskrivs. Verkligheten finns hos besökarna och är alla olika från individ till individ. För att 

således kunna marknadsföra en destination måste verkligheten studeras, alltså gästens 

uppfattning om destinationen. En destinations image är inte statisk hos människor, utan 

ständigt under förändring, menar författaren, som anser att detta är en viktig källa till kunskap 

om hur en destination behöver marknadsföra sig. Image är inte lätt att förändra utan det är ett 

långsiktigt projekt, eftersom vi människor tenderar att ha svårt för att förändra en redan 

existerande uppfattning om t.ex. en destination. Mossberg (2003) menar även att det är av vikt 

att känna till vad olika grupper av människor har för åsikter om en destination, alltså deras 

image av orten. 

 

Grönroos (2008) skiljer på varumärke och varumärkesimage. Enligt författaren är ett varumärke 

den image som tar form i kundernas tankar och begreppsmässigt alltid är en image som formats 

i kundens tankar vare sig det gäller tjänster eller fysiska varor och summan av alla budskap i en 

varumärkesprocess (budskap) som utmynnar i varumärkesimagen. Vidare urskiljer författaren 
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termen varumärkesidentitet som ett begrepp som beskriver den image som en marknadsförare 

vill att sina kunder skall förknippa varumärket med.  

 

Ritchie och Crouch (2003) menar att en av de absolut viktigaste aspekterna då det gäller att 

skapa en konkurrenskraftig destination är dess image, detta visas genom att stora resurser ofta 

spenderas för att skapa en positiv bild av en destination hos dess marknader och målgrupper. 

Denna image eller bild av en destination som förmedlas beror till stor del på hur långt i 

planeringen den potentiella köparen av en resa är, innan intresset för en viss destination 

infunnit sig så är bilden av destinationen förmodligen inte speciellt påverkad av destinationens 

turistiska marknadsföring. Senare, då kunden valt sin destination och börjar granska lite mer så 

blir dess uppfattade image mer och mer influerad av destinationens försök att skapa positiva 

associationer hos kunden, och i slutändan, ett besök på destinationen. 

 

Olika destinationers framtoning är väldigt varierad, vilket möjliggör för turism att utvecklas i 

nästan alla regioner och länder i världen förutsatt att de åsyftar att nå den rätta målmarknaden 

hävdar Holloway (2009). 

 

7.2.3. Ekonomisk hållbarhet inom destinationsutveckling 

Mehmetoglu (2007) nämner ett antal principer för bärkraftig respektive icke bärkraftig 

utveckling av turism menas det bland annat att bärkraftig utveckling är när det sker en långsam 

och kontrollerad utveckling av turism med lokala entreprenörer och lokal sysselsättningsgrad i 

liten och anpassad form med återkommande, hänsynsfulla och kunniga turister. Icke bärkraftig 

turismutveckling å andra sidan innebär bland annat en snabb och storskalig utveckling av 

turism, där arbetskraften kommer utifrån och företagen styrs av externa entreprenörer och de 

besökande turisterna är mindre kunniga och mindre hänsynsfulla. Mehemetoglu (2007) menar 

vidare att bärkraftig turismutveckling går hand i hand med planläggning av turism. Med detta 

menar författaren att i en väl enhetlig turismplan tas det hänsyn till att bevara och tillvarata de 

resurser som ligger till grund för en turism som primär ekonomisk aktivitet över tid. Samtidigt 

skall bärkraftig turismutveckling förbättra livskvaliteten hos lokalbefolkningen, tillhandahålla 

kvalitativa upplevelser för turisten och upprätthålla kvaliteten på miljö som alla är beroende av. 

 

7.2.4. Social hållbarhet inom destinationsutveckling 

Enligt Mehemetoglu (2007) och Emmelin (2010) så är det av vikt att poängtera att en 

destination med för få aktörer kan göra att bygden blir extra sårbar vid förändringar, vilket i sin 
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tur kan ge upphov till en social strukturförändring. Detta kan dock förhindras desto mer 

lokalbefolkningen är delaktig i turismprocessen. 

 

Van Der Wagen och Carlos (2005) poängterar att det är viktigt för arrangörer av olika 

evenemang att hantera personalens omständigheter och ansvarsområden, där volontärer är en 

viktig faktor. Volontärer skall, enligt Van Der Wagen och Carlos (2005), behandlas som 

medarbetare, få lämpliga arbetsuppgifter, vara väl insatta i organisationens syfte och 

grundläggande regler, bli tilldelade en arbetsplats med passande utrustning, få tala och bli 

lyssnad på, få lämplig försäkring och få referenser efter genomfört evenemang. Volontären skall 

däremot arbeta lika hängivet och serviceinriktat som en anställd med lön, vara punktlig, 

pålitlig, entusiastisk och tro på organisationens arbete, vara lojal mot organisationen och endast 

ge konstruktiv kritik, men även ha en öppen kommunikation med arrangörer och övriga 

medarbetare.  

 

7.2.5. Miljömässig hållbarhet inom destinationsutveckling 

Både Mehmetoglu (2007) och Emmelin et al. (2010) diskuterar ämnet hållbar utveckling som 

innebär naturvårdsplanering och förvaltning av vårt ekosystem för ett bevarande av biologisk 

mångfald. Kärnfrågorna i denna planering är en avvägning mellan positiva och negativa effekter 

och samtidigt som det sker reduceringar av miljöbelastningar så långt det går. Där ingår nyttan 

av turism och friluftsliv, och en fördelning av samhällets resurser och åtgärder samt förhållandet 

mellan politik och vetenskap. Emmelin et al. (2010) menar således att det finns två synsätt på 

hållbar utveckling, dels där naturen är grunden eller gränssättande och där det sociala och 

ekonomiska är överordnade, och dels att hållbarheten är en avvägning mellan ekologisk, social 

och ekonomisk utveckling.  

 

Mehmetoglu (2007) menar att varje turistisk aktivitet i praktiken skall observeras i förhållande 

till hur stor grad den tillvaratar nuvarande generationens behov liksom framtida generationers 

behov på bästa möjliga sätt så att dessa aktiviteter kan betecknas som bärkraftiga. 

 

Att skapa en destination kräver en djup kunskap om var man befinner sig, denna kunskap 

inkluderar bland annat klimat, topografi, geologi, hydrologi, vegetation och flora och fauna, 

menar Bohlin och Elbe (2007). Inom privatresande är årstid och klimat viktigt då det gäller 

valet av en destination, detta är oftast inte lika viktigt inom affärsresande men kan förekomma, 

menar de. Därför är vädret en viktig faktor då det gäller marknadsföring av destinationer, 
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beroende på hur en destination marknadsför sig (till exempel som en solig eller väldigt kylig 

destination) så attraherar de olika gäst-grupper med olika preferenser. Även temperatur 

påverkas av topografi där de norra delarna av Sverige generellt är kallare än de södra, men även 

höjd över havet påverkar lufttemperatur då djupa dalsänkor oftast är kallare än uppe på fjället 

på grund av att kall luft är tyngre. 

 

Inom destinationsutveckling så är evenemang något som ofta används för att förstärka 

lockkraften hos en destination, inom sportevenemangsturism är satsningar ofta väldigt 

kortsiktiga och är till för att uppfylla ekonomiska mål, de kulturella och sociala effekterna blir 

istället sekundära, menar Bohlin och Elbe (2007). För att istället få en långsiktig destination så 

krävs ett samarbete mellan olika intressenter, till exempel kommun, organisationer, 

lokalbefolkning och näringsliv där alla inblandade har olika intressen att uppfylla, därför är det 

viktigt att formulera gemensamma mål, följande är ett antal aspekter som kan vara värda att 

diskutera vid en gemensam målformulering, menar författarna;  

 

- Vilka av existerande evenemang som kan utvecklas till turistiska evenemang 

- I vilken utsträckning som nya evenemang kan utvecklas eller attraheras till regionen 

- Vad evenemang kan betyda för att kunna expandera turistsäsongen samt sprida turismen 

geografiskt över ett större område 

- Vilken funktion som evenemang kan ha vid utvecklande av en destinationsimage 

- Vilka kostnader som är acceptabla för att utveckla evenemang och vem som skall betala 

dem 

- Medel för att identifiera, undvika och ta bort negativa effekter 

- Vilken uppgift evenemang kan ha för att gynna kultur, sport, kommunal utveckling 

- Behov av organisationsutveckling för att stödja evenemangsturism 

 

Enligt Bodén (2007) så går det endast att ana konturerna av en global klimatförändring och 

effekterna av denna vad gäller turisters val av resmål och motiv, säsongsmönster och en 

destinations utbud av allehanda aktiviteter. Inom turismen och dess område har just 

klimatfrågan börjat uppmärksammats alltmer.  Detta menar Bodén (2007) i sin rapport 

”Naturbaserad turism och klimatförändring”, som även framhåller att förändringar av klimatet även 

kommer att påverka ”miljön på turisternas hemort[…] De geografiska område och fysiska faciliteter som 

krävs för att resa […] Resursbasen på turistdestinationen, vilken reseanledningen baseras på.” (2007,sid 

7). Bodén (2007) menar att negativa effekter av klimatförändring i till exempel Centraleuropa 
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kan kunna komma att stärka svensk vinterturism, men att det kräver en framgångsrik 

anpassning i form av ändrade strategier av destinationer som måste anpassa sig till nya 

förutsättningar. Dessa nya förutsättningar, menar Bodén (2007), innebär att utöver resenärernas 

primära reseanledning till destinationen, måste en destination kunna erbjuda mervärden som 

anpassar sig till att en besökares preferens förändras i form av ett alternativ till den primära 

reseanledningen om till exempel vid dåliga väderförhållanden förhindrar ett genomförande av 

en aktivitet kopplad till gästens syfte med resan. Bodén (2007sid, 22) antyder att en 

klimatförändring skulle innebära ”att antal dagar med bärkraftiga isar (15 centimeter) mer än skulle 

halveras i södra och mellersta Norrland, vilket för Siljan och Storsjön innebär en minskning från 100-120 

centimeter (år 1961-90) till 30-50 centimeter (år 2071-2100)”. Dock menar denne att detta kan 

innebära att det sker en förskjutning av turismverksamheter längre norrut, som har bättre 

klimatologiska förutsättningar än andra och kan anpassa sig efter förändringar av detta slag.  

 

7.2.6. Sportturism 

Sportturism är något som intresserar såväl utövare som åskådare och har stor ekonomisk 

betydelse i industriella länder, anser Bohlin och Elbe (2007). Sportturism innefattar dessa olika 

delar, aktiv sportturism, evenemangssportturism och nostalgisportturism. Aktiv sportturism 

lockar människor till en plats för att delta i en fysisk aktivitet, evenemangssportturism lockar 

åskådare och nostalgisportturism handlar om att besöka attraktioner med stark koppling och 

association till diverse fysiska aktiviteter. Att besöka ett sportevenemang har utvecklats från att 

vara ett passivt nöje till att vara en plats där det bildas en feststämning tillsammans med andra, 

därför är skapandet av förutsättningarna för möten mellan människor något av det viktigaste att 

arbeta med vid skapandet av en sportdestination, anser författarna. 

 

Enligt Van Der Wagen och Carlos (2005) så kan olika evenemang bli kategoriserade utifrån de 

aktiviteter som pågår och vilken sorts målgrupp som lockas. Ett exempel är sportevenemang 

där det ingår allt från Olympiska Spelen till mindre enskilda evenemang i olika städer. Dessa 

mindre sportevenemang lockar inte bara lokala utövare utan kan även attrahera professionella 

idrottsmän och –kvinnor till evenemanget vilket är lockande för motionsutövarna eftersom de 

får möjligheten att utöva sitt sportintresse tillsammans med proffsidrottare vars liv kretsar kring 

sporten i fråga. Aktuella säkerhetsåtgärder måste vidtas där säkerheten för utövare och åskådare 

måste uppfattas vara tillräckligt hög för att risken för olyckor skall vara så liten som möjligt. 

Van Der Wagen och Carlos (2005) fortsätter att diskutera ämnet risker vid evenemang och 

visar en riskplaneringsplan med fem olika kriterier för varje identifierad risk, dessa fem är; 
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- Prioritering 

- Riskfaktor 

- Bedömd påverkan på evenemanget om risken uppfylls 

- Bevakning av risken 

- Beredskapsplan 

 

Även Priest och Gass (1997) diskuterar ämnet riskhantering, men de menar att organisationer 

måste spendera stor tid på att minska effekterna av olika olyckor som inträffas, förutom att 

försöka förhindra att olyckorna sker från första början. Priest och Gass (1997) menar att vissa 

riskfaktorer som måste hanteras, för att i så stor grad som möjligt förhindra 

ersättningsskyldighet är att förhindra skada på egendom, minska eller förhindra skada och 

lidande för individer, införa rutiner för att minska förluster och att avvärja att få ansvar för de 

förluster som inte går att förhindra.  

 

7.2.7. Vinterdestinationen 

Flagestad och Hope (2001) diskuterar att en vintersportdestination kan ses som en geografisk-, 

ekonomisk- och social helhet som består av alla dessa företag, organisationer, aktiviteter, 

områden och installationer vars syfte är att ge service till de specifika behov som en vintersport-

turist kan ha.  

 

En vintersportdestinations överlevnad och utveckling är till mångt och mycket centrerad kring 

olika strategier för att skapa konkurrensfördelar och samtidigt möta upp till kriterierna för 

hållbar turism enligt WTO:s föreskrifter. The World Tourism Organisation (WTO) 

presenterar sin definition av hållbar turism enligt följande;  

 

”Sustainable tourism is defined as a model form of economic development that is designed to: 

- Improve the quality of life of the host community 

- Provide a high quality of experience for the visitor, and 

- Maintain the quality of the environment on which both the host community and the visitor 

depend.”  

(Flagestad & Hope, 2001, s.445) 
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Bohlin och Elbe (2007) hävdar att det är viktigt med snö och is inom vinterturism men 

eftersom det är svårt att förutsäga hur mycket av dessa varor det kommer att finnas från år till år 

så kan detta påverka de eventuella resenärerna att inte boka resan så långt i förväg. Detta kan 

leda till att andra destinationer med säkrare information kring rådande klimat blir bokade 

istället. 

 

Strategisk framgång på en destination innebär, enligt Flagestad och Hope (2001) att termen 

”hållbar konkurrensfördel” måste behandlas i ett vidare perspektiv i samband med kontexten av 

effektivitet och avsaknaden av klara gränser vad gäller skillnaden mellan en organisation och en 

destination. Organisationer har klart definierade gränslinjer genom ägarskap medan 

gränslinjerna för en destination bestäms genom kundens eller gästens behov. Effektivitet i en 

organisation kan innebära företags-mål som är relaterade till individer, medan en destinations 

effektivitet vilar på sociala strukturer, samhällets involverande och olika intressenter. Därför 

föreslår Flagestad och Hope (2001) att termen ”hållbart värdeskapande” bättre definierar 

strategisk framgång på en destination. Författarna tolkar WTO:s ovanstående definition som att 

strategisk framgång bör kopplas till ekonomisk utveckling där livskvaliteten i ett lokalt 

samhälle, kvaliteten på besökarupplevelser och miljömedvetenhet är integrerade. Samhällets 

intressenter är viktiga för en destinations framgångsutveckling, menar de, och balansen mellan 

skyddandet av naturen och konkurrenskraft på marknaden torde vara essensen i en destinations 

utveckling. Sålunda är strategisk framgång nära sammankopplad med ett medvetet och etiskt 

sunt management i sin vidaste bemärkelse på en destination, anser de. 

 

Flagestad (2001) pekar på fem faktorer som är viktiga för att upprätthålla en vinterdestination 

och för att denna skall ha ekonomisk hållbarhet. Dessa faktorer är ekonomisk framgång, 

välmående invånare, bästa möjliga gäst-tillfredsställelse, bevarande av naturen och hälsosam 

kultur. 

 

7.3. Tillvägagångssätt för att analysera destinationer 

Inför det fortsatta arbetet, där det under rubriken Slutsatser genomförs en analys av Falun-Borlänge och 

Piteå, behöver vi teorier som vi kan grunda vår analys på. Dessa teorier beskrivs i nedanstående avsnitt. 

 

7.3.1. Att utveckla en destination 

Enligt Swarbrooke (2002) så finns det olika sätt att utveckla en destination, dessa skiljs åt 

genom en bedömning av platsen och dess nuvarande attraktioner och vad 
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destinationsutvecklingen har för syfte. Generellt så finns det fem olika sorters utveckling menar 

författaren. 

 

- En destination som byggs på en plats där det inte finns några attraktioner sedan tidigare 

- En utveckling av nya attraktioner på en plats där det tidigare funnits attraktioner 

- Nya attraktioner på en plats där det tidigare funnits attraktioner där syftet är att öka 

besöksantalet eller för att få nya potentiella marknader 

- Nya attraktioner vid existerande attraktioner där syftet är att öka anläggningarna som 

finns tillgängliga för gästerna eller för att öka gästernas utgifter 

- Nya evenemang som skapas men med syftet att flytta till en ny plats inom kort, till 

exempel Olympiska Spelen 

 

Enligt Swarbrooke (2002) så måste utvecklingen av destinationer ske med vissa egenskaper i 

åtanke, dessa är att personalen måste ses som en del av produkten eftersom det är de som har 

kontakt med gästerna och direkt påverkar hur en gäst upplever en destination. Eftersom 

destinationen som produkt är ogripbar och att som gästen inte kan prova på en destination 

innan ett köp eller ett besök så måste marknadsföringen ske med tanke på detta och fokus 

måste ligga på att skapa en bild av destinationen hos den potentiella gästen. Marknadsföringen 

bör därmed innehålla broschyrer och få positiv marknadsföring via medier, alltså är ett starkt 

samarbete med TV, press och andra medier en viktig faktor i marknadsföringen av 

destinationer menar författarna. 

 

Ytterligare en faktor som måste tänkas på, enligt Swarbrooke (2002) inom 

destinationsutveckling, är betydelsen av en bra upplevelse för gäster. Eftersom många resor till 

ett besöksmål som gästen inte tidigare besökt beror på att gästen hört ett positivt rykte om 

destinationen från sina bekanta så är upplevelsen för alla gäster på destinationen viktigt eftersom 

detta i sin tur får övriga potentiella gäster att få en positiv bild av destinationen. Detta har dock 

inte lika stor relevans då det gäller aktiviteter som inte har någon förbokning. Gästerna är en 

del av produktions- och konsumtionsprocessen och är därmed en faktor som inte går att 

kontrollera och förutse. Gästernas attityder och beteenden påverkar upplevelsen för alla 

inblandade och även väder är en faktor som inte går att förutse och som till stor grad inverkar 

på gästernas uppfattade upplevelse. Den ovanstående egenskapen, att vissa faktorer med 

upplevelsen inte går att kontrollera och förutse, leder till att destinationen inte kan garantera att 



34 
 

leverera en standardiserad produkt, som i sin tur bidrar till att kvalitetskontroll är svårare än i 

produktionsföretag men betyder inte att kvalitetskontrollen är mindre viktig vid destinationer. 

 

Swarbrooke (2002) nämner sedan ett antal faktorer som går att utgå från vid kvalitetskontroll. 

Pålitlighet, hur ofta fungerar allt inte som det skall? Hur nöjda är gästerna? Effektivitet, hur 

fungerar implementering av marknadsföringsstrategier och styrning av arbetskraft? Är den 

ekonomiska vinsten optimal? Vad har besöksmålet för rykte? Swarbrooke (2002) menar 

därefter att kvalitet inte går att granska endast en gång och sedan arbeta efter resultatet, kvalitet 

ändras över tid och influeras till stor del av dessa föränderliga faktorer. Gästernas förväntan, 

ändringar i implementeringen av mål från styrningen, ändringar i lagar och regler och hur nya 

aktörer påverkar besöksmålet och dess gäster. 

 

7.3.2. Konkurrensfördelar 

Ritchie och Crouch (2003) diskuterar olika konkurrensfördelar med destinationer och de 

kommer fram till att det finns sex stycken olika styrkor hos destinationer som måste 

uppmärksammas. Dessa är miljömässiga-, ekonomiska-, sociala-, kulturella-, politiska- och 

teknologiska styrkor, Ritchie och Crouch (2003) sammanfattar detta genom att visa sambandet 

mellan styrkorna. 

 

“In summary, what makes a tourism destination truly competitive is its ability to increase 

tourism expenditure, to increasingly attract visitors while providing them with satisfying, 

memorable experiences, and to do so in a profitable way, while enhancing the well-being of 

destination residents and preserving the natural capital of the destination for future 

generations.” 

(Ritchie & Crouch, 2003, s. 2) 

 

En av de ovanstående styrkorna, de kulturella, förklaras sedan vidare av Ritchie och Crouch 

(2003). Den kulturella faktorn kan ses som tolv olika delar, dessa är regionens hantverk, språk, 

traditioner, gastronomi, konst och musik, historia, specialiseringar inom arbete eller teknologi, 

arkitektur, religion, utbildning, klädstil och fritidsaktiviteter. Dessa faktorer har dock olika 

betydelse beroende på om det är en besökares eller en invånares synvinkel. Ritchie och 

Crouch (2003) menar att invånarna ser fritidsaktiviteter, gastronomin och traditionerna som de 

viktigaste inslagen av kultur i regionen, besökarna tycker att traditionen, gastronomin och 

historian är de viktigaste delarna. 



35 
 

 

Allen et al. (2005) räknar upp ett antal faktorer som kan vara till godo i en analys för en 

destinations evenemangsturism. Dessa beskrivs i två delar, den ena med eventuella styrkor och 

svagheter och den andra med potentiella möjligheter och hot. 

 

Styrkor och svagheter:  

Kvalitet, unicitet, image, ekonomisk-, social- och miljömässig påverkan, långsiktig strategisk 

planering, volontärkapacitet (ideella krafter), resetid och kostnad, invånarnas uppfattning om de 

ekonomiska följderna av evenemang, rådande väderförhållanden.  

 

Möjligheter och hot: 

Samarbetspartners såsom turistorganisationer, regering, kommun och näringsliv kan generera 

möjligheter för genomförande av evenemang. Hoten kan vara en direkt konkurrens från 

liknande eller annat evenemang under samma period samt ändrade väderförhållanden på grund 

av global uppvärmning. 

 

7.3.3. Definition av framgång 

Enligt Ritchie och Crouch (2003) så finns det en generell strategi för att göra en destination 

framgångsrik, denna strategi bygger på en analys som baseras både på konkurrensfördelar och 

fördelar i jämförelse med andra destinationer. Dessa måste betraktas i sitt sammanhang där 

alternativa marknadssegment, konkurrerande destinationer och dess strategier(där både 

samarbetspartners och rena konkurrenter ingår), och främst av allt destinationens egna mål. 

Ritchie och Crouch (2003) menar att framgången för en destination ofta mäts i enbart 

ekonomiska termer, dock så måste bedömningen av destinationens framgång grundas på 

destinationens egna mål där de ekonomiska fördelarna inte nödvändigtvis är viktigast. 

Framgång för en destination måste alltså mätas genom att se till vilken grad destinationen har 

uppnått sina mål. Detta illustrerar Ritchie och Crouch (2003) med en destination som har som 

mål att få ett visst positivt ekonomiskt resultat men samtidigt bibehålla bevarandet av dess 

miljömässiga- och kulturella integritet. Destinationen strävar efter att få en viss vinst, men inte 

på bekostnad av miljö och kultur i regionen. I detta fall måste därför bevarandet av miljön och 

kulturen, förutom de ekonomiska fördelarna, räknas in då det gäller att bedöma hur 

framgångsrik destinationen har varit under den bestämda tidsramen. 
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7.4. Utvecklingsstrategier för Piteå och Falun-Borlänge 

Nedanstående avsnitt beskriver först vad en utvecklingsstrategi bör innehålla och därefter jämförs de lokala 

utvecklingsstrategierna för Piteå och Falun-Borlänge. 

 

7.4.1. Lokal och regional utvecklingsstrategi 

”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 

kommunen eller landstinget” 

                                                                          (Wahlström, 2002, sid.66) 

 

Citatet, menar Wahlström (2002), visar att det inte torde finnas några större formella hinder för 

att bygga kommunala upplevelsestrategier, men att de mentala och erfarenhetsmässiga hindren 

dock är större. Enligt Wahlström hanteras stora delar av vår vardag på lokal och kommunal 

nivå, och att upplevelsesamhället börjar i kommunhuset. Huruvida en destinations möjligheter 

att kunna hävda sig framgångsrikt i den alltmer hårdnande konkurrensen beror enligt 

Wahlström på de som styr på lokal nivå och dess förmåga att bland annat kunna;  

 

 ”Rätt tolka vad som händer i omvärlden” 

 ”Förstå olika relevanta gruppers behov, vanor och förväntningar” 

 ”Vara medveten om den egna ortens styrkor och svagheter” 

 ”Bygga upp en realistisk och kommersiellt gångbar vision av vad orten skulle kunna bli” 

 ”Skapa en aktionsplan, byggd på visionen och bilda en effektiv genomförandeorganisation” 

 ”Se till att det råder total enighet kring visionen” 

 ”Regelbundet utvärdera aktionsplanen och de resultat som uppnåtts” 

                                                                          (Wahlström, 2002,sid. 55) 

 

En annan viktig aspekt är vilken mediebild en destination har, anser Wahlström (2002). En 

positiv bild av en ort eller destination skapar stolthet för invånarna och förstärker den lokala 

imagen, och den skapar nyfikenhet hos omvärlden. Mediebilden styrs av konsumenternas 

förväntningar och även deras efterfrågan, menar Wahlström (2002), som poängterar att det 

viktigaste i strategisammanhang är att ha med sig lokalbefolkningen. Vidare menar författaren 

att sport och idrott är en av de största sektorerna inom upplevelsesamhället och en naturlig 

koppling mellan dessa och den lokala marknadsföringen. Dock tenderar sportupplevelser att bli 

mer och mer teknikkrävande vilket medför större investeringskostnader för arrangörer av dessa 
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evenemang. En utvecklingsstrategi på lokal eller regional nivå bör innehålla följande mål, enligt 

Wahlström (2002). 

 

 ”Få befintliga invånare att stanna” 

 ”Få ungdomar som flyttar att ha en så positiv minnesbild som möjligt av sin hemort” 

 ”Dra till sig nya företag och arbetstillfällen” 

 ”Få befintliga företag att stanna” 

 ”Dra till sig nya besökare” 

 ”Få besökare att stanna längre” 

 ”Skapa medial goodwill” 

 

Kommuner måste fråga sig vilka sorts invånare som är välkomna, hur det går att få stopp på 

utflyttningen, menar Wahlström (2002), och diskuterar hur kommunen skall få utflyttade 

ungdomar att komma tillbaka om än i ett senare skede i sitt liv, hur det går att skapa ett bra 

upplevelseklimat för företagare och få de befintliga att prata väl om klimatet som råder. Frågor 

som rör besöksnäringen hamnar ofta hos kommunen såsom till exempel; hur skall kommunen 

arbeta för att locka till sig fler besökare, och stödja idéer från ortens invånare, samt 

implementera gott uppförande eller attitydförändringar hos ortens invånare vid mötet med 

besökare utifrån för att skapa en bra mediebild av destinationen. För att besvara dessa frågor 

och nå framgång med sin lokala upplevelsestrategi, anser Wahlström (2002) att det är viktigt att 

kunna tolka vad som sker i omvärlden, att det finns kunskaper om vad som händer på lokala 

och regionala upplevelsearenor. Det är vidare av stor vikt att det finns en transparens i 

hanteringen av informationen från kommunens sida och att informationen sprids på ett relevant 

sätt. En upplevelsestrategi ligger till grund för destinationens marknadsföringsstrategi och detta 

ställer krav på orten att vara väl medveten om dess styrkor och svagheter så att en realistisk 

vision utifrån dessa går att bygga och att arbeta efter, anser författaren.  

 

7.4.2. Jämförelse av lokala utvecklingsstrategier för Piteå och för Falun-

Borlänge 

Vid genomgången av dels Piteå kommuns-, och Falu Kommuns hemsida (www.pitea.se, och 

www.falun.se) återfinns på båda orternas informationssidor offentliga dokument som 

tillväxtprogram för respektive kommun. I Dalastrategin, sidan 3; ”med förenade krafter mot 

2016”, framkommer att visionen för Dalarna lyder. 
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”Dalarnas framtid ligger i våra egna händer. I Dalarna möts tradition och nytänkande och 

här kan alla utvecklas. Dalarna drivs av lust, vilja och skapandekraft. Dalarna växer och 
utvecklas i aktivt utbyte med sin omvärld.” 

 
 

I tillväxtprogrammet för Piteå kommun, 2011-2015, lyder visionen så här;  
 

 

”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att – det är hit man kommer 

när man kommer hem.” 

 

Gemensamt för dessa dokument är att båda kommunerna prioriterar ett utvecklat och starkt 

och växande näringsliv, samt att det inte beskrivs något eller mycket lite om besöksnäringens 

del i näringslivet i båda dokumenten. Det är endast Piteå kommun som nuddar ämnet då de 

lyfter fram kulturella och kreativa näringar på orten ”ett högt intellektuellt kapital på orten är de 

kulturella och kreativa näringarna, i den inräknas bland annat besöksnäring, musik och medier.” 

 

Vid en granskning av båda kommuners informationsutbud på hemsidor, visar det sig att på 

hemsidan för Turism på Piteå kommun finns ingen länk till information om Piteå Winter 

Week, det finns ingen egen hemsida för detta evenemang. Falun-Borlänge turism, visar det sig, 

har dock upprättat en mycket informerande hemsida under namnet ”Lake Runn” 

(www.runn.se) där besökaren via en länk från turistorganisationen ”Falun-Borlänge” kan boka 

paket sommar som vinter, titta på filmer om evenemang, få information om isförhållanden och 

plogade banor på vintern och mycket mer och dessutom på engelska, holländska, tyska och 

svenska. Enligt protokollet för mötet om ”utveckling av vinterturism i Piteå” (onsdagen den 30 

mars 2011) påpekas det av närvarande att det finns för få kanaler ut till intresserade 

skridskoåkare överhuvudtaget i dag via Piteås hemsida. 



39 
 

 

8. Slutsatser 

Under följande avsnitt presenterar vi framgångsfaktorer baserade på genomförda intervjuer och bearbetad 

litteratur och en granskning av Piteå som leder till en utvecklingsstrategi för Piteå som skridskodestination. 

Sedan avslutas avsnittet med en diskussion av slutsatserna. 

 

8.1. Framgångsfaktorer för en skridskodestination 

Med utgångspunkt i våra utförda intervjuer och bearbetad litteratur så skall vi formulera ett antal 

framgångsfaktorer utifrån en existerande- eller teoretisk destination, den existerande destinationen är 

Falun-Borlänge, den teoretiska destinationen baseras på relevant litteratur. För att återkoppla till modellen 

för vår arbetsprocess (figur 1) så representerar denna rubrik Hypotetisk teori 1 eftersom vi formulerar ett 

antal framgångsfaktorer baserade på informationen i Fas 1. 

 

 Något som är specifikt för vissa vinteraktiviteter och även för skridskoåkning är förstås 

is, det måste finnas tillgång till is menar Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 

2011) och Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011). Detta menar även 

Bohlin och Elbe (2007) som påpekar att tillgången på snö och is inte går att förutse och 

är därför en viktig faktor att fundera över eftersom is-tillgången kan påverka eventuella 

resenärer att inte alls boka resan. 

 

 För att få en fungerande skridskodestination så krävs det en väl organiserad is-

organisation, denna skall helst finnas tillgänglig sju dagar i veckan, 24 timmar om 

dygnet poängterar både Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) och Van 

Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011). 

 

 Enligt Bohlin och Elbe (2007) och Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) 

så måste en framgångsrik skridskodestination vara tillgänglig, med det menas att det inte 

får vara för långt från målgruppen till destinationen, men även transferavståndet mellan 

till exempel flygplats och destination måste vara minimal. 

 

 Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) nämner även ett nära samarbete 

med andra aktörer som en viktig faktor för att lyckas med skridskoevenemang. Detta 

kan till exempel yttra sig i ett nationellt samarbete. 
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 Lokalbefolkningen har stor betydelse för om en skridskodestination blir lyckad eller 

misslyckad. Därmed menas att en väl förankrad inställning, attityd och intresse hos 

invånarna är av största vikt. Dessutom krävs ett engagemang och beredvillighet från 

kommunens sida att arbeta långsiktigt och satsa mycket pengar och resurser på arbetet 

för att skapa en framgångsrik skridskodestination enligt Flagestad och Hope 

(2001),Wahlström (2002), Mehemetoglue (2007), Emmelin et al. (2010), Van Dartel 

(personlig kommunikation, 11 april, 2011) och även den dåvarande projektledaren för 

Piteå Winter Week, Bo Sandström (personlig kommunikation, 6 januari, 2011). 

 

 Enligt Fernström (2005), Page och Connell (2009) och Tusveld (personlig 

kommunikation, 15 april, 2011) så är priset en avgörande faktor då det gäller val av 

destination. Detta styrks även av Fernström (2005) som menar att gäster kräver att få ett 

större värde på upplevelser och mer valuta för pengarna. 

 

 Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) och Van Dartel (personlig 

kommunikation, 11 april, 2011) menar att engagemang från ideella föreningar är av 

stort värde för evenemang med syfte att utveckla en destination. Allen et al. (2005) och 

Van Der Wagen och Carlos (2005) menar även de att volontärkapaciteten på en 

destination innebär en styrka vid större evenemang. 

 

 Swarbrooke (2002), Ritchie och Crouch (2003), Bohlin och Elbe (2007), Visser och 

Petersen (2009), Persson (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) och Van Dartel 

(personlig kommunikation, 11 april, 2011) menar att vädret och övriga 

klimatförändringar är viktiga faktorer att ta hänsyn och planera efter då det gäller 

utvecklandet av en destination eller olika arrangemang, speciellt sådana som är 

beroende av is och kyla. 

 

 Swarbrooke (2002), Page och Connell (2009), Lenndin (personlig kommunikation, 5 

maj, 2011) och Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) tar även upp 

värdet av kringliggande aktiviteter vid ett evenemang eller på en destination, såsom 

hundspann, skoteråkning, isfiske, mat och dryck, uthyrning av skridskor på plats och 

övriga aktiviteter som inte har direkt med skridskoåkning att göra, ökar 

attraktionsvärdet på destinationen. 
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 Pine och Gilmore (1999), Swarbrooke (2002) och Ritchie och Crouch (2003) menar 

att kvaliteteten på en upplevelse har stor inverkan på dess potentiella framgång hos dess 

nuvarande- och framtida besökare. Strömberg (2007) menar även att det handlar om 

mer än att endast vara ett turistmål, det krävs storslagenhet, överraskningar och 

surrealism för att få uppmärksamhet. 

 

 Mossberg (2003), Ritchie och Crouch (2003), Allen et al. (2005), Grönroos (2008) och 

Holloway (2009) och dåvarande projektledaren för Piteå Winter Week, Bo Sandström 

(personlig kommunikation, 6 januari, 2011) påstår alla att image är en viktig del av en 

destination och har stor betydelse för om gäster överhuvudtaget vill besöka platsen. Om 

en destination har en image där ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet 

genomsyrar destinationsutvecklingen så kan detta vara en bidragande faktor till 

framgång enligt Emmelin et al. (2010). 

 

 Van Der Wagen och Carlos (2005) och även Van Dartel (personlig kommunikation, 11 

april, 2011) menar att om en skridskodestination lyckas attrahera professionella 

skridskoåkare, eller stora tävlingar, så lockar det även fritidsutövare till isen och 

evenemanget får därmed en djupare förankring hos lokalbefolkningen. 

 

8.2. Piteå i nuläget 

Vilka styrkor har Piteå som skridskodestination i nuläget? Utifrån intervjuerna med Lenndin (personlig 

kommunikation, 5 maj, 2011), Persson (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) och dåvarande 

projektledaren för Piteå Winter Week, Bo Sandström (personlig kommunikation, 6 januari, 2011), så 

har vi formulerat vilka av framgångsfaktorerna under ovanstående rubrik som Piteå uppfyller, dessa 

beskrivs nedan. 

 

 Piteå har tillgång till naturis i skärgårdsmiljö oftast från december till april, beroende på 

rådande klimatförhållanden enligt Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) 

och Persson (personlig kommunikation, 5 maj, 2011). 

 

 Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011), Persson (personlig kommunikation, 

5 maj, 2011), Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) och Van Dartel 
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(personlig kommunikation, 11 april, 2011) menar att det finns en välorganiserad is-

organisation i Piteå. 

 

 Till viss del uppfyller Piteå tillgänglighetsfaktorn, varav Piteå uppfyller avståndet mellan 

flygplats och slutdestination enligt Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011). 

Däremot så är det långt mellan den holländska marknaden och destination Piteå, 

prisfaktorn är även en negativ aspekt då det krävs anslutande flyg från Stockholm till 

Luleå eller Skellefteå. 

 

 Dåvarande projektledaren för Piteå Winter Week, Bo Sandström (personlig 

kommunikation, 6 januari, 2011) hävdar att det finns en antydan till intresse för 

skridskoevenemang hos kommun, lokala aktörer och lokalbefolkningen. Detta är dock 

inte förankrat ännu. 

 

 Persson (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) påstår att det finns ett visst ideellt 

engagemang för Piteå som skridskodestination, Lenndin (personlig kommunikation, 5 

maj, 2011) påstår dock att han vill se ett större samarbete med ideella föreningar och 

andra potentiella samarbetspartners. 

 

 Enligt Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) så finns det vissa 

kringliggande aktiviteter som skulle kunna förhöja upplevelsen av evenemanget Piteå 

Winter Week. Detta anser dock Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) och 

Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) inte räcker. 

 

8.3. Vad saknas i Piteå i nuläget? 

Vilka framgångsfaktorer saknas i Piteå idag? Detta baseras på de formulerade framgångsfaktorerna och 

intervjuerna med Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011), Persson (personlig kommunikation, 

5 maj, 2011) och dåvarande projektledaren för Piteå Winter Week, Bo Sandström (personlig 

kommunikation, 6 januari, 2011). Utifrån de genomförda intervjuerna så betraktar vi de 

framgångsfaktorer som inte uppfylls i Piteå. Dessa har därför oftast ingen källa eftersom de grundar sig på 

vad informanterna inte har nämnt i sin beskrivning av Piteå. För att återkoppla till modellen för vår 

arbetsprocess (figur 1) så representerar denna rubrik Fas 2 och Fas 3. Vi har granskat Piteå för att ta reda 

på vad som saknas(detta genomförs i Fas 2). Detta används sedan i Fas 3 för att ta reda på vad som 

krävs för att Piteå skall uppfylla de formulerade framgångsfaktorerna som Piteå inte uppfyller i nuläget. 
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 Trots att Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011), Persson (personlig 

kommunikation, 5 maj, 2011), Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) och 

Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) påstår att det finns en väl 

fungerande is-organisation i Piteå så anser de att den måste utvecklas för att Piteå skall 

kunna bli en framgångsrik skridskodestination. 

 

 Piteå som destination måste bli mer tillgänglig för att locka fler resenärer, detta gäller 

både kostnaden för resan och restiden. 

 

 Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) menar att det krävs ett nationellt- 

och regionalt samarbete för att kunna utveckla skridskoturismen, detta finns inte i Piteå 

i dagsläget som har möjlighet att samarbeta med närliggande orter och Visit Sweden. 

 

 Det krävs en djupare förankring av intresse hos lokalbefolkningen i Piteå och även 

regionalt för att göra Piteå Winter Week med skridskoevenemang ekonomiskt hållbart 

och långsiktigt. 

 

 Piteås utbud måste utvecklas så att gäster känner att de får valuta för sina pengar, det 

krävs ett större värde på upplevelserna för att Piteå skall kunna attrahera fler resenärer. 

 

 Samarbetet mellan kommun, lokala föreningar och näringsliv är inte tillräckligt starkt i 

dagsläget då det gäller skridskoturism. 

 

 Som det ser ut idag så finns det ingen tidig planering med en beredskapsplan vad gäller 

ändrade väderförhållanden under hela skridskosäsongen. 

 

 I Piteå så saknas det kringliggande aktiviteter för att förhöja värdet av 

skridskoupplevelsen. 

 

 Det krävs bättre kvalitet på upplevelserna som erbjuds under evenemang i destinationen 

Piteå. 

 

 Piteå har en stark image som sommarstad, medan vinterturismen är underutvecklad. 
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 Piteå skulle behöva elitskridskoåkare och tävlingar som agerar som dragplåster för 

eventuella besökare, ett sådant dragplåster skulle även innebära att ett större intresse hos 

lokalbefolkningen har möjlighet att växa. 

 

8.4. Utvecklingsstrategi för Piteå som 

skridskodestination 

Här formuleras utvecklingsstrategin med framgångsfaktorer som krävs för att Piteå skall kunna bli en 

framgångsrik skridskodestination. För att återkoppla till modellen för vår arbetsprocess (figur 1) så 

representerar denna rubrik Hypotetisk teori 2. Hypotetisk teori 2 är en utvecklingsstrategi, baserad på 

Hypotetisk teori 1 men vidareutvecklad genom information från Fas 2 och Fas 3. 

  

Denna utvecklingsstrategi för att göra Piteå till en framgångsrik skridskodestination grundar sig 

på definitionen av framgång som Ritchie och Crouch (2003) använder, som innebär att 

destinationen bör uppfylla sina mål, oavsett vilka de är. Vi anser därför att Piteå bör ha dessa 

mål med sin destinationsutveckling av vinterupplevelser. 

  

 Skapa skridskoevenemang av god kvalitet ur ett upplevelseperspektiv (enligt rubriken 

Problemområde) 

 Få befintliga invånare och företag att stanna kvar i Piteå (enligt rubriken Lokal och 

regional utvecklingsstrategi) 

 Utveckla en ekonomiskt-, social- och miljömässigt hållbar destination (enligt rubriken 

Upplevelseekonomi) 

 Öka besöksfrekvensen till skridskodestinationen Piteå under vintern (enligt 

Intervjuresultat 2) 

 Att skapa en image för Piteå som skridskodestination (enligt rubriken Image) 

 Att Piteå arrangerar Marathon-lopp inom långfärdsskridskoåkning (enligt rubriken Syfte 

och frågeställning) 

  

Ur framgångsfaktorerna framkommer det att det krävs många olika medverkande krafter för att 

uppfylla uppsatta mål för att bli en framgångsrik destination, enligt Flagestad och Hope (2001), 

Wahlström (2002), Tusveld (personlig kommunikation,15 april, 2001) och Van Dartel 

(personlig kommunikation, 11 april, 2001). För Piteås del handlar det om att samarbeta lokalt, 
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men även regionalt och nationellt för att förankra en långsiktigt hållbar vinterdestination där 

fokus ligger på att arrangera långfärdsskridskolopp och att utveckla Piteå Winter Week samt 

utöka aktiviteter under vintern. På lokal nivå kan detta innebära att genom att, till exempel 

arbeta med attitydförändringar, få lokalbefolkningen att engagera sig i sin kommun och skapa 

ett bra näringslivsklimat som ökar viljan att investera i kommunen, påpekar Mehmetoglu och 

Emmelin (2007, 2010). Det är vidare av vikt att det existerar ett transparenstänkande som bör 

börja hos kommunen, menar Wahlström (2002) och Fernström (2005) som innebär att 

öppenhet och insyn gentemot invånarna om allt som sker på det kommunala planet skall 

eftersträvas. Den lokala befolkningen-, och det rådande näringslivsklimatet torde vara en 

kommuns-, och en destinations vagga. 

  

På regional-, och nationell nivå bör ett samarbete innebära att en enhetlig vision-, och 

strategiplan existerar så att alla arbetar efter samma mål och är medveten om vikten av att 

samarbeta och dess positiva effekter som kommer alla involverade till gagn, dels genom ökad 

besökarfrekvens till regionen men även genom de positiva ekonomiska effekter som det 

medför, hävdar Wahlström (2002) och Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011). 

För att skapa evenemang av god kvalitet ur ett upplevelseperspektiv bör det naturliga första 

steget för varje destination vara att medvetandegöra det faktum att vi idag lever i ett 

upplevelsesamhälle/-ekonomi. Även en förankring av kunskapen om vad det innebär att arbeta 

utifrån ett upplevelseperspektiv bör ta sin början i lokalsamhället och på kommunal nivå, då 

beslut gällande besöksnäringen ofta hanteras av våra politiker, påstår Wahlström (2002). Ett än 

mer nära samarbete mellan FoU (forskning och utbildning) och kommunen skulle således 

utifrån ovanstående diskussion, för Piteå kommuns del handla om att öka kunskaperna och 

hitta kopplingar som bidrar till en ökad förståelse för sättet att arbeta utifrån ett 

upplevelseperspektiv, för att kunna förändra den rådande kulturen som råder inom 

kommunens väggar. Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011,) Van Dartel (personlig 

kommunikation, 11 april, 2011), Swarbrooke (2002), Page och Connell (2009) menar att en 

viktig aspekt i hänseende av att Piteå står som arrangör av ett Marathon-lopp på 

långfärdsskridskor och lockar hit elitåkare från hela världen är att ha kunskap om att det idag 

krävs kringaktiviteter av god kvalitet som ger ett mervärde för besökaren vid ett evenemang 

såsom detta. Med god planering, beredskapsplaner och framförhållning kan många riskfaktorer 

såsom alternativa möjligheter till upplevelser i närområdet, kraftigt snöfall på tävlingsdagen, 

dåliga isförhållanden, och haverier av nödvändiga maskiner minimera risken för att besökarna 

lämnar Piteå med negativa känslor och minnesbilder i bagaget och således försvaga Piteå som 
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skridsko-, och vinterdestination och dess image utåt. Detta anser Swarbrooke (2002), Allen et 

al. (2005), Van Der Wagen och Carlos (2005), Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 

2011) och Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) som även menar att en 

förstärkning av Piteås image innebär att upplevelsebegreppet först och främst måste slå rot hos 

lokalbefolkning och kommun och att medvetandegöra att en destinations image bygger på att 

varje individ och organisation kan bidra till en positiv utveckling och bild av sin hemort, och 

att detta endast kan uppnås om invånarna känner delaktighet och involveras i sin destinations 

utveckling. 

  

8.5. Diskussion av slutsatser 

Piteå profilerar sig som en evenemangsstad med lång erfarenhet och kompetens att arrangera 

stora evenemang, likaså förs gärna ett resonemang kring de starka profil-bärarna Pite Havsbad, 

som är en stark attraktion under sommaren, pitepalten och piteandan i strategiplanen för 

destination Piteå (2007) En profilering som även syftar till att arbeta med inställning och 

attityder hos lokalbefolkningen. I samma strategiplan (2007, s.8) finner vi visioner såsom; 

”Destination Piteå ska år 2010 vara en öppen, nyskapande spjutspets med unika upplevelser och 

evenemang året runt, dag som natt”. Dock medges det att det svaga utbudet på vintern i Piteå 

faktiskt existerar, både i strategiplanen (2007) och i intervjun med den dåvarande 

projektledaren för Piteå Winter Week, Bo Sandström (personlig kommunikation, 6 januari, 

2011), som även denne menar att vinterevenemang och vinterturism är underutvecklade i 

Piteå. Hur kan det komma sig att det inte finns mer i Piteås utbud vintertid än det gör, inte 

minst med tanke på de unika naturtillgångarna som praktiskt taget gratis finns runt knuten i 

form av snö, is och kyla? Även i styrdokumentet för framtida skärgårdsutveckling i Piteå för år 

2008-2013 (www.lansstyrelsen.se/norrbotten) finner vi att hållbara satsningar på inflyttning, 

turism och rekreation i Bottenviken eftersträvas, liksom kommunalstyrelsens ordförande Peter 

Roslund menar i Piteås översiktsplan (www.pitea.se, 2004), att en utveckling av upplevelse- 

och skärgårdsturism är prioriteringar, såväl som ambitionen finns att möjliggöra för fler 

människor att få vistas och njuta av den vackra skärgården som finns här.  

 

Vi kan inte undgå att ställa oss frågande till var problemet ligger och vad som är orsak till att 

det fortfarande, enligt vår uppfattning, inte existerar större evenemang med starka upplevelser 

vintertid i Piteå, då det övergripande klart framgår av ovanstående resonemang att på olika plan 

inom kommunen och turismnäringen eftersträvar en utveckling av densamma? Eftersom syftet 

med föreliggande examensarbete är att ta reda på hur Piteå kan utvecklas för att bli en 
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framgångsrik skridskodestination, och utifrån ovanstående diskussion menar vi att viljan och 

grundelementen till att utveckla Piteå som vinterdestination i stort, och som 

skridskodestination i ett snävare perspektiv dock existerar. 

 

Visser och Petersen (2009) och Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) 

framhåller att långfärdsskridskoåkning är en populär sport i Holland med historiska rötter, och 

stora organiserade skridskoevenemang såsom Marathon Speedskating över hela landet 

arrangeras under vintermånaderna. Eftersom det de senaste åren inte finns någon garanti för att 

vattendragen i kanalerna i Holland fryser till is, så är arrangörerna av tävlingarna tvungna att ta 

reda på vilka andra destinationer i Europa som kan garantera is över längre tid, menar Van 

Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011) och Tusveld (personlig kommunikation, 15 

april, 2011). Det framkommer i resultatet av intervjuerna att en bra is-organisation måste finnas 

bakom ett arrangemang av en tävling i elitklass och är en viktig framgångsfaktor, vilket Piteå 

idag redan har menar Lenndin (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) och Persson (personlig 

kommunikation, 5 maj, 2011). Vad som dock är svårare att förutse och planera för, menar vi, 

är klimat- och väderförhållanden som enligt Persson (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) 

ställt till med besvär de senaste två åren i Piteås innerskärgård och hotat möjligheten till att 

kunna ploga banor och ens genomföra lokala tävlingar. Eftersom klimatförändringar påverkar 

villkoren till att hålla maratonlopp på naturis, kan de inte bara förbises, utan bör kommuniceras 

och värderas eftersom temperaturförändringar tenderar att påverka turistströmmar inom länder, 

hävdar Visser och Petersen (2009). En medvetenhet och öppen kommunikation utåt om 

rådande klimatförhållanden bör alltså, tillsammans med kunskap om var destinationen befinner 

sig topografiskt, geologiskt och klimatmässigt som Bohlin och Elbe (2007) påpekar, innebära 

att åtminstone en framförhållning i det strategiska arbetet med att utveckla en 

skridskodestination måste finnas vad gäller riskfaktorn väder och klimat på destinationen, menar 

vi. Vi påstår även att risken att resenärer väljer att inte boka sin resa långt i förväg utan avvaktar 

in i det sista eller väljer en annan destination, som Bohlin och Elbe (2007) anser vara en 

riskfaktor med vinterturism, kan minimeras utifrån ett öppet och tydligt kommunicerande utåt 

vad gäller väder-, klimat-, och isförhållanden inom en destination. Det faktum att Bodén 

(2007)hävdar att en förskjutning från mellersta Sverige till övre norra delarna av Sverige vad 

gäller tillgång på frusen naturis på grund av klimatförändringar kommer att ske de närmaste 50 

till 100 åren, får oss att skönja en fördel för Piteå som skridskodestination. 
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Upplevelser har alltid funnits runt omkring oss, men eftersom konsumentmönstret har ändrats 

de senaste åren så har även köp-beteendet ändrats till fördel för något mer än en standardiserad 

produkt, kunder kräver mer valuta för sina pengar menar Fernström (2005). Van Dartel 

(personlig kommunikation, 11 april, 2011) anser däremot att invanda beteenden inte går att 

ändra över en natt, därför anser vi att Piteå bör påbörja sin utveckling av Piteå som en 

upplevelsebaserad vinterdestination redan idag. Att detta skall ske på kommunal nivå bör inte 

vara något problem enligt Wahlström (2002) som även menar att upplevelsesamhället börjar i 

kommunhuset, vilket vi håller med om. 

 

De senaste åren så har fokus gått från överlevnad till uppmärksamhet påstår Schulze (2005). 

Denna längtan efter uppmärksamhet syns även på marknaden eftersom kunden vill ha 

uppmärksamhet, och det är kundens marknad menar Fernström (2005) vilket leder oss in på 

betydelsen av minnesvärda upplevelser under längre tid där gästen själv är medproducent enligt 

Pine och Gilmore (1999) och Fernström (2005). Dessa medproducenter menar vi är direkt 

avgörande för Piteås fortlevnad som skridskoarrangör eftersom det krävs skridskoåkare för att 

Piteå skall kunna vara en skridskodestination. 

 

Strömbergs (2007) syn på upplevelseekonomi är inte ny i den bemärkelsen att den enligt 

honom fortfarande förutsätter ett lågavlönat servicefolk som arbetar inom servicesektorn. Vi 

motsäger oss hans tolkning eftersom vi håller med Pine och Gilmore (1999) som anser att 

upplevelser är personliga, därför ser vi inte kopplingen som Strömberg (2007) gör mellan 

upplevelseekonomi och lönens betydelse, som i det här fallet är oväsentlig, dock håller vi med 

Strömberg (2007) vid hans beskrivning av att ett turistmål innebär så mycket mer än bara 

turistmål, vilket vi tolkar som något mer än servicesektorn inom turism. 

 

I resultatet framkommer det att destinationsutveckling grundar sig på att förmedla 

konkurrensfördelar, till exempel miljömässiga, ekonomiska och sociala. Vi har även sett att 

image är en viktig faktor i destinationsutveckling eftersom en destinations image förmedlar dess 

konkurrensfördelar till potentiella gäster anser vi, detta bekräftar även Ritchie och Crouch 

(2003), Bohlin och Elbe (2007) och Holloway (2009). Förmedlingen av konkurrensfördelar, 

det vi ser som image, uppfattas olika från person till person, därför måste verkligheten studeras 

vid marknadsföring av en destination för att fånga gästens uppmärksamhet enligt Mossberg 

(2003). 
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För att få en hållbar destination så krävs det att det finns nog många aktörer, eftersom en 

destination med väldigt få aktörer blir sårbar och känslig för förändringar, detta kan förhindras 

om lokalbefolkningen är delaktig i den lokala turistprocessen enligt Mehemetoglu (2007) och 

Emmelin et al. (2010). Detta håller vi med om eftersom vi i resultatet ser att lokalbefolkningens 

engagemang är en viktig framgångsfaktor. Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 

2011) påstår att en hållbar utveckling innebär en långsiktig process vilket krävs för att 

lokalbefolkningen och näringslivet skall hinna anpassa sig efter förändringar på deras hemort, 

dessa förändringar innefattar både miljömässiga- och sociala reformer. 

 

Om vi även ser till hållbart värdeskapande så kan vi definiera strategisk framgång på en 

destination, detta föreslår även Flagestad och Hope (2001). Detta hållbara värdeskapande är 

starkt kopplat till ekonomisk utveckling på en vinterdestination där livskvalitet, kvalitet på 

besökarupplevelser och miljömedvetenhet är starkt integrerade. Detta visar på vikten av 

besökarens upplevelse och anledningen till varför Piteå bör utgå från hållbart värdeskapande. 

 

Sportevenemang som lockar professionella elitidrottare, som det skulle innebära för Piteås del, 

attraherar även övriga besökare för att delta som åskådare och med-utövare menar Van Der 

Wagen och Carlos (2005) och Van Dartel (personlig kommunikation, 11 april, 2011). Detta 

menar vi styrker vår utvecklingsstrategi för Piteå eftersom ett av målen är att arrangera 

Marathon Speed Skating på långfärdsskridskor och ett annat att öka besöksfrekvensen i Piteå 

under vintern. 

 

Vi som länge varit intresserade av turistbranschen, och speciellt vinterturismen, ser möjligheten 

att få skapa en utvecklingsstrategi som ytterligare en utveckling av våra intressen. På senare tid 

innefattar dessa intressen även skridskoturism, som numera ligger oss varmt om hjärtat. Att vi 

får skapa en utvecklingsstrategi för just Piteå är även det positivt och vi hoppas att Piteå 

kommun får användning av denna så att destinationen Piteå kan delta i ett samarbete med 

övriga skridskodestinationer i Sverige genom Visit Sweden. Enligt strategiplanen för 

destination Piteå (2007, s.8) står det att läsa. 

 

”Destination Piteå ska år 2010 vara en öppen, nyskapande spjutspets med unika 

upplevelser och evenemang året runt, dag som natt.” 
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Utifrån denna vision ser vi ett hopp om att Piteå i framtiden skall känna stolthet över sin stad 

och att alla, invånare som besökare, skall trivas i Piteå, året runt, dag som natt! 
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9.  Reflektion av eget arbete 

I denna reflektion så återkopplar vi till vår valda metod för att själva fördjupa vår kunskap kring 

arbetssätten som vi har använt, inför framtiden. 

 

Vår metodteoretiska utgångspunkt, hermeneutiken, har fungerat väl under vårt arbete eftersom 

vi har fått reflektera och omvärdera under hela vår arbetsprocess. Detta har varit till stor nytta 

då vi har använt oss av ett stort antal källor som vi har omvärderat under arbetets gång. Detta 

speglas även i vår ansats och valet av ett abduktivt arbetssätt där vi hela tiden har pendlat mellan 

teori och verklighet vilket både har varit mödosamt till viss del då abduktionen påverkat oss att 

ta en väg, från verklighet, till teori, till verklighet igen för att sedan skapa en teori, en väg som 

vi annars inte nödvändigtvis hade gått. Abduktionen har även hjälpt oss att hålla oss från 

villospår eftersom vi faktiskt har en väg att gå, där vi vet vad varje steg innebär. 

 

Att vi har använt oss av intervjuer som primär källa för att formulera våra framgångsfaktorer har 

varit väldigt positivt eftersom insamlad data kan appliceras direkt på verkligheten. Däremot så 

har språket visat sig vara ett hinder för tolkningen av kommunikationen eftersom två av våra 

informanter, Tusveld (personlig kommunikation, 15 april, 2011) och Van Dartel (personlig 

kommunikation, 11 april, 2011), är holländare, som talar svenska men som inte är deras 

modersmål. 

 

Då det gäller urvalet av våra informanter så har det visat sig att deras kunskaper och förmedlade 

information har varit väldigt relevant för vår frågeställning. 
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10.  Fortsatt forskning 

Utvecklingsstrategin för Piteå som en skridskodestination som författarna formulerat grundar 

sig främst på tre delar, litteratur, författarnas tolkningar och intervjuer som till viss del handlar 

om skridskodestinationer i stort, men främst om Falun-Borlänge. Om utvecklandet av Piteå 

som skridskodestination skall vara syftet i ytterligare forskning så bör forskningen bearbeta 

ytterligare konkurrerande- och samarbetande skridskodestinationer, möjligtvis genom att ta 

fram framgångsfaktorer som dessa besitter och göra en utförligare utvecklingsstrategi för staden. 

Ett närmare samarbete mellan forskaren och Piteå kommun kan även leda till nya 

utvecklingsmöjligheter för destinationen. 

 

För att ytterligare utveckla Piteå som skridskodestination så går det att gå djupare in i de medel 

som finns tillgängliga, med till exempel marknadsföring och marknadsföringsstrategier för att 

förstå hur en positiv image skapas, specifikt för en skridskodestination. 

 

I övrigt så kan framgångsfaktorerna som författarna till denna uppsats tagit fram, användas för 

att göra utvecklingsstrategier för andra destinationer som vill utveckla sina skridskoevenemang, 

men då krävs det att dessa andra destinationer granskas för att se vilka faktorer som redan 

uppfylls, och vilka som bör arbetas vidare med. 
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12. Bilagor 

Under stycket bilagor följer en transkribering av intervju och en kopia av resterande intervjuer. 

 

Bilaga 1 

 

Intervju med Christian Van Dartel 

 

Denna intervju via e-mail är en del i examensarbetet på C-nivå som utarbetas av ovanstående studenter 

på Upplevelseproduktion 180 hp vid institutionen för kunskap, kommunikation och lärande i Piteå. Som 

uppgiftslämnare är Ni garanterad att förbli anonym om så önskas. Lämnade uppgifter i denna intervju 

kommer inte att användas till annat än detta vetenskapliga arbete.  

  

Hej,  

Nedan följer våra frågor till dig beträffande långfärdsskridskoåkning i Falun/Borlänge. Använd 

gärna nedan bifogade dokument att skriva dina svar på.  Senast den 17 april vore jag tacksam 

om du kunde maila över dina svar, och undrar du över något så hör av dig! 

Lotta Sandström, lotta_sandstrom@msn.com, Tel.070-536 86 07 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lotta Sandström  

 

frågor 

 

 

1.  Långfärdsskridskoåkning är en populär vintersport i Holland. Kan du beskriva varför det är 

så populärt i Holland, enligt din uppfattning? 

 

Skridskoåkning är Hollands endaste och största vintersport. Holland har inga bärgar och pga av vårt 

havsklimat så har Holland ingen snö garanti. Men Holland har många kanaler och små sjöar som frysa 

lätt på vintern. De kanalerna har varit den snabbaste transport väg på vintern, när man skulle transportera 

till ex. ost från gård till stan. Samtidigt ligger stora delar av Holland under havsnivån och var vintern den 

mailto:lotta_sandstrom@msn.com
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tiden det man inte behövde oroar sig om vattennivån, i stället kunde man fyra vintern på isen. 

Skridskoåkning har blivit en del av våran kultur, även våran stora konstnärer målade skridsko vinterbilder.  

 

2. Beskriv vilken din roll är i Falun/Borlänge. 

Jag är projektledare för Runn Winter Week, dvs. ansvarig för att samordna alla olika evenemang som 

genomförs den veckan, och ansvarig för att utveckla den veckan så man kan använda RWW i 

marknadsföringen av regionen (Falun-Borlänge) båda nationellt och internationellt. Samtidigt är jag 

ansvarig för dem Holländska Elit-Tävlingar i uppdrag av Holländska Skridsko Förbundet. 

 

3. Förklara vad det är för speedskate-tävlingar som går av stapeln i Runn Winterweek varje år.  

Där Holland har nu ingen is garanti längre söker vi andra destinationer för att kunna åka skridsko. 

Sverige är sådan destination. 

I början använda man skridskorna som transportmedel i Holland men redan ganska tidigt började man 

utmana andra i byn för att se vem var snabbaste på isen. En ny sport hade utvecklad sig. Man hade 

tävlingar från 100m till och med 200km. I nord Holland (Friesland) åkte man mellan 11 städer, varje 

gång man passerade en stad fick man en stadsstämpel som bevis. ”De Elfstedentocht” är världens största 

skridsko tävling och en höjdpunkts för alla i Holland. 

De som åkte den långa tävlingar kallades ”Marathon Schaatsers”. Holländska Skridskoförbundet startade 

att samordna tävlingar under en ”Marathon Cup”. Marathon Cup innehåller båda inomhus och utomhus 

tävlingar. Inomhus kör man 100 varv av 400m och utomhus kör man på naturis upp till 200km 

(Elvastads distans) 

För att behålla intresset i skridskosporten är det viktigt att visa upp tävlingar på naturisen, det är där det 

började, och det är naturisen vi lär oss att åka skridsko. Nu vi inte har så ofta is i Holland måste vi åka 

utomlands, samtidigt vill Holländska skridskoförbundet det också andra länder börja utveckla 

skridskosporten igen och kanske i framtiden det Marathon Skridsko blir nåt slags av olympisk sport i form 

av en ”mass start” (till ex. 10km SM 2011). 

I 2006 startade KNSB(holländska skridskoförbundet, författarens anmärkning) en utomlands naturiscup 

(Grand Prix Natuurijs), dels för att garantera tillräcklig tävlingar för alla åkare och dels för att 

internationalisera marathonskridsko. Tävlingar i Falun-Borlänge är en del av den cuppen. 

KNSB(holländska skridskoförbundet, författarens anmärkning) garantera, dem som få organisera en 

tävling, minst 30min TV tid på den Holländska TV 1 (NOS) 

 

4. Anser du att Falun/Borlänge är en framgångsrik vinterdestination med anledning av dessa 

tävlingar? 
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GP Tävlingar har bidragit till utvecklingen av skridsko som sport och i första hand som motions möjlighet 

på vintern. Is organisation har kunna förbättra sig och förutsättningar för att kunna åka skridsko har blivit 

bättre och bättre. 

Flera företag hyra ut skridsko nu och antalet skridsko åkare här i regionen har växt enorm. Falun-

Borlänge har blivit nu också en skridsko destination för andra i Sverige. Många tillresta från Mälardalen 

finns varje helg på Runns-Is.  

Tävlingar har gjort det möjligt att marknadsföra regionen också utomlands och speciellt i Holland. Antalet 

Holländare båda på sommarn som på vintern växer från år till år och hade inte varit möjligt utan dem 

tävlingar. 

Fler reseföretag har visats intresset att jobba med Falun-Borlänge som turist destination båda för sommar 

och vinter säsongen. 

Tävlingar har i så fall absolut bidragit att utveckla Falun-Borlänge som en vinterdestination. Naturligtvis 

är det också nödvändigt att har flera andra vinterevenemang som till ex. Svenska Skidspelen. 

Man kommer inte bara för att kunna åka skridsko, det behövs flera aktivitets möjligheter och inte bara 

sportligt. Boendet shopping och kultur är lika viktig för att kunna attrahera turister. 

 

5. Vad utgör enligt din uppfattning en framgångsrik vinterdestination? 

En destination måste kunna erbjuda den perfekta mixen mellan aktivitets anbud för hela familjen 

(outdoor, shopping, kultur), plats/kvalitet/pris av boendet och måste vara logistik lättillgängligt. Mycket 

av detta beror på målgruppen också, en skridsko åkare vill bo så billigt och så nära isen som möjligt. 

 

6. Med tanke på konkurrens, finns det begränsningar i hur många skridskodestinationer det kan 

finnas i ett och samma land, anser du? 

För att kunna vara en skridskodestination så måste men redan har ett bred lokal bas, andars kan man 

aldrig hålla upp kvalitén och hitta stöd som man behöver för att hålla på med sånt. Finns den basen redan 

så spela det inte så stor roll hur många destinationer det finns i landet men de ska inte vara för nära. 

Ska men bara börja med ”vi har en sjö som frysa varje vinter och vi vill locka utländska gäster som kanske 

vill åka skridsko och därför ska vi börja ploga”, så börja man på fel håll. Frågan ska komma från 

befolkningen eller intresset ska vara tillräcklig stort lokalt innan man gör sånt.  

Problemet med ”konkurrensen” är oftast det dem förstör bilden av skridsko Sverige när dem inte kan 

garantera kvalitén av isen. En utländsk gäst som åker till Sverige för att åka skridsko kommer aldrig att 

glömma den destination som inte hade bra is och kanske även kommer aldrig tillbaka även om andra 

destinationer har bra is. 
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Just nu är det för många som tror kan varan en skridskodestination bara pga. dem har ett hotell nära isen 

som kanske äggs av en Holländare, de förstå oftast inte hur mycket det kostar, pengar och tid, för att hålla 

is kvalitén.  

Dem stora destinationer som Mälardalen, Falun-Borlänge, Piteå och Örstersund har tillräcklig kraft och 

möjligheter, men skulle kunna attrahera fler turister när dem skulle göra en gemenskaplig marknadsföring i 

Holland. Falun-Borlänge har en ganska tidigt säsongbörjan, Mälardalen är utmärkt för skridskosafari, 

Östersund börja i mitten/slutet av februari när det kan vara sämre i Falun/Borlänge. Samma gäller för 

Piteå där man kan uppleva skridsko på Havsis. 

 

 

7. Vilka faktorer, menar du, är viktiga att uppfylla som arrangör av en skridskotävling och ett 

koncept såsom Runn Winter Week? 

Först och främst: Is-Organisation ska funka under alla väder förhållande och 24timmer per dygn, 7 dagar 

i veckan. Man ska kunna garantera en vis is-kvalitet som är så bra som möjligt. 

 

Kommunen måste inse det man inte kan ändra världen på en dag och det en satsning för att locka fler 

turister med hjälp av ett evenemang är långsiktigt och tar minst 5 år innan man se resultatet. 

 

Evenemanget måste kunna erbjuda nånting för alla för att kunna locka fler deltagare. 

Regional befolkning är en viktig del i detta och är den basen till evenemanget. Vill man ha ett stor 

evenemang så måste man först kunna locka dem som bor i närheten, så tänk på familje aktiviteter. Det är 

redan en upplevelse för en utländsk turist att kunna uppleva hur lokal befolkningen beter sig 

 

8. Om du tänker på risker med att arrangera ett skridskolopp på Runn, vilka anser du vara de 

mest kritiska faktorerna som kan göra att tävlingarna inte kan genomföras? 

Vädret är den största riskfaktor och samtidigt den som man inte kan kontrollera. Men man ska vara 

förbered för den ”worst case scenario”, så man måste veta vad man ska göra när det till ex. regnar eller 

snöar. 

 

9. Till sist, har du några personliga framgångsrecept förl att arrangera ett bra evenemang? 

Man ska fundera hur man kan använda ett evenemang i brett perspektiv. Vad är värdet av evenemanget 

för deltagare, kommun, land, företag etc. Att bara hänga upp en start och mål banderoll räcker kanske för 

en deltagare men har ingen värde för en sponsor eller kommun. 
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Tack för din medverkan! 

 

 

Bilaga 2 

 

Transkribering av intervju med Anne Tusveld, Travel Trade Manager, 

Nederländerna,  

Visit Sweden, den 15 april 2011, via Skype.  

 

 

Jag har varit i Falun/Borlänge, i Mora i Östersund och faktiskt en gång i Piteå, som sagt, en 

framgångsrik destination i den bemärkelsen, för att vara framgångsrik så måste den vara 

tillgänglig, och tillgänglig menas här utifrån ett transfer-perspektiv, låt säga 2-3 timmar från en 

flygplats. Hemskt gärna direktflyg så att man slipper byta flyg.De ska kunna ta max 4-5 timmar 

att komma på plats, eller att dom tar egen bil.Men det är ingen möjlighet i Piteå, så pratar vi 

tillgänglighet med flyg då är det i nufallet, inte så perfekt kan man säga, att man har amsterdam 

stockholm så ska man byta från stockholm till, är det Piteå eller??? Luleå aha, ja då är det ändå 

en hel dag, en hel dags arbete för att komma däruppe.Så tillgängligheten är väldigt viktig för att 

vara framgångsrik. Så är prisnivån också avgörande, det finns konkurrens också för Sverige, 

konkurrens av bland annat i tjeckien har dom börjat, dom har i weissensee i österrike, där det 

finns väldigt många holländare som åker dit varje år. Så i italien har dom också börjat nu har ett 

upplägg där, det finns mycket konkurrens, och det viktiga att man håller rätt prisnivå för att 

redan ge  

 

Dock ni har ju också framgångsrik är ju också man måste ha....... vinteraktiviteter och det har 

ni ju också, bland annat hundspann, isbrytare och såna roliga saker sen som också måste finnas 

är ju is, som weissensee har det varit väldigt dåligt ibland såå ...det är väl nånting, det problemet 

har vi ju också när vi marknadsför östersund det blir så lätt så dyrt om man är ett gäng med 4-5 

personer då är det redan tjugotusen spänn som det kostar innan man är där, vilket gör att man 

åker tillbaka till weissensee en gång till det är tillgängligheten, så att satsa på det unika ni har för 

att ni ligger i lappland och att ja för att det finns bara några team som har tillräckligt med 

pengar som är sponsrade så att dom ska betala allt, så priset är avgörande.  
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Så de flesta måste fixa det här själv med pengar det är inte alla team som har så mycket pengar. 

Men det diskussionen tar ni med christian van darten. Den tekniska aspekten är ju att allt ska 

vara bra tekniskt vad gäller isförhållandena och tävlingar, holländarna har ju nya helt andra 

skridskor än vad svenskarna har och ja det är väldigt viktigt att isen är preparerad på rätt sätt, 

det är ju ett ismarathon det är ingen ja isupplevelse som svenska skridskoåkare ja det är ett 

maraton det är inte att åka med en guide på tur för en ja ni förstår vad jag menar det är ett 

maraton så det är en viktig faktor att ni har en bra ja organisation liksom för att sköta isen, ni 

förstår 

 

Det allra viktigaste är alltså att ni har is över huvud taget och det har ni ju i sverige för att det 

finns inte så mycket is i holland det har varit väldigt dåligt i holland i december tror man att det 

ser bra ut men så ingen is i januari februari mars, så då ja alla åren har varit väldigt väldigt dåligt 

i holland med isen det är det svåra men vad jag tycker skulle vara framgångsrikt det har  jag  

talat med christian vandarten också, men att inte bara lyfta piteå och att alla kör sitt eget race 

men att ha ett samarbete med dom andra destinationerna inom sverige så har vi en sverigecup 

så att man åker runt från Falun till östersund till piteå eller från piteå till östersund till falun för 

mig är det alltdetsamma men i alla fall men att man presenterar sverige förstår ni i sin helhet 

inte bara en destination utan alla destinationer tillsammans  

 

Skating in sweden ja, som vi ser det i framtiden att det skulle vara bra om ni sätter er ner till 

sammans alla destinationer tillsammans och diskuterar hur kan vi göra för att marknadsföra oss 

tillsammans som en helhet så vi får kraft och gemensam marknadsföringsinsats genom visit 

sweden för alla destinationer och inte var och en så att det blir sverige som ni marknadsför som 

skridskoland och inte bara en destination.  

 

Framgångsrik är också att att att lära sig det måste vara en viss uthållighet också det är väldigt 

viktigt det  det finns olika klasser som sagt det finns olika nivåer av tävlingsteam och att det är 

viktigt att det finns allt på plats på destinationen när det verkligen blir tävling då är det nånting 

annat då är det viktigt att man har pressrum och bjuder på andra aktiviteter och att man ser till 

att den egna lokala pressen och tv är intresserad av hela evenemanget  

 

Christian van darten står ju för lokala nivån och jag står för hela sverige , men piteå som 

framgångsrik skridskodestination ni har ju balticum som ni åker på och det är ju fantastiskt 

spännande och annorlunda och sen är det ju om det finns en uthållighet och pengar och 
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budget och möjlighet att liksom stämma av med varandra då tror jag att det verkligen finns en 

möjlighet  

 

Tyvärr är knsb(holländska skridskoförbundet, författarens anmärkning) det kungliga 

skridskoförbundet en partner som är lite svårt att prata med men dom är ju amatörer och en 

ganska kraftig organisation och vad kan man säga dom byter om och bestämmer sig sent och 

det är mycket spela och det är ingen väldigt bra organiserad ja folksport ja det är många som 

bestämmer där och ibland går det väldigt långsamt och men  som sagt där har det christian 

vandartel absolut insatt vad gäller det och som sagt vad viktiga målet men egentligen är det så 

att skridskomålgruppen som ni söker den är väldigt vi har redan kartlagt den det är en helt 

annan sak att säga att vår målgrupp är whops eller vi vill jobba för dinks men som sagt det är 

väldigt viktigt att man tänker helhet i man tänker hela sverige i större och i helhet som sagt  

 

Om man tittar på målgruppen i holland så ser man unga par så där mellan 25 och 55 och som 

med vänkretsen träffas en gång i veckan och som åker på inomhusbanor vi har ju vi har ju 10 

till 15 inom hus skridskobanor i holland det är ju en nationalsporten i holland jag vet inte 

vilken nationalsport ni har och det är nånting som man gör hela året runt här och det är 

faktiskt dings och whops ja som ni förstår  det är isgubbar det är maratontävlare  

  

 Anne: Då det gäller fokusområden så finns det inom Visit Sweden, vi har faktiskt skidåkning 

och skridskor är de viktigaste faktiskt. 

 

Lotta: Ja det är det? De två. Ja. 

 

Anne: De två, och vissa är resursgrejer, vad gäller hundspann och sånt. 

 

Lotta: Just det, ja. 

 

Anne: De tre är väl egentligen vad vi har för fokusområden. 

 

Lotta: Mm, okej, ja men det låter ju bra, det låter bra faktiskt. 

 

Ida: Ja. 
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Anne: Vad som är väldigt viktigt också är att, speciellt när de är långt bort och har en charter 

som ingår i hela produkten, då är det lättare att jobba med researrangörer och då är det också 

viktigt att allt ska vara lätt åtbart så att allt finns online, bra bilder, lätt att boka, enkelt helt 

enkelt. 

 

Lotta: Mm. 

 

Anne: Om det är för komplicerat så vill de inte vara med researrangörerna. 

 

Lotta: Just det, okej, ja. Ja det är, ja. 

 

Anne: Det ska stämma. 

 

Lotta: Det är stora krav, men det är väl så överallt idag förstår jag också. 

 

Anne: Ja, det är inte bara här, det är också om jag, om vi, då vi ska jobba tillsammans med 

Sommarturism, så är det väldigt ofta hemsidor, de ska vara bokningsbara, jag har just bokat min 

biljett från, vad var det, Arlanda till Gävle, det tar fem minuter och då har jag betalat med 

internet... 

 

Lotta: Ja. 

 

Anne: ...och klart liksom, det är så fantastiskt. 

 

Lotta: Det är... 

 

Anne: Ja. 

 

Lotta: Men du, den här målgruppen som ni hade utförligt har undersökt, finns det skrivet? 

 

Anne: Ja, det finns lite material, dock allt finns på holländska 

 

Lotta: Jaha, det är holländska? Ja okej. 
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Anne: Sen jag kan ge, jag är så hörni, jag har, det finns en hel del, lite hemsidor också, men allt 

är på holländska faktiskt. 

 

Lotta: Ja, okej, okej, ja. Dåså, ja men då vet vi det var bara det jag undrade över faktiskt, om 

man kunde få tag, men ni kanske har. 

 

Anne: Jag ska kolla om jag hittar information. 

 

Lotta: Ja okej, ja men det är jätteschyst, jamen Anne, det var ju bra vi är nöjda. 

 

Anne: Toppen bra, det var bara början men okej. 

 

Lotta: Det känns jättebra. Jadå det, jag förstår! Tack för att du. 

 

Anne: Men ni förstår min strategin är att? Jag ser framtiden, att vi kommer tillsammans och vi 

marknadsför Sverige som skridskodestination och där kan Visit Sweden komma in och lägga 

imagepengar. Men då pratar vi framtiden så jag sa också till, efter mötet med Christian Van 

Dartel då sa jag, ta dig tillbaka till Piteå, ta dig tillbaka till Falun, jag har kontakt med 

Östersund och kanske vi måste ha nån träff nån gång då vi vet också om det finns pengar 

överhuvudtaget att satsa. 

 

Lotta: Just det, ja. Det är väl det med Visit Sweden, ni får väl statliga pengar alltså från? 

 

Anne: Vi får statliga pengar och om ni får EU-pengar, så sitter ni ju med upphandling, offentlig 

upphandling också. Där är det viktigt att ha klart och tydligt vad finns det för pengar, för man 

behöver ju en viss uthållighet för att kunna komma fram med nånting 

 

Lotta: Jomen visst. Jag förstår att det handlar om minst en 5-årsplan. 

 

Anne: Jag vill jättegärna gå med Christian Van Dartel nån gång till Skridskoförbundet och säga, 

det här har vi, vi har tre fantastiska, mogna destinationer, och vi hyr en charter och tar de upp 

från våra flygplatser till Östersunds flygplatsen, till Luleå flygplatsen, sen får de gärna åka med 

buss. 
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Lotta: Ja det skulle väl vara kul ja. Vi hoppas på det här nu. 

 

Anne: Ja exakt, vad har ni för framtidsperspektiv eller vad kommer ni att göra med ert 

material? 

 

Lotta: Vi hoppas att det ska komma kommunen i första hand här i Piteå till gagn. Så att de får 

en helt annan synvinkel nu på det här, vad de egentligen behöver göra för att det här ska 

kunna uppnås. Vad det är som saknas i Piteå egentligen. Vi vill påvisa dem det helt enkelt, och 

på vårt sätt hjälpa till med, så det ska kunna ros i hamn det här. 

 

Anne: Jag ska kolla om jag hittar nånting i det som jag har gjort om Östersund som kan vara 

till nytta för er som ni kan tänka på, det viktigaste som man ska tänka på är exportmogenhet, 

det finns faktiskt en, som kan vara intressant för er när ni går vår sida från Visit Swedens 

hemsida, en exportguide som är en lång lista på vad som krävs för att vara exportmogen. 

 

Lotta: Ja just det. 

 

Anne:Också bra att ha. 

 

Lotta: Tack så hemskt mycket Anne, då ses vi, ha det bra hej. 

 

Ida: Hej. 

 

Anne: Hejdå.  

  

Bilaga 3 

Efter att ha presenterat upplägget och på förhand skickat intervjufrågorna till en respondent på 

Piteå Presenterar, inleder jag med att fråga vad begreppet image innebär för denne. Min 

föresats med detta är att det man inte bör utgå ifrån att alla tolkar ett begrepp på samma sätt 

och att det kan betyda olika för olika personer även inom en turistorganisation; ”Imagen är vad 

en plats är mest känd för. Trevligt folk, bra bad till exempel på en ort. Det är bilden man har av en 

destination - varumärket!”. 
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Men vad betyder image för en destination, egentligen? Mitt antagande är att turister har olika 

bilder av olika destinationer, och respondenten svarar på min fråga vad denne anser att image 

betyder för en destination;...”Det betyder väldigt mycket. Det är ju lättare att lokalisera den rätta 

målgruppen, de människor som söker just den bilden av en destination om destinationen har en bra 

image”. 

  

Eftersom många gäster upplever Piteå för första gången via Piteås hemsida och får därigenom 

sina (första) intryck av Piteå som destination, undrar jag således om det fanns någon speciell 

tanke eller strategi när de bygger upp sin hemsida;...”Ja, idag är det, som du säger, så att många 

naturligtvis använder sig av vår hemsida vid första kontakten med Piteå. Vi arbetar mycket med denna, 

och försöker göra den så attraktiv för alla ålderskategorier som möjligt. Därför använder vi oss av sociala 

medier såsom facebook, och har en daglig uppdatering, som en dagbok är det tänkt, så att gäster kan gå in 

och blogga. Självklart kan den förbättras, men i dagsläget är vi nöjda med den”.  

 

När jag går igenom Piteå turisms hemsida (www.pitea.se/turism) får jag intrycket av att Piteå 

är en vänlig, attraktiv destination och att det mesta händer på sommaren. Så här svarar 

respondenten på frågan om hur Piteå som destination uppfattas av turisterna;” Som en mycket bra 

sommar- och evenemangsstad, uppfattningen är att turisterna gillar staden och tycker den är trevlig med 

mycket att göra och med trevliga människor och invånare som är hjälpsamma och tillmötesgående. Detta 

vet vi genom marknadsundersökningar vi gjort”.(Modifierad till korrekt svenska) 

 

Respondenten har tidigare svarat att det är viktigt med en destinations image och att turister 

har en viss bild av en destination. Så till ”pudelns kärna” i mitt syfte med denna rapport 

kommer jag till frågan om hur Piteå arbetar med sin image, och om de har upprättat några 

strategier i sitt arbete med sin image. Respondenten svarar;...” Vi har en gemensam strategiplan, 

med besöksnäringen å ena sidan och kommunen å andra sidan där vi jobbar efter dessa gemensamma 

upplagda strategier. Strategierna är samlade i en” gästbok” som vi ger ut i ett samlat häfte och som heter 

strategiplan för destination Piteå. I denna beskriver vi varför det behövs en plan för destination Piteå, vi 

har tittat på våra styrkor, svagheter, hot och möjligheter och vad vi ämnar göra med dessa. Vi har en tydlig 

vision, och vi har en profil som vi vill skall handla om inställning och attityd, våra så kallade Piteås 10 

budord, ”Att våga”. Vidare beskriver den vår organisation och vår marknadskommunikation, hur vi ska 

kommunicera vårt varumärke helt enkelt”.  

 

http://www.pitea.se/turism
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Men vad är det då som gör att varumärket Piteå har en image som evenemangsstad och kanske 

framförallt som sommarstad, och vad lyfter man fram i sitt arbete med att sälja Piteå? 

Respondenten svarar;...” Det beror på vilken målgrupp vi vänder oss till. Om det gäller barnfamiljer 

lyfter vi fram aktiviteter och Piteå havsbad t. ex. Vi marknadsför ju evenemang, så kallad riktad 

marknadsföring, mot den målgrupp vi vänder oss till. Det är klart att vi lyfter fram det som är rotat hos 

besökarna och som alltid efterfrågas och för Piteås del är det sommarevenemangen såsom PDOL (Piteå 

dansar och Ler, förf. anm.), Summergames (internationell fotbollsturnering för ungdomar, förf.anm.)”.  

 

Eftersom en destination ständigt är under utveckling och aldrig får stagnera undrar jag i nästa 

fråga vad man skulle vilja ändra på i arbetet med Piteås image, och svaret blir kort och 

koncist;...” Vi skulle nog behöva lägga fler evenemang vintertid. Som det är idag är det ju känt som en 

sommarstad. Vinterevenemang eller vinterturism är underutvecklad i Piteå idag”. 

 

På många destinationer kan ibland iakttagas att problem finns såsom samarbete mellan 

näringsliv och kommuner och att politik sätter käppar i hjulen för destinationsutvecklingen. På 

min fråga om det finns några hinder eller problem i arbetet med att förbättra Piteås image, 

svarade informanten; ...” Finansieringen är helt klart ett problem. Vi vill göra mer än vad vi har pengar 

kan man väl säga, och ett mer enhetligt samarbete med kommunen vad gäller profileringen skulle vara bra. 

Det kan uppstå förvirring när kommunen har ett budskap utåt och turistorganisationen ett annat”. 

  

I den reviderade upplagan av strategiplanen för destination Piteå (2007, s.8) läser jag att deras 

vision är; ”Destination Piteå ska år 2010 vara en öppen, nyskapande spjutspets med unika upplevelser 

och evenemang året runt, dag som natt.” Min sista fråga blir således hur framtiden ser ut för Piteå 

som destination, och respondenten svarar;” Piteå är på rätt väg. Vi har börjat hitta bra samarbete 

inom näringen, och vi har hittat bra satsningar för att utöka vinterturismen”.  

  

Bilaga 4 

Denna intervju via e-mail är en del i examensarbetet på C-nivå som utarbetas av Lotta Sandström och 

Ida Forsberg, studenter på Upplevelseproduktion 180 hp, vid institutionen för kunskap, kommunikation 

och lärande i Piteå. Som uppgiftslämnare är ni garanterad att förbli anonym om ni så önskar. Lämnade 

uppgifter i denna intervju kommer inte att användas till annat än vårt vetenskapliga arbete.  

 

Frågor 
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1. Vilken roll har du i samband med Bothnialoppet och även i Piteå Winter Week? 
 

 Jag är ordförande i föreningen Bothnialoppet och är ansvarig för genomförande, hemsida och 

för tidtagningen. 

 

2. Vad anser du behövs i nuläget för att kunna genomföra ett bra skridskolopp på havsis som 

det ju är i Piteå? 

 

Vi har nu haft två år med svåra isförhållanden, snö på tunn is tidigt på hösten i innerskärgården 
. Man har inte kunnat ( vågat ) gå ut med maskiner för att ploga. Vi skulle behöva några år 
med bra isförhållanden för att öka intresset. 
 

3. Vad anser du om Piteås möjligheter för att kunna utvecklas till en ”skridskodestination” med 

större arrangemang som till exempel Marathon speed skating eller skating in Sweden? 

 

Jag tror att möjligheterna är goda. 

 

4. Kan du beskriva huruvida du anser att det idag existerar en bra fungerande is-organisation i 

Piteå?  

 

Is-organisationen fungerar bra. Man har haft en del otur med havererade maskiner och 

ogynnsam väderlek. 

 

5. Egna funderingar kring Piteå som skridskodestination? 

 

Är det månne växthuseffekten son gett oss mildare höstar med mer nederbörd? Om den 

tendensen fortsätter får vi problem ( se fråga 2 ). 

 

Tack för din medverkan! 

 

Bilaga 5 

 

Denna intervju via e-mail är en del i examensarbetet på C-nivå som utarbetas av Lotta Sandström och 

Ida Forsberg, studenter på Upplevelseproduktion 180 hp, vid institutionen för kunskap, kommunikation 
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och lärande i Piteå. Som uppgiftslämnare är ni garanterad att förbli anonym om ni så önskar. Lämnade 

uppgifter i denna intervju kommer inte att användas till annat än vårt vetenskapliga arbete.  

 

Frågor 

 

1. Kan du beskriva vilket ditt/din uppdrag/befattning är i Kultur-, och Fritidsnämnden i Piteå 

Kommun? 

Avdelningschef med ansvar för anläggningar, park och skärgård. 

 

2. Piteå Winter Week genomförs för tredje året i rad år 2012. Vilka förbättringar anser du att 

det behövs till nästa års genomförande? 

Bättre/tidigare planering med alla inblandade aktörer. 

Ökad säljinsats framförallt avseende skridskostafett och Bothnialoppet. 

Mat och annan förtäring får inte ta slut. 

Bättre skyltning till området och till parkering. 

Gärna en dag till med Pite Unika och familjedagen. 

Mer aktiviteter tidigare under vintern med framförallt skridskoaktiviteter för att ”lära” 

Piteborna att åka skridskor. 

Skridskouthyrning på plats på isen. 

Kioskförsäljning på helgerna via föreningslivet  så fort skridskoslingan öppnat för säsongen. 

 

3. Har Piteå kommun en formulerad strategiplan för besöksnäringen för framtiden, och kan du 

kort beskriva den? 

Det måste ni fråga Pitepresenterar eller Turistbyrån. 

 

4. För att kunna klara av stora evenemang såsom Marathon speed skating-lopp på bottenviken 

behövs en bra is-organisation som står bakom, samt ideella föreningar. Kan du beskriva hur du 

upplever detta i Piteå? Har ni bra stöd från ideella föreningar och en ordentligt fungerande is-

organisation i Piteå?  

Is-organisationen är bra i dagsläget med en bra maskinpark, personalresurser och en kompetent 

erfaren personal. Däremot är organisationen kring Bothnialoppet alldeles för svag med ett fåtal 

ideellt engagerade i föreningen. Här skulle behövas en ordentlig förstärkning. 

 

Tack för din medverkan! 


