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Förord 

Har du någonsin tänkt på vad du förmedlar om din hemort och vilka effekter det får för orten? Du är 

faktiskt den största representanten för din hemort och det du förmedlar om din hemort är just vad orten 

kommer vara i andras ögon. Säger du ”min hemort är fantastisk” kommer andra också tycka det men 

säger du ”min hemort är förfärlig” kommer andra tycka så istället. Och säger du ingenting alls 

kommer din hemort förbli okänd.  

Efter tre år på programmet för Upplevelseproduktion i Piteå har vi lärt oss och uppmärksammat hur 

stor betydelse en människas första intryck har. För att en människa ska få ett positivt intryck av saker 

och ting blir det därför viktigt att den första kontakten människan får med tinget är positiv. Hanna som 

kommer från Boden har uppmärksammat att hennes hemort lider av en ganska negativ image medan 

Julia som kommer från Mariestad har uppmärksammat att hennes hemort inte har någon tydlig image 

alls. Med våra kunskaper ville vi därför utveckla varsin strategi för respektive destination, en strategi 

som syftar till att uppnå stoltare invånare. Detta eftersom invånarna just är de största representanterna 

för destinationerna, de om några kan ge destinationerna en fantastisk istället för förfärlig image. 

Arbetet har varit otroligt lärorikt och intressant att genomföra men det har krävts blod, svett och tårar. 

Vi vill därför tacka alla som stöttat och hjälpt oss genom vår process, utan er hade denna uppsats 

aldrig varit möjlig! 

Tack till Jalle Svanberg, Jeanette Nilsson, Lotta Samuelsson, Christina Herthnek, Anna Viola 

Hallberg, Katarina Johansson, Tomas Riklund, Ronny Eriksson och invånarna i Boden och Mariestad 

för fantastiska intervjuer som gett oss mycket på fötterna i framtagandet av strategierna. Vi vill även 

ge ett stort tack till vår handledare Hans Gelter som stöttat och handlett oss på allra bästa sätt, utan dig 

hade vi aldrig rott hem det här. Vi vill även tacka Marjo Kallioinen som visat omtanke och hjälpt oss 

med översättningen av vår sammanfattning. Sist men inte minst är vi evigt tacksamma för allt stöd vi 

fått och allt tålamod våra nära och kära visat oss under arbetets gång.  

Hjärtligt tack! 

 

Hanna Landström och Julia Nordström 

29:e maj 2011, Piteå
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Sammanfattning 

 

Idag råder det stor konkurrens mellan kommuner, regioner och länder gällande människors 

uppmärksamhet och val av både bostadsort och resemål. För att en destination ska verka attraktiv för 

en potentiell besökare är det viktigt att destinationen har en bra image.  

Om de som bor på orten, det vill säga de med bäst kunskap om orten, inte trivs eller talar illa om orten 

påverkar det destinationens image negativt. För om de som har bäst kunskap om destinationen inte 

trivs eller talar gott om orten, vem ska då lockas till att besöka den? Med det som bakgrund ville vi 

undersöka hur invånarna i våra hemorter, Boden och Mariestad, uppfattar sin hemort, vad sprider de 

för bild om orten utåt och hur kan orterna arbeta för att förbättra detta? 

Syftet med föreliggande uppsats är att utveckla strategier för Boden och Mariestad om hur de kan ta 

hjälp av upplevelseproduktion för att uppnå stoltare invånare, som i sin tur talar gott om sin hemort i 

möte med utomstående. Genom kvalitativa intervjuer med praktiker på orterna och med en mindre 

grupp invånare från båda orterna har vi undersökt hur de upplever sin hemort. Intervjuer med praktiker 

har gjorts för att undersöka om de aktivt arbetar med att uppnå stoltare invånare. För att bidra med 

framgångsrika lösningar till våra strategier har vi utgått från hur en framgångsrik destination på 

området, Piteå, arbetar med det. 

I Boden har de uppmärksammat problemet med en negativ image och arbetar nu aktivt med en 

stolthetskampanj som är uppdelad i olika projekt. Vad gäller Mariestad arbetar de inte särskilt aktivt 

för att uppnå stoltare invånare och därför syftar strategin till Mariestad till att de till exempel behöver 

lära sig att skryta mer i Mariestad. Detta för att invånarna ska bli stoltare över att bo i Mariestad. Båda 

destinationerna anser vi behöver arbeta vidare med vad deras invånare sprider för bild utåt om sin 

hemort.  

Nyckelord: Upplevelseproduktion, Destinationsutveckling, Destinationsimage, Intern marknadsföring, 

Stolthet, Word of Mouth, Värdskap, Ambassadörskap, Boden, Mariestad 
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Abstract 

Today there is great competition between municipality, regions and countries when it comes to 

people’s awareness and choice of hometown and holiday-destinations. For a destination to appeal to a 

potential visitor it is important that it has a good image.  

If those who live at the destination, that is to say those with the best knowledge of the destination, 

doesn’t feel at home there or if they speak badly about the destination it affects the image badly. If 

those who has the best knowledge of the destination doesn’t feel at home there or talks badly about it, 

who will then want to visit it? With that groundwork we wanted to know how the inhabitant’s in our 

home-municipality, Boden and Mariestad, see their hometown, what picture are they painting for 

others and how do the destinations can work to improve this?  

The purpose with this essay is to develop strategies for Boden and Mariestad using experience 

production management to gain prouder inhabitants, which in turn talk positively about their 

hometown with outsiders. We made qualitative interviews with private persons in Boden and 

Mariestad to find out how they experience their hometown. Practitioners on both destinations were 

also interviewed to see if they actively work to achieve prouder inhabitants. To contribute with 

successful solutions to our strategies we studied a successful destination in the area, Piteå.  

In Boden they have noticed the problem with a negative image and are now actively working with a 

pride campaign that are divided in several different projects. Mariestad on the other hand doesn’t work 

very active to gain prouder inhabitants. That is why the strategy for Mariestad shows that inhabitants 

in Mariestad need to learn to brag more about Mariestad. This because they’re going to be prouder of 

living in Mariestad. We feel that both destinations need to work further with improving the image that 

their inhabitants are spreading.  

Keywords: Experience Production Management, Destination development, Destination image, Internal 

Marketing, Pride, Word of Mouth, Hostmanship, Ambassadorship, Boden, Mariestad.  
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1. Inledning 

I detta första kapitel presenterar vi vår teoretiska bakgrund som leder oss in på våra problemområden 

i Boden och Mariestad. Detta leder oss sedan in på syftet och frågeställningarna till detta arbete. 

 

1.1. Teoretisk bakgrund 

När KK-stiftelsen år 1999 definierade upplevelseindustrin räknades turismen som ett viktigt 

delområde (KK-stiftelsen, 2002). Nyligen har Näringsdepartementet (www.regeringen.se) utsett 

turismen till en av våra nya basnäringar, detta eftersom det är en strakt framväxande bransch som år 

2009 omsatte 251,7 miljarder svenska kronor. I mars 2011 har regeringen beslutat att de tillsammans 

med turistnäringen, myndigheter, organisationer och regionerna ska satsa på att utveckla Sverige som 

destination för utländska turister. Regeringens vision är att fördubbla omsättningen till 500 miljarder 

kronor år 2020. För att uppnå detta har det startats ett gemensamt bolag, Svensk 

Destinationsutveckling, som består av Visit Sweden, Swedavia och Svensk Turism. Bolaget Svensk 

Destinationsutveckling ska stimulera destinationsutvecklingen i Sverige genom att hjälpa destinationer 

i hela riket med att bli attraktivare besöksmål för internationella turister (www.regeringen.se). 

Enligt Hanefors och Mossberg (2007) är turismen en starkt framväxande bransch med hård konkurrens 

sinsemellan både företag, destinationer och länder, det blir därför allt viktigare att turismens aktörer 

kan erbjuda unika upplevelser för sina turister för att sticka ut från mängden. Hanefors och Mossberg 

(2007) menar att arbetet med upplevelseproduktion därför blir en viktig förutsättning för att lyckas 

med destinationsutveckling i dagens samhälle. Enligt Luleå Tekniska Universitets (LTU) 

(www.ltu.se/inst/mme) definition av upplevelseproduktion handlar det om processer och metoder för 

produktion av upplevelser. LTU (www.ltu.se/inst/mme) beskriver även Upplevelseproduktion som en 

mångdimensionell process som är baserad på att med design, materiella och immateriella resurser 

kunna leda en person genom en upplevelseprocess som är tematiskt upplagd. LTU menar; 

”Den post-moderna samhällsutvecklingen har nått den översta nivån av Maslow’s behovshierarki där 

drömmar och självförverkligande har blivit ett nytt kommersiellt utbyte och en egen ekonomi, 

upplevelseekonomin” (LTU, 2011). 

I upplevelseproduktion ska alla nivåer i Maslow’s behovshierarki tas igenom för att människan ska nå 

högsta nivån i hierarkin och få en minnesvärd upplevelse (www.ltu.se/inst/mme). Wahlström (2002) 

beskriver att de fysiologiska behoven i Maslow’s behovshierarki, i form av överlevnad, är en 

självklarhet i dagens samhälle och att trygghetsbehoven är en acceptabel nivå för människan. Därför 

strävas det numera mot de högre nivåerna i behovshierarkin för att kunna uppnå de sociala behoven, i 

form av gemenskap. När dessa behov är uppfyllda strävas det vidare mot de allra högsta nivåerna för 

att uppnå uppskattning och själförverkligande.  

 

 

 

 

Självförverkligande 

Behov av uppskattning 

Sociala behov 

Trygghetsbehov 

Fysiologiska behov 

Figur 1: Modifierad figur utifrån 

Maslow’s Behovshierarki, enligt 

Kotler och Keller (2009) 
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Upplevelseproduktion kan också förklaras med Gelters (2008) Total Experience Management (TEM) -

modell. Gelter (2008) beskriver att en upplevelseproducent måste se till att gästens grundläggande 

behov, i form av mat, vatten och toalett, är uppfyllda för att hantera säkerhetsbehoven. Gästen ska 

känna sig säker och trygg med omgivningen innan den kan komma vidare till nästa nivå i TEM. I 

nästa nivå ska upplevelseproducenten tänka på att gästen ska känna sig sedd och omhändertagen, detta 

med hjälp av ett gott värdskap. Så småningom når gästen näst sista nivån i TEM där gästen ska känna 

att upplevelsen inte är för utmanande, de aktiviteter som ingår i upplevelsen ska få gästen att känna sig 

självsäker. I den översta och sista nivån i TEM ska gästen känna att alla behov är uppfyllda och nå den 

självförverkligande upplevelsen (Gelter, 2008). 

Luleå Tekniska Universitet (www.ltu.se/inst/mme) beskriver även upplevelseproduktion som; 

”Iscensatta, meningsskapande upplevelser baserade på individuella drömmar och känslor utgör 

värdet för konsumtion som syftar till att skapa personlig image och livsstil” (LTU, 2011). 

Enligt LTU (www.ltu.se/inst/mme) ingår även ämnen som service, värdskap, produktion, 

management, försäljning och marknadsföring i upplevelseproduktion. Pine och Gilmore (1999) anser 

att man ska skapa upplevelser kring sin produkt eller tjänst för att på vis öka värdet av produkten eller 

tjänsten, det vill säga skapa ett mervärde för kunden. Detta definierar Kotler (2003) som 

upplevelsebaserad marknadsföring och beskriver att man inte bara ska sälja produkter eller tjänster, 

man ska också ledsaga kunden till en minnesvärd upplevelse. Pine och Gilmore (1999) förklarar att ju 

högre mervärde en produkt har desto mer attraktiv blir den för kunden och desto mer är kunden beredd 

att betala. Florida (2006) förklarar att det är samma sak gällande platser att bo och leva på. Ju mer det 

finns att göra och se, ju attraktivare blir platsen. På så vis lockas fler invånare och besökare till platsen.  

Enligt Weaver och Lawton (2010) ska en destination på en relativt kort period öka dess turism och 

ingå förändringar för att utvecklas. Destinationsutvecklingen innebär förändringar i infrastrukturen i 

form av till exempel nybyggande av hotell, temaparker, hamnar och utveckling av kommunikationen 

till och från destinationen. Detta för att locka fler människor utifrån som så småningom etablerar sig 

på destinationen. Turismens Utredningsinstitut (www.turismensutredningsinstitut.se) anser även att 

destinationsutvecklingen ska leda till att destinationen blir mer attraktiv för besökare. Enligt Cooper, 

Fletcher, Fyall, Gilbert och Wanhill (2005) är förståelsen för en destinations image viktig för att på rätt 

sätt kunna marknadsföra destinationen. Detta eftersom hela marknadsföringsplanen bygger på en 

destinations image. Att ha en tydlig destinationsimage menar Cooper et. al (2005) är viktigt eftersom 

marknadsföring av en destination kan vara komplex. Detta för att marknadsföringen gäller ett stort 

område med väldigt många olika attribut som natur, attraktioner, boende, transport och immateriella 

sociala- och kulturella faktorer.  

En destinations image menar Kotler et. al. (1999) är den generella uppfattningen om en specifik 

destination. Uppfattningen utgår ifrån människors generella förväntningar, intryck och känslor för 

destinationen. För att en destination ska verka attraktiv i en potentiell turists ögon är det enligt 

Hanefors och Mossberg (2007) viktigt att destinationen har en bra image. Weaver och Lawton (2010) 

menar att uppfattningen av en destination bör vara positiv annars drar sig besökare därifrån istället för 

att bli lockade till destinationen. Till exempel har Irak inte en positiv association på grund av oron som 

fortfarande lever kvar i landet. Detta menar Weaver och Lawton (2010) avskräcker människor att 

besöka Irak och besökare drar sig hellre till en destination som de har en positiv uppfattning om, en 

destination med en positiv image. Ritchie och Crouch (2005) anser att en destinations image kan ta tid 

att förändra efter att förändringar har skett på destinationen och verkligheten inte stämmer överens 

med dess tidigare positiva eller negativa image. Eftersom Hanefors och Mossberg (2007) menar att 
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invånarna på en destination är ett viktigt ansikte utåt är det viktigt, för att destinationen ska få en 

positiv image, att invånarna är stolta och talar gott om sin hemort i möte med utomstående. Detta utgör 

en viktig grund för en destinations värdskap (se nedan). Kan stoltheten på så sätt öka hos invånarna på 

en destination genom intern marknadsföring ut mot dem? Enligt Grönroos (2007) handlar intern 

marknadsföring om att få invånarna att trivas och känna sig delaktiga i destinationen som om 

invånarna vore en betydelsefull del av en helhet. Detta menar han kan uppnås genom att låta invånarna 

vara med och påverka beslut som fattas inom destinationsorganisationen. Grönroos (2007) förklarar att 

invånarna ska få känna sig delaktiga i destinationsutvecklingen för att på så sätt kunna påverka den 

destination som sedan säljs ut till potentiella turister. Ett annat sätt för invånarna att bli mer delaktiga i 

destinationens marknadsföring är att de ser sig själva som ambassadörer för orten vid möte med 

utomstående (Kotler et. al, 1999). Detta går vi in djupare på senare i avsnittet. 

Hanefors och Mossberg (2007) skriver att människor idag mer tror på tips och information vi får av 

våra nära och kära, så kallad ”Word of Mouth”, än den reklam förmedlar till oss, till exempel inom 

resebranschen. Enligt Kotler och Keller (2009) är ”Word of Mouth” en informell 

kommunikationsform som sker mellan människor när de exempelvis berättar om ett fantastiskt 

restaurangbesök eller en obehaglig flygresa med ett särskilt flygbolag. En annan kommunikationsform 

som användas för att skapa intresse är storytelling. Dennisdotter och Axenbrant (2008) beskriver att 

storytelling är ett nytt sätt att fånga konsumenters intresse för en produkt genom att skapa historier 

kring produkten, men även att det används som ett sätt att väcka intresse internt på ett företag. 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) beskriver att storytelling har en stor funktion att fylla; 

”Då historier i och kring en organisation skapar meningsfullhet i arbetet och kan förklara varför 

medarbetarna bör hantera en situation på det ena eller andra sättet.” (Dennisdotter och Axenbrant, 

2008) 

Finns det belägg för att invånarna på en destination med hjälp av ”Word of Mouth” kan bidra till en 

förstärkt image genom att arbeta med att sprida det goda ordet om sin hemort? Kotler et. al. (1999) 

förklarar att det är viktigt med stolta invånare på en destination eftersom dessa på så sätt kan agera 

ambassadörer för sin hemort och på så vis delta i marknadsföringen av destinationen. The Free 

Dictionary (www.thefreedictionary.com) definierar ambassadör som en person som är ett auktoriserat 

bud eller ombud. Det finns även inofficiella representanter som frivilligt fungerar som ambassadörer.  

Att invånarna deltar i destinationens marknadsföring menar Törngren (2009) ger en trovärdig 

marknadsföring av destinationen eftersom den kommer från invånarna själva och inte har ett 

kommersiellt syfte. Törngren (2009) menar att vid utförande av gott ambassadörskap kan 

ambassadören locka fler turister till destinationen och bidra till tillväxt för destinationen. När man väl 

fått turisterna till sin destination blir det därför viktigt att arbeta med ett gott värdskap.  

Värdskapet AB (www.vardskapet.se) förklarar att värdskap är ett förhållningssätt som kan få 

människor att vilja utvecklas och upptäcka den fulla potentialen i de möten som uppkommer. Om 

människan utvecklas och växer kan detta även bidra till utveckling av verksamheter och platser. 

Gunnarsson och Blohm (2008) påpekar att ett gott värdskap innebär att se människan i alla vi möter, 

förstå och ge de just vad de vill ha och behöver. För att utöva ett gott värdskap rekommenderar 

Gunnarsson och Blohm (2008) att dessa punkter följs: 

Tjänandet – ge av sig själv och ta hand om de personer man möter. 

Helheten – En god värd ser till helheten och inte bara till sin specifika uppgift. 
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Dialog – genom att föra en dialog med gästen skapar en god värd en uppfattning om gästens verkiga 

behov. 

Annsvaret – som god värd har man ett ansvar att aldrig döma någon och att kunna ta kritik på ett 

konstruktivt sätt för att på så sätt ge gästen en så bra upplevelse som möjligt. 

Omtänksamheten – en god värd visar inte bara omtanke jämte sina gäster utan även mot omvärlden. 

Kunskapen – en god värd ser sig aldrig som fullärd och strävar alltid efter ny kunskap för att kunna 

tillfredställa sina gäster på bästa sätt.  

Nedanstående figur visar en sammanfattning av vår teoretiska bakgrund. Den börjar brett och 

behandlar ämnet turism och smalnas sedan va till värdskap/ambassadörskap, där vårt problemområde 

ligger. 

 

Figur 2: Egen modell av den teoretiska bakgrunden 

1.2. Problemområde 

Med grund i den teoretiska genomgången krävs arbete med destinationsutveckling för att uppnå gott 

värdskap och stolta ambassadörer. Det blir därför viktigt att invånarna har en bra attityd till sin hemort 

för att de på så sätt ska kunna agera stolta ambassadörer för sin hemort. Vi upplever att våra hemorter 

Boden och Mariestad saknar stolta ambassadörer och undrar hur de kan arbeta för att få det. 

1.2.1. Problematik för Boden som destination 

I detta avsnitt har Hanna Landström förklarat problematiken som existerar i Boden utifrån hennes 

förförståelse om destinationen. 

Jag är uppväxt i Boden, en kommun i Norrbottens län, en kommun mest känd för sin militära historia 

som Sveriges största garnison. En stad som än idag präglas av sitt gamla rykte som tråkig militärstad 

som spridit sig runt om i landet genom personer som utfört sin värnpliktsutbildning där. När jag vistas 
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utanför kommunens gränser och berättar att jag kommer från Boden möts jag inte allt för sällan av 

denna ramsa; 

Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler, 

den platsen heter Boden, dit vill jag aldrig mer. 

Varje gång jag hör den här ramsan hamnar jag i försvarsposition eftersom jag verkligen inte tycker att 

den ger en rättvis bild av min hemkommun. Men det är inte bara i möten med människor utanför 

kommunen jag möts av en negativ attityd om Boden, mycket av den ligger i lokalbefolkningen själva. 

I mitt arbete ”Boden – från militärhemligheter till inbjudande upplevelser” (Landström, 2011) i 

kursen Turism och Destinationer, U0025F, vid Luleå Tekniska Universitet visar jag att Boden 

utvecklats väldigt mycket som destination de senaste 10 åren men att invånarna inte tycks ha 

uppmärksammat och lärt sig uppskatta detta. Jag insåg ganska snabbt att invånarnas negativa attityd 

jämte sin hemort har förödande effekter på destinationens image. För om inte ens invånarna själva har 

en positiv attityd till sin hemort hur ska då någon utifrån känna sig lockade att besöka destinationen? 

Jag anser därför att det är nödvändigt för Boden som destination att de uppmärksammar problemet och 

att de arbetar aktivt med intern marknadsföring ut till sina invånare för att på så sätt uppmärksamma 

den utveckling som skett som i sin tur förhoppningsvis ska kunna bidra till en stoltare befolkning och 

en positivare image för Boden som destination. 

1.2.2. Problematik för Mariestad som destination 

I detta avsnitt har Julia Nordström beskrivit problematiken som existerar i Mariestad utifrån hennes 

förförståelse om destinationen. 

Jag är uppväxt i Mariestads kommun som ligger i Västra Götalands län. Visserligen kommer jag ifrån 

ett litet samhälle som ligger cirka 2 mil norr om centrala Mariestad men fortfarande inom kommunen. 

Jag bodde där ända till jag skulle börja gymnasiet då jag kände att jag ville komma bort från Mariestad 

och bo någon annan stans. När jag väl börjat på min nya skola och fick berätta var jag kom ifrån 

möttes jag inte ofta av en trevlig reaktion. Jag fick mest till svar ”Ah, det är en riktig skithåla” och jag 

sade inte emot eftersom jag på eget initiativ lämnat kommunen. Ibland höll jag till och med med deras 

negativa kommentarer. Nu har jag flyttat en andra gång är bosatt i Piteå i Norrbottens län på grund av 

studier. Inte förrän nu har jag börjat intressera mig för Mariestad som destination och även insett att 

Mariestad är inte en ”skithåla” som alla påstår.  

Det började med att jag åter igen fick berätta för alla jag träffade i Piteå var jag kom ifrån, och den 

dialogen gick ofta så här: 

– Jag kommer från Mariestad. 

– Jaha, vad är det? 

eller alternativt svar, ”Jaha, där ölen kommer ifrån?” 

Det var då jag lade märke till att Mariestad inte har någon tydlig image som syns eller märks utåt. Om 

man bortser från varumärket Mariestadsölet. I kursen Turism och Destinationer, U0025F, vid Luleå 

Tekniska Universitet skrev jag arbetet ”Mariestad – Från ölstaden till sjöstaden” (Nordström, 2011) 

som är en destinationsanalys av Mariestad som destination. Detta gjorde jag för att få en bättre 

uppfattning om vad Mariestad verkligen har att erbjuda. Det var i slutet av detta arbete, när jag hade 

mer kunskap om kommunen, jag började tänka på invånarnas attityd till Mariestad. Vad säger de om 

kommunen egentligen? Vad sa jag om kommunen när jag första gången flyttade där ifrån? Inte var det 

många positiva ord måste jag erkänna. Det är inte konstigt att Mariestad har fått en dålig stämpel. Inte 
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heller konstigt att Mariestad bara förknippas med Mariestads öl bara för att den en gång tillverkades i 

Mariestad. Men det har ju hänt så mycket mer efter Mariestads bryggeri, kommunen har så mycket 

mer att erbjuda. Att kommunen är beläget vid Sveriges största sjö är bara en utav alla fördelar 

Mariestad har. 

Mariestad är numera för mig ett mysigt område med närhet till vatten, sol och bad. Naturen finns alltid 

nära till hands och så även kulturen och historian.  

1.2.3. Piteå – en framgångsrik ambassadörsort 

Utifrån självupplevda möten med pitebor har vi uppmärksammat att de är stolta över sin hemort. Vi 

har även hört att det är något som destinationen har arbetat aktivt med i många år och vi vill därför 

använda oss av Piteå som exempel för en lyckad ambassadörsort som vi kan hitta inspiration från till 

vår strategi. Vad vi menar med ambassadörsort i det här arbetet är en ort som lyckats göra sina 

invånare så pass stolta att de omedvetet eller medvetet fungerar som ambassadörer för sin hemort.  

1.3. Syfte 

Syftet med detta arbete är att utifrån upplevelseproduktion som perspektiv bidra till en positiv 

destinationsimage för invånarna i Boden och Mariestad genom att undersöka hur invånarna uppfattar 

sin hemort, och baserat på detta utveckla en strategi för destinationerna att utifrån värdskap och 

ambassadörskap stärka invånarnas självbild och stolthet över sin hemort.  

1.4. Frågeställningar 

1. Finns det en negativ attityd till sin hemort bland invånarna i Boden och Mariestad? Om så, varför? 

2. Arbetar destinationerna, Boden och Mariestad, med att göra sina invånare stoltare över sin hemort? 

Om så, hur? 

3. Hur gör Piteå för att utveckla stolta invånare och goda ambassadörer för sin hemort? 

4. Utifrån ett perspektiv från upplevelseproduktion, hur skulle en strategi för destinationerna utformas 

för Boden och Mariestad för att uppnå stoltare invånare?  
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2. Metod 

I detta kapitel presenterar vi vårt metodval och de tre faser vi gått igenom under vår arbetsprocess. Vi 

presenterar även våra intervjupersoner och hur vi gått till väga för att utföra intervjuer och 

litteraturstudie. 

 

2.1. Metodval 

I vår arbetsprocess har vi använt oss av ett hermeneutiskt synsätt, vilket Hartman (2004) beskriver är 

att forskaren strävar efter förståelse för hur människor uppfattar världen. Detta görs genom tolkning av 

en människas beteende för att sedan skapa en uppfattning om hur denne uppfattar världen (Hartman, 

2004). Patel och Davidson (2003) beskriver att med ett hermeneutiskt synsätt tolkas 

forskningsobjektet utifrån forskarens förförståelse, tankar, intryck och känslor. Vi har alltså tolkat de 

intervjusvar vi fått av intervjupersonerna för att sedan skapa en uppfattning om hur de på 

destinationerna, Boden och Mariestad samt Piteå, arbetar ut mot sina invånare. Vi har även tolkat den 

litteratur vi använt oss av för att denna ska passa vårt forskningsområde. Vi har använt oss av en 

induktiv ansats som Patel och Davidson (2003) beskriver handlar om att samla in all data som behövs 

för att sedan utifrån den formulera en teori. Eftersom vi gör ett induktivt arbete har vi även egna idéer 

och föreställningar som färgat den teori vi kommit fram till (Patel och Davidson, 2003).  

Kvalitativa metoder beskriver Hartman (2004) som en metod som ska fortskridas enligt mer precisa 

regler. Alltså, om någon frågar varför vi gör undersökningen på ett visst sätt måste vi kunna rättfärdiga 

metoden på undersökningen. Detta för att garantera att uppfylla den vetenskaplighet som 

hermeneutiken kräver. Eftersom vi arbetat hermeneutiskt har vi använt oss av en kvalitativ metod. 

Enligt Patel och Davidson (2003) handlar validiteten i kvalitativa forskningsprocesser om att skapa 

autenticitet över hela sin forskningsprocess genom sina förkunskaper och tolkningar. Eftersom varje 

kvalitativ studie är unik så kommer den aldrig kunna vara helt objektiv. Det är just därför forskaren 

måste påvisa hur han/hon utfört sitt arbete för att skapa förståelse för läsaren (Patel och Davidson, 

2003). I den kvalitativa forskningsprocessen har vi använt oss av en analytisk induktion. En analytisk 

induktion beskriver Hartman (2004) bestå av tre olika faser, planerings-, insamlings-, och analysfasen, 

som ska följas i kronologisk ordning om man arbetar med en analytisk induktion. Detta innebär att 

forskaren först samlar in all data som är nödvändig för forskningen och sedan analyserar denna för att 

få fram en teori (Hartman, 2004). Vi har enligt den analytiska induktionen först ingått i en 

planeringsfas där vi planerat vår arbetsprocess och överblickat vårtforskningsområde för att sedan 

kunna gå vidare till insamlingsfasen. Efter vi samlat in all data till våra forskningsfrågor gick vi in i 

analysfasen och utvecklade våra destinationsstrategier.  

2.1.1 Planeringsfas 

Under planeringsfasen går forskaren enligt Hartman (2004) igenom två moment. Det första är 

formulering av forskningsfråga och det andra är att bestämma sig för hur man vill utforma sin 

undersökning. Efter att vi avslutat kursen Turism och Destinationer, U0025F, vid LTU kom vi fram 

till vårt forskningsområde, invånarnas påverkan av destinationens image. Detta för att vi avslutat en 

uppgift där vi skulle utföra en destinationsanalys. Vi hade båda valt att göra denna destinationsanalys 

utifrån våra hemorter, Boden och Mariestad. Vi kom båda fram till liknande slutsatser, nämligen att 

Boden och Mariestads invånare påverkar dess image negativt. 
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När vi kommit fram till våra forskningsfrågor skulle vi bestämma hur vi skulle gå till väga för att svara 

på våra frågor. Enligt Hartman (2004) måste forskaren tänka på två saker när han/hon ska utforma 

undersökningen. Det första är att tänka på vilka kunskapskällor han/hon vill använda och vilken metod 

som ska användas för att samla in den grundläggande data. För det andra måste forskaren bestämma 

sig för vem eller vad som ska undersökas och tänka ut hur detta urval ska göras. Vi bestämde oss 

relativt snabbt för att vi skulle utföra kvalitativa intervjuer och även göra en litteraturstudie. 

2.1.2 Insamlingsfas 

När vi bestämt oss för vilken metod vi skulle använda oss av och planerat hur vi skulle gå till väga 

kunde vi börja insamlingsfasen. Vi började med att söka efter relevant litteratur i en litteraturstudie. 

Sedan utförde vi kvalitativa intervjuer på orterna, Piteå, Boden och Mariestad.  

2.1.2.1 Litteraturstudie 

Till vår litteraturstudie har vi till stor del utgått från den kurslitteratur vi läst i kurserna under 

utbildningen. Övrig litteratursökning har skett via Luleå Tekniska Universitets bibliotek och 

sökmotorn Lucia, Piteå Stadsbibliotek samt fjärrlån från Mittuniversitet. Vi har även sökt artiklar via 

Luleå Tekniska Universitets sökmotorer Academic Search Elite och Business Source Elite. Utöver 

litteratur och artiklar har vi även sökt efter tidigare publikationer via Luleå Tekniska Universitets 

hemsida. Vår handledare Hans Gelter har även upplyst om och bidragit med tidigare publikationer och 

artiklar som rör vårt forskningsområde. De sökord vi använt oss av i sökmotorerna inkluderar 

Destination image/Destinationsimage, Destination Marketing/Destinationsmarknadsföring, Word of 

Mouth, Destination development/Destinationsutveckling och Ambassadörskap. Utöver de 

vetenskapliga artiklarna har vi även hållit oss uppdaterade om vad som händer i respektive kommun 

genom lokala webbtidningar och hemsidor. 

2.1.2.2 Intervju 

Kvalitativa intervjuer görs för att upptäcka och identifiera egenskaper på ett fenomen eller en persons 

uppfattning om något (Patel och Davidson, 2003). För att besvara våra forskningsfrågor utförde vi 

kvalitativa intervjuer med utvalda invånare och praktiker på destinationerna, Boden och Mariestad, 

samt även praktiker i Piteå, eftersom vi ansåg att det var de som besatt den kunskap vi efterfrågade. De 

intervjupersoner vi valde presenteras i tabell 1 där de intervjuade invånarna är anonyma men nämns 

vid kön och ålder som vi förkortat exempelvis som K18 eller M20 (Kvinna 18 eller Man 20). 

Tabell 1: Val av intervjupersoner på destinationerna Boden och Mariestad. 

 BODEN MARIESTAD 

Praktiker Jalle Svanberg – Turistchef 

Jeanette Nilsson - Näringslivschef 

Lotta Samuelsson – Turistchef 

Christina Herthnek - Informationschef 

Invånare - 

kortintervjuer 

M21 – bott på annan ort, flyttat till 

Boden och flyttat därifrån. 

K21 – bott i Boden hela sitt liv 

K24 – bott i Boden, flyttat därifrån 

och flyttat tillbaka 

M24-2 – bott i Boden men flyttat 

därifrån 

K25 - bott i Boden, flyttat därifrån 

och flyttat tillbaka 

M18 – bott i Mariestad men flyttat 

därifrån 

K20 – bott i Mariestad hela sitt liv 

K23-1 - bott i Mariestad, flyttat därifrån 

och flyttat tillbaka 

K23-2 – bott i Mariestad men flyttat 

därifrån 

M28 - bott i Mariestad, flyttat därifrån 

och flyttat tillbaka 

Invånare - K18 – bor i Boden men bott på annan M19 – bott i Mariestad hela sitt liv 
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djupintervjuer ort tidigare 

M20 – bott i Boden hela sitt liv 

M24-1 - bott i Boden, flyttat därifrån 

och flyttat tillbaka 

K23-3 – bott på annan ort men flyttat till 

Mariestad 

K25 – bott i Mariestad men flyttat 

därifrån 

Övrigt  Muntlig kommunikation med Anna 

Viola Hallberg - Konstnär 

 

Vi intervjuade även praktikerna i Piteå för att undersöka hur Piteå gör för att utveckla stolta invånare 

och goda ambassadörer för sin hemort. De utvalda intervjupersonerna presenteras i tabell 2.  

Tabell 2: Val av intervjupersoner på destinationen Piteå 

PITEÅ 

Praktiker Katarina Johansson – Turistchef 

Tomas Riklund – PR-konsult, Tomas Riklund AB 

Ronny Eriksson – Komiker/Musiker/Författare 

 

 

Urvalet av intervjupersoner gällande invånarna på destinationerna gjorde vi för att få så stor variation 

på intervjupersonerna som möjligt för att på så sätt få en bredd av invånarnas uppfattning av deras 

hemort. Hartman (2004) beskriver att denna metod används för att just få en bredare förståelse. Vi 

valde därför att utföra djupintervjuer med privatpersoner, i åldern 18-30 år, med vissa kriterier (se 

tabell 1). De invånare vi valde till kortintervjuerna valde vi enligt samma metod men utan krav på att 

liknande kriterier skulle uppfyllas. Urvalet av Bodens praktiker genomfördes utifrån Hannas 

förförståelse av destinationen. Turistchefen, Jalle Svanberg, intervjuades eftersom han arbetar med 

destinationsutveckling, vilket är relevant för våra forskningsfrågor. Näringslivschefen, Jeanette 

Nilsson, intervjuades för att näringslivsförvaltningen tagit fram Skrytboken, som syftar till att göra 

bodensarna stoltare. Intervjuer som utfördes med praktiker i Mariestad var ett snöbollsurval. Detta 

beskriver Hartman (2004) som en metod där man först intervjuar en person för att sedan fråga denna 

på förslag på en andra intervjuperson. Julia kontaktade först turistchefen som hänvisade till 

informationschefen och konstnären Anna Viola Hallberg. Turistchefen i Mariestad intervjuades för att 

undersöka hur Mariestad arbetade med att förmedla destinationen externt och hur de arbetar med 

utveckling av destinationen. Informationschefen intervjuades för att undersöka hur destinationen 

förmedlades internt till invånarna. Konstnären Anna Viola Hallberg intervjuades inte enligt samma 

metod som övriga, med henne utfördes istället en muntlig kommunikation för att få bakgrundsfakta 

om Stadslaboratoriet.  

När vi valde intervjuer med praktikerna i Piteå utgick vi från vår förförståelse för destinationen och 

valde därför att intervjua turistchefen, Katarina Johansson. Detta för att hon arbetar med 

destinationsutveckling av Piteå. Gällande Tomas Riklund blev vi upplysta av vår handledare att Tomas 

Riklund arbetat mycket med intern och extern marknadsföring av Piteå. Där av intervjuade vi även 

honom. Ronny Eriksson valde vi att intervjua för att undersöka om och i så fall vad han förmedlar om 

Piteå genom sin musik och sina framträdanden, samt varför han gör det. 

Innan vi utförde våra intervjuer utvecklade vi även intervjurutiner (se bilaga 1). Detta för att 

intervjuerna skulle få samma förutsättningar i början. Vi var medvetna om att varje intervju skulle bli 

unik.  
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Hartman (2004) beskriver två olika intervjumetoder, halstrukturerad intervju och ostrukturerad och ej 

standardiserad intervju. En halvstrukturerad intervju beskriver Hartman (2004) har en hög grad av 

strukturering. Detta för att intervjuaren då har ett antal frågor som ställs till intervjupersonen i en 

ordningsföljd, men intervjupersonen har även utrymme till att formulera sig fritt. En ostrukturerad och 

ej standardiserad intervju beskriver Hartman (2004) är lite annorlunda eftersom intervjufrågorna inte 

är helt färdigställda och intervjupersonen får stort utrymme att formulera sig fritt. Men för att inte 

samtalet ska sväva iväg från ämnet kan intervjuaren ta hjälp av en intervjuguide. Hartman (2004) 

beskriver att en intervjuguide tar upp de teman som ska diskuteras under intervjun och att dessa teman 

följs i ordning för att få intervjupersonen i rätt stämning. I våra intervjuer använde vi en blandning av 

dessa metoder. Vi hade intervjuguider (se bilaga 2-6) med olika teman och även bestämda frågor men 

intervjupersonerna hade stort utrymme att formulera sig fritt. Vi ställde heller inte våra frågor i en viss 

följd men hade intervjuguiden som stöd för att diskussionen inte skulle sväva från ämnet. För att 

dokumentera intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att spela in hela intervjun och sedan 

transkribera den. Patel och Davidson (2003) beskriver att vid intervjuer som spelas in krävs 

intervjupersonens tillstånd och en fördel med att spela in intervjuer är att de exakta svaren registreras. 

Enligt våra intervjurutiner frågade vi alla intervjupersoner om det gick bra att vi spelade in samtalet 

och alla gick med på inspelningen. 

Tabell 3: Tid och plats för intervjuer utförda i Mariestad 

Intervjupersoner Plats för 

intervju 

Tid i minuter Datum Metod 

Lotta Samuelsson - 

Turistchef 

Stadshuset, 

Mariestad 

19:02 2011-04-20 Diktafoninspelning 

Christina Herthnek - 

Informationschef 

Stadshuset, 

Mariestad 

31:27 2011-04-20 Diktafoninspelning 

M18 I en parkerad bil 01:29 2011-04-18 Diktafoninspelning 

M19 Hans 

vardagsrum 

03:59 2011-04-21 Diktafoninspelning 

K20 I en parkerad bil 01:30 2011-04-18 Diktafoninspelning 

K23-1 I Gamla Stan 02:59 2011-04-19 Diktafoninspelning 

K23-2 Hennes 

föräldrars lgh 

01:30 2011-04-21 Diktafoninspelning 

K23-3 Hennes kök 15:47 2011-04-20 Diktafoninspelning 

K25 Hennes balkong 07:48 2011-04-17 Diktafoninspelning 

M28 Hans kök 03:11 2011-04-24 Diktafoninspelning 

Anna Viola Hallberg - 

Konstnär 

Vadsbo 

Museum 

Ca 45 2011-04-19 Diktafoninspelning 

SUMMA  2:13 tim   

 

Tabell 4: Tid och plats för intervjuer utförda i Boden 

Intervjupersoner Plats för 

intervju 

Tid i minuter Datum Metod 

Jalle Svanberg - 

Turistchef 

Boden Turism, 

Boden 

8 2011-04-19 Diktafoninspelning 

Jeanette Nilsson - 

Näringslivschef 

Stadshuset, 

Boden 

30 2011-04-26 Diktafoninspelning 

K18 Lobbyn, Hotell 

Bodensia 

43 2011-04-19 Diktafoninspelning 
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M20 Hans kök 15 2011-04-18 Diktafoninspelning 

M21 Internet 31 2011-05-04 MSN-konversation 

K21 Internet 51 2011-05-04 MSN-konversation 

K24 I parkerad bil 4 2011-04-21 Diktafoninspelning 

M24-1 Hans 

vardagsrum 

32 2011-04-19 Diktafoninspelning 

M24-2 Internet 33 2011-05-06 MSN-konversation 

K25 Internet 41 2011-05-03 MSN-konversation 

SUMMA  4,8 tim   

    

  Tabell 5: Tid och plats för intervjuer utförda i Piteå 

Intervjupersoner Plats för 

intervju 

Tid i minuter Datum Metod 

Katarina Johansson - 

Turistchef 

Piteå turistbyrå 43 2011-04-13 Diktafoninspelning 

Tomas Riklund – PR-

konsult 

Tomas Riklund 

AB 

1:12:00 2011-04-13 Diktafoninspelning 

Ronny Eriksson – 

Komiker/Musiker och 

författare 

Café Krokodil, 

Piteå 

20:00 2011-04-27 Diktafoninspelning 

 

2.1.3. Analysfas 

Efter vi utfört intervjuer och samlat in relevant litteratur påbörjade vi analysfasen i processen. Vi 

började med att transkribera de intervjuer som utfördes muntligen och sortera bland den litteratur vi 

funnit. Hartman (2004) förklarar att analyserande av kvalitativ data kan delas i två moment. Det första 

är kodning av datamaterial, som görs genom att kategorisera data. Det andra momentet är tolkning av 

data, vilket innebär att man i sitt material söker efter kärnan till svaret på sin forskningsfråga. Eftersom 

vi hade mycket text att analysera efter att vi skrivit ut intervjuerna tog det lång tid att analysera dessa. 

Vi skrev ut alla intervjuer för att med pennan i handen kunna läsa intervjun flera gånger och markera 

det vi ansåg vara relevant till slutresultatet. Samma metod använde vi när vi i litteraturen sökte efter 

väsentlig information. 

Efter vi läst tidigare forskning på området hittade vi en modell som vi sedan modifierade och utifrån 

denna skapade våra destinationsstrategier som redovisas i resultatet. För att svara på forskningsfråga 

1-3 utgick vi från intervjusvaren från Boden, Mariestad och Piteå. Forskningsfråga 1 besvaras i 

synnerhet utifrån de svar vi fått av intervjuade privatpersonerna på respektive ort men även med hjälp 

av praktikerna i Boden och Mariestad. Forskningsfråga 2 besvaras utifrån intervjusvaren med 

praktikerna i Boden och Mariestad. Och forskningsfråga 3 besvaras utifrån intervjusvaren med 

praktikerna i Piteå.  För att sedan utveckla vår strategi har vi jämfört forskningsfråga 1 och 2 med 

forskningsfråga 3 för att kunna applicera Piteås framgångsrika metoder på destinationerna, Boden och 

Mariestad. Utifrån detta har vi sedan utformat en strategi (Forskningsfråga 4) till att nå högre stolthet i 

Boden och Mariestad. För att besvara vår fjärde forskningsfråga krävdes en kombination av våra 

resultat av den empiriska studien, våra teoretiska utgångspunkter och personliga erfarenheter av 

problematiken.  
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För att visa hur vi genomgick vår arbetsprocess visas nedan vår tidsplan (se figur 3) 

Figur 3: Översiktlig tidsplan 

2.2. Metodproblematisering 

Hartman (2004) menar att en sanning är en överensstämmelse med verkligheten och att man i ett 

hermeneutiskt arbete tolkar verkligheten. Han beskriver att en teori är sann om den speglar den 

livsvärld den är avsedd. Eftersom vi har använt oss av ett hermeneutiskt synsätt genom hela vår 

arbetsprocess färgar vår förförståelse hela arbetet och kan skapa viss tveksamhet kring trovärdigheten 

på arbetet.  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod vilket innebär att vi fokuserat på en mindre grupp invånare 

för att få en djupare förståelse för hur invånarna uppfattar sin hemort. Detta har resulterat i att vi inte 

kan bevisa att det resultat vi kommit fram till besvarar den generella verkligheten.  

2.2.1. Intervju 

Snöbollsurval av intervjupersoner beskriver Hartman (2004) kan skapa problematik i form av att den 

första intervjupersonen enbart hänvisar till liknande personer och att detta inte skapar den variation 

forskaren är ute efter. Detta ansåg vi dock nödvändigt gällande intervjuerna av praktikerna i Mariestad 

eftersom den första intervjupersonen som kontaktades sitter inne med vetskapen om vilka som är 

lämpade att vända sig till gällande vårt forskningsområde. Våra intervjurutiner var till vår fördel 

eftersom vi då var förberedda på hur vi skulle gå till väga före- och under intervjun. Förberedelse är 

enligt Patel och Davidson (2003) nödvändigt för att kunna vara säker på att inget går om miste. Vi 

anser att blandningen av halstrukturerad intervju och ostrukturerad och ej standardiserad intervju var 

till vår fördel eftersom intervjupersonen då hade stort utrymme att formulera sig fritt. Detta gav 

förutsättningar till att intervjupersonen kom med intressanta aspekter som vi inte hade med i frågorna. 

Men för att inte samtalet skulle sväva ut och helt plötsligt inte kretsa kring vårt problemområde höll vi 

oss till ämnet med hjälp av några bestämda frågor som vi hade i vår intervjuguide. Detta kände vi 

skapade en trygghet, för om intervjun började sväva ut på irrelevanta ämnen kunde vi ta till oss 

intervjuguiden för att åter igen komma på rätt spår. 

Eftersom vi valde att spela in våra intervjuer kan det för intervjupersonen skapa viss osäkerhet. Patel 

och Davidson (2003) menar att en intervju som spelas in kan påverka svaren från intervjupersonen för 

att denne blir osäker på grund av inspelningen. Därför valde vi att intervjupersonen själv ska välja tid 

och plats för intervjun för att denne ska känna sig trygg under samtalet. Transkribering beskriver Patel 

och Davidson (2003) omfattar väldigt mycket text och att cirka en timmes intervju tar fyra till sex 
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timmar att skriva ut. Detta uppmärksammade vi eftersom det tog väldigt lång tid och mycket energi att 

transkribera 19 av våra intervjuer. Ytterligare ett problem vi stötte på var att det vid transkriberingen 

av intervjuerna ibland var svårt att höra vad intervjupersonen sa på grund av otydligt uttal. Att skriva 

ut alla intervjuer var en del i arbetsprocessen som tog väldigt lång tid men vi ansåg det ändå 

nödvändigt för att kunna läsa igenom intervjuerna flera gånger för att uppnå bättre resultat i 

analysfasen.  

2.2.2. Analys av data 

Under analysfasen i vårt arbete hade vi väldigt mycket textmaterial. Patel och Davidson (2003) 

förklarar att i en kvalitativ forskningsprocess är textmaterial ofta väldigt omfattande och därför väldigt 

tidskrävande i bearbetningen. För att underlätta detta förklarar Hartman (2004) att forskaren ska 

kategorisera allt material för att skapa en viss ordning. Vi delade in allt material i tre delar, en för varje 

destination för att veta exakt vad vi hade för material om de olika destinationerna. Ett problem vi stötte 

på under vår analys av intervjuerna var att vi i vissa fall inte ställt en fråga som är relevant för vårt 

arbete. Detta fick vi lösa genom att själva läsa igenom intervjuerna flera gånger och tolka vad de sagt 

för att bilda en uppfattning om hur de ställer sig till frågan. Vi besvarade sedan frågorna i följdordning 

vilket gav oss en djupare förståelse för problematiken under processens gång. När vi väl nådde vår 

sista forskningsfråga där vi skulle utveckla strategier för Boden och Mariestad hade vi så pass djup 

förståelse för problematiken i respektive stad att idéerna till strategin flödade fritt. Eftersom vi skaffat 

oss denna djupare förståelse för destinationerna underlättade det för oss då vi hittade en modell att 

utgå ifrån till våra strategier. Genom att kombinera vår teoretiska bakgrund med intervjusvaren och 

tolka modellen utifrån ett perspektiv inom upplevelseproduktion, ledde detta oss till två strategier– en 

för Bodens problematik och en för Mariestads problematik.  

Eftersom strategierna till stor del är utvecklade utifrån de intervjuades svar vill vi förtydliga att vi 

lyfter fram deras åsikter men att vi själva tar avstånd från de extrema åsikter som kan förekomma i 

arbetet. Dessa är alltså inte våra egna utan de intervjuades åsikter, dessa har vi ändå valt att ta med 

eftersom de är viktiga att ta hänsyn till i utvecklandet av strategierna. 

2.3. Disposition 

Vi inleder vårt kapitel 1 med att presentera en teoretisk bakgrund för att ge en förståelse för vilka 

teorier vi kommer utgå ifrån när vi senare i kapitel 3 utvecklar våra strategier. I kapitlet presenterar vi 

även problematikerna i Boden och Mariestad som tillhör vårt problemområde. Här presenterar vi även 

varför vi valt att använda oss av Piteå som förebild samt vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

I kapitel 2 beskriver vi vår metodologiska ansats och vårt tillvägagångssätt. 

Vi fortsätter sedan kapitel 3 med att presentera vårt resultat genom att besvara forskningsfråga 1-3 

utifrån de intervjuer vi genomfört. Resultaten av dessa tre frågor leder oss sedan till forskningsfråga 4 

som är en kombination av både resultat och analys. Under den fjärde forskningsfrågan presenterar vi 

våra strategier som är utvecklade utifrån intervjusvaren och den teoretiska bakgrunden. 

Vårt arbete avslutas sedan med kapitel 4 där vi diskuterar arbetet och ger förslag på fortsatt forskning. 

Under både problemområdet och resultatdelen har Hanna skrivit de delar som berör Boden och Julia 

har skrivit de delar som berör Mariestad, utöver det som berör Boden och Mariestad har vi skrivit 

allting tillsammans.
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3. Resultat 

Under detta kapitel kommer vi först att besvara forskningsfråga 1-3, dessa svar kommer sedan leda 

oss till svaret på forskningsfråga 4. Den fjärde forskningsfrågan utgör våra utvecklingsstrategier, för 

Boden och Mariestad, och är därför en kombination av både resultat och analys. 

 

3.1 Anser de intervjuade att det finns en negativ attityd till sin hemort bland invånarna i Boden? 

Om så, varför? 

För att belysa frågan i nedanstående avsnitt har Hanna Landström gjort tre djupintervjuer samt fem 

kortintervjuer med bodensare i åldrarna 18-30 år samt djupintervjuat Bodens turistchef Jalle Svanberg 

och Bodens näringslivschef Jeanette Nilsson. 

3.1.1 Vad upplever de intervjuade som positivt med Boden? 

5 av 8 intervjuade beskriver att de trivs i Boden på grund av att de är uppväxta där samt har sin familj 

och vänner där, det är det som får de att känna sig hemma. K18 förklarar att hon inte känner sig 

hemma i andra städer och att det kan räcka med att hon vistas utanför kommunen i någon timme för att 

hon ska få hemlängtan. Hon trivs väldigt bra i Boden och förklarar att en stor anledning till det är 

människorna i kommunen. Hon beskriver de som trevliga och att var hon än går så möts hon av ett 

leende som gör henne glad, hon uppfattar att bodensarna är kända för just sitt trevliga sätt att vara. 

M21 som tidigare bott i Gällivare beskriver också befolkningen i Boden som väldigt trevlig och social 

om man jämför med de i hans tidigare hemkommun; ”är man på fest så kommer bodenbor och tar 

fram tassen och hälsar och presenterar sig, i Gällivare sitter man i små grupper och hälsar inte på 

nytt folk!” förklarar han. 

En positiv egenskap med kommunen som både T18, K20 och K21 lyfter är Bodens musikliv. När jag 

intervjuar K18 nere i Hotell Bodensias lobby stannar hon upp mitt i intervjun, pekar mot högtalarna 

som spelar musik och säger ”bodensare i högtalarna”. Jag frågar henne vem det är och hon förklarar 

att det är Stefan Gunnarsson (känd pianist från tv-programmet ”Så ska det låta”). Hon förklarar att 

Boden har ett väldigt rikt musikliv och anser att Stefan Gunnarsson och Brolle är goda förebilder för 

det. Hon berättar om något som kallas ”Rockkarusellen”, en musiktävling som syftar till att mindre 

band ska ges möjlighet att växa och bli större. I det här projektet förklarar hon att Stefan Gunnarsson 

hjälpt Bodenbandet ”The ByTheWay Band”, hon anser att arbeta på det här sättet där de större 

musikerna hjälper de mindre är väldigt bra. M20 som själv är musiker anser att musiken lever i Boden 

men att kommunen inte stödjer banden så mycket som de borde. M21 däremot ser kommunens bidrag 

till musiker i Boden som positivt jämfört med hans tidigare hemort, Gällivare. Han förklarar att i 

Boden stöttar Vuxenskolan samt ABF med lokaler för band som vill repa, vilket han upplever positivt 

jämfört med engagemanget från hans tidigare hemkommun. 

K25 lyfter fram vilda västernbyn Western Farm som ett attraktivt aktivitetsföretag i Boden. Detta är 

hon inte ensam om, K18, M20 och M24-1 håller med henne. M20 förklarar att Western Farm 

arrangerar evenemang flitigt och M24-1 säger att det inte enbart lockar lokalbefolkningen utan även 

människor runt om i länet. En annan attraktion som lyfts fram av samtliga av de tre djupintervjuade är 

äventyrsbadet Nordpoolen. 5 av de 8 intervjuade bodensarna beskriver Boden som en liten och mysig 

stad men K21 beskriver staden som alldeles för liten. Hon hade gärna sett den större med fler invånare 

för att hon skulle trivas bättre, men hon anser ändå att utbudet av affärer och aktiviteter är stort för att 

vara en liten stad. 
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Både näringslivschefen Jeanette Nilsson och K25 beskriver Boden som en barnvänlig stad. K25 anser 

Boden vara en stad där man har möjlighet att få en bra uppväxt med tanke på att kommunen består av 

många mindre byar som är trygga och inte förknippas med kriminalitet. 

K18 beskriver lyriskt hur hon uppskattar naturen i Boden och berättar att hon brukar ta promenader för 

att fotografera de fina landskapen, månen och solen; 

”Wow, Boden, shit, vi har måne, sol, vi har allting, man blir såhär wow. Jag blir skitglad av sånt där! 

Naturbilder det är vackert, speciellt härifrån!” 

M24-1 gillar också att det är nära till natur i Boden och förklarar att han är väldigt förtjust i de 

norrbottniska somrarna. Han uppskattar även midnattsolen och den friska luften. 

3.1.2 Vad upplever de intervjuade som negativt med Boden? 

K25 lyfte tidigare Boden som en barnvänlig stad men vad gäller Bodens centralort är hon mer skeptisk 

till att barn kan få en lika trygg uppväxt i. Detta säger hon bero på att det florerar väldigt mycket 

droger bland yngre människor där. Hon förklarar att det beror på att kommunen tagit in många 

drogberoende människor de vill hjälpa. Hon anser detta vara väldigt negativt och önskar mer 

nolltolerans av kommunen gällande både knarkare och andra kriminella. Gällande drogproblemet i 

Boden är hon inte ensam att ha en åsikt om. K21 säger att drogerna inte påverkar henne särskilt 

mycket personligen men hon anser att det inte skulle kännas bra att skaffa barn i Boden i framtiden om 

det fortfarande cirkulerar lika mycket droger bland de yngre på skolorna. K18 belyser också problemet 

att alkohol och droger har sjunkit i åldrarna i Boden vilket hon anser vara väldigt tråkigt. M24-1 

arbetar med att moderera kommenterar på en av de regionala morgontidningarna och har märkt att det 

växande knarkproblemet i kommunen är något som brukar nämnas av både invånarna i kommunen 

samt utomstående bland kommenterarna. 

Ett annat problem i kommunen som belysts av 3 av de 8 intervjuade är invandringen av utlänningar till 

kommunen. M24-2 anser att kommunen ska sluta ta in invandrare och säger ”multikulturialismen är 

ett sjukt misslyckat exempel”. K21 menar att kommunen tar in mer invandrare än vad de klarar av att 

ta hand om och upplever det obehagligt att invandrarna ”ropar efter en och kommer hit och styr och 

ställer”. 

Till skillnad från K18 och M21 som beskriver befolkningen i Boden som positiv har M24-2 en helt 

annan bild av befolkningen. Han förklarar att när han tidigare i år flyttade från kommunen så upplevde 

han att människorna i hans egen ålder antingen var arbetslösa, gick på socialbidrag, knarkade eller 

drack för mycket alkohol. Han ansåg att IQ-nivån var väldigt låg och att de som var vettiga nog 

lämnade kommunen. Detta anser han bero på en dålig kultur i kommunen som hindrar folk från att 

växa. 

3.1.3 Vad förmedlar de intervjuade om Boden till utomstående? 

K25 säger att hon älskar Boden och M24-1 beskriver sig som väldigt lokalpatriotisk som ofta skryter 

om Boden med glimten i ögat. Han ser sig som en marknadsförare för Boden i möte med utomstående 

om ämnet kommer upp, men inte annars. Även K18 ser sig själv som marknadsförare för Boden i 

möte med utomstående och förklarar att hon oftast har en positiv attityd till sin hemort. I möte med 

utomstående brukar hon beskriva Boden såhär; 

”Boden är helt fantastiskt, det är så jäkla skönt att bara komma dit, ni borde vara mer där!”. 
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K20 däremot säger sig trivas i Boden men ser sig inte om marknadsförare av sin hemort. Han talar 

sällan om sin hemort om ämnet inte kommer upp men skulle någon fråga honom så skulle han säga 

ungefär såhär; 

”Boden, ja en mindre stad, ganska tråkig, finns inte mycket att göra, tur man har någonting att göra i 

alla fall!”.  

Jalle Svanberg är turistchef i Boden och för någon som tidigare aldrig besökt Boden skulle han 

beskriva Boden som: 

 ”Den här lilla staden med starkt inslag av militär men också en stad som jobbar med hållbar 

utveckling med biogasdrivna lokalbussar och kommunala bilar, fjärrvärme som eldas med sopor – det 

som inte blir värme blir el. Och att det finns mycket att göra här, mycket aktiviteter.” 

Av dessa aktiviteter lyfter han upp ”Creactive Adventure” som sysslar med naturbaserade aktiviteter 

som exempelvis rafting, hiking och mountainbikes. Näringslivschefen i Boden skulle i möte med 

utomstående människor beskriva Boden som en praktisk småstad med nära till allting, alltifrån 

fritidsaktiviteter till politiken. Hon beskriver det som att krisen med både nedlagt sjukhus och indraget 

försvar påverkade invånarna till att engagera sig mer själva. Det är därför det idag finns många 

småföretag i Boden, många vill vara med och påverka samt att det finns goda möjligheter och viljor att 

samarbeta med varandra. Vad gäller företagandet i Boden håller K25 med näringslivschefen och 

beskriver Boden som en exemplarisk stad att starta eget företag i och lyckas med det.  

3.1.4 Hur upplever de intervjuade att bodensarnas generella uppfattning om sin hemort är? 

Av de tillfrågade tror samtliga av de djupintervjuade personerna att invånarna i Boden trivs ganska bra 

och är ganska stolta över sin hemort. K18 berättar att hon själv gjort ett skolarbete om hur invånarna 

trivs i Boden. I det arbetet kom hon fram till att de äldre (pensionärer) upplever Boden som en otrygg 

stad där de inte vågar vistas utomhus sent om kvällarna i rädsla att bli påhoppade av ungdomar som de 

inte anser har någon respekt för de äldre. Barnfamiljerna anser att det är en bra familjestad men oroas 

över att drogerna är lättillgängliga för ungdomarna. Och ungdomarna själva ser Boden som en tråkig 

stad där det inte händer något. K18 som själv är ung i Boden önskar att det fanns fler aktivitetscenter 

för ungdomarna och det håller K25 med om. M24-1 förklarar att en del av invånarna aldrig skulle 

kunna tänka sig att flytta från Boden medan en del utflyttade aldrig skulle kunna tänka sig flytta 

tillbaka. M24-2 tillhör de sistnämnda och säger att han hellre dör än att flytta tillbaka till Boden. Han 

belyser ramsan ”Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler, den platsen heter Boden dit vill jag 

aldrig mer” och anser att den stämmer. 

Turistchefen anser däremot att stoltheten bland invånarna har börjat växa till sig de senaste åren. Han 

upplever att invånarna uppfattar Boden som en stad där det har hänt mycket de senaste 5-6 åren och 

ger exempel som Enter Galleria, renoveringen av Hotell Bodensia, bygget av den nya sportarenan 

Boden Arena, det nya och även första parkeringshuset samt Bodens Försvarsmuseum. 

Näringslivschefen upplever att bodensarna egentligen är stolta över sin hemort men att de ser det som 

fult att prata gott om Boden. Hon upplever att bodensarna inte inser vilka negativa effekter det har att 

de pratar illa om kommunen och har därför arbetat fram ”Skrytboken” (se forskningsfråga 3) som 

syftar till att få bodensarna att våga tala gott om sin hemort. 
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3.1.5 Ser de intervjuade en framtid i Boden? 

Utifrån de tre djupintervjuades framtida yrken ser ingen av de en framtid i Boden, vilket de tycker är 

tråkigt eftersom det är den enda huvudsakliga anledning till att de skulle flytta från Boden. M24-2 är 

utbildad journalist men eftersom att journalisttjänsterna i Boden är väldigt begränsade ser han inte 

någon framtid i Boden om han vill jobba med journalistik, det skulle vara i så fall vara om TV skulle 

expandera i framtiden häruppe, förklarar han. M20 vill arbeta som ljudtekniker men ser heller ingen 

framtid som det i Boden, däremot ser han möjligheter inom ”fyrkanten” (Boden, Luleå, Piteå och 

Älvsbyn) och säger sig kunna bo kvar i Boden om han får jobb inom ”fyrkanten”. K18 vill utbilda sig 

till antingen massör eller sjuksköterska, skulle hon däremot få jobb på Sunderby Sjukhus i Luleå 

kommun skulle hon bo kvar i Boden. M21 är inflyttad från Gällivare men flyttade nyligen till 

Borlänge eftersom han fick jobb där som lokförare, vilket Boden inte kunde erbjuda honom. Men hade 

jobbmöjligheterna funnits här hade han inte sett någon anledning att lämna Boden. 

3.1.6 Hur upplever de intervjuade att Boden uppfattas av utomstående?  

K18 anser att Boden har ett dåligt rykte vilket hon tycker är tråkigt eftersom hon inte håller med om 

att det är så dåligt här om man bortser från den stora mängd droger som cirkulerar bland ungdomarna. 

Hon beskriver Bodens rykte som en liten och tråkig stad där det inte händer något vilket K24 håller 

med henne om och M20 förklarar att det är ungefär så luleborna uppfattar Boden. Uppfattningen om 

Boden förklarar M24-1 bero helt på var i landet man frågar. Han har själv bott i Stockholm då han 

studerade till journalist och där upplevde han att de flesta inte hade någon uppfattning om Boden alls. 

M20 upplever att när han berättar för folk i södra Sverige var han kommer ifrån så vet de inte var det 

ligger men när han nämner Norrbotten möts han av ”den här fiktiva bilden av att vi rider på renar och 

vi har isbjörnar på bakgården och pingviner och grejer”. Detta är något som roar honom och han 

brukar skämta om det tillbaka för att jävlas med dem, förklarar han. 

K21 och M21 anser båda att Bodens image för utomstående är en militärstad. M24-1 som bott i Boden 

större delen av sitt liv och även gjort lumpen här förklarar att när han gjorde lumpen så fick han en helt 

annan bild av Boden. Han såg staden genom ”militära ögon” och att staden på så vis blev en 

militärstad vilket kändes ”skumt” för honom som aldrig sett sin hemstad på det sättet tidigare. Han 

upplever därför att det är just den bilden lumparna i Boden får av staden medan invånarna själva ser 

det militära som en naturlig del av staden än just bara en militärstad. K18 berättar att hon ofta möts av 

kommentaren ”Aha, Boden, lumparstaden? Där gjorde jag lumpen det och det året!” och att de som 

gjort lumpen här oftast har en negativ bild av Boden, ”men då har de inte sett det positiva” förklarar 

hon. Turistchefen upplever att Boden uppfattas som ”en militärstad – vagnar, ärtsoppa och 

skyttegravar”. Och näringslivschefen förklarar att när hon frågat utomstående vad de vet om Boden 

brukar hon mötas av: ”En militärstad. Fast visst har man lagt ner militärerna?”. Hon förklarar att 

utomstående uppfattar Boden som en stad i det förgångna med nedlagt lasarett och indraget försvar, 

åtminstone om man frågar regionalt och de som är 45 år och äldre. Ungdomar däremot förklarar hon 

har en annan bild av Boden, kanske har de själva varit eller känner någon som varit på festivalen 

Boden Alive, Western Farm eller Nordpoolen. Nationellt sett upplever hon däremot att Boden inte har 

någon särskilt stark identitet, men hon upplever ändå att Boden har en positiv bild utåt. 

3.1.7 Hur uppfattar de intervjuade i Mariestad Boden? 

Av de personer Julia intervjuade i Mariestad var det 3 av 8 som inte visste vad Boden var för något 

eller var det låg. K25 berättade att det finns en travbana i Boden, hon trodde även att de hade ett 

bandylag och hon visste att det låg i norra Sverige. K23-3 förknippade Boden med sångaren Brolle Jr 
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annars visste hon inte mycket mer om Boden men hon berättade att hon åkt tåg genom Boden en gång 

när hon var på väg till Luleå. Även M19 visste att det låg i Norrland men hade ingen större uppfattning 

om staden. K23-2 visste även hon att Boden ligger i Norrland och hade aningar om att finns någon 

sorts militäranläggning i Boden. Militäranläggningen förknippade även M28 med Boden. Han visste 

även att Boden bestod av fyra fort och att det fortfarande är en av Sveriges största militäranläggningar. 

Annars uppfattar han Boden som en mindre norrländsk stad som är väldigt präglad av militärernas 

närvaro.  

3.1.8 Slutsatser 

Det de intervjuade uppfattar som positivt med Boden är den trevliga befolkningen, det rika musiklivet, 

temaparkerna Western Farm och Nordpoolen samt att det är en barnvänlig stad med vacker natur. 

Det de intervjuade uppfattar som negativt med Boden är kommunens drogproblem som gjort det 

lättillgängligt för unga människor att få tag på narkotika samt att kommunen tar in mer invandrare än 

vad de kan hantera.  

De intervjuade anser invånarnas attityd till sin hemort i Boden vara väldigt blandad, men det tycks 

finnas fler positiva än negativa attityder. Vad gäller invånarnas negativa attityd till sin hemort tycks 

problemet inte vara att de vantrivs utan snarare att det anses vara tabu att tala gott om sin hemort. M20 

är ett exempel på en av invånarna som trots att han trivs i Boden beskriver Boden på ett negativt sätt i 

möte med utomstående. Detta anser näringslivschefen vara vanligt förekommande och arbetar aktivt 

med att bryta den trenden. Vilket jag håller med om att de bör göra för att bryta denna negativa trend 

eftersom den påverkar Bodens image negativt. 

2 av de 3 djupintervjuade privatpersonerna ser sig själva som marknadsförare för Boden i möte med 

utomstående och säger sig oftast ha en positiv attityd till sin hemort i möte med andra. Att de talar gott 

om Boden till utomstående är jättebra eftersom det bidrar till en positiv image. M20 däremot ser sig 

inte som marknadsförare i möte med utomstående och trots att han trivs i Boden beskriver han Boden 

som en liten tråkig stad där det inte finns mycket att göra. Alla kan inte trivas i Boden men när de som 

trivs talar illa om sin hemort bör åtgärder vidtas vilket är bra att näringslivschefen uppmärksammat 

och arbetar aktivt med.  

Ingen av de djupintervjuade privatpersonerna ser en framtid i Boden eftersom de inte ser några 

jobbmöjligheter för dem utifrån vad de vill arbeta med i framtiden. Detta förefaller sig väldigt tråkigt 

eftersom arbete och utbildning är deras huvudsakliga anledning till att de skulle flytta från kommunen. 

Hur Boden uppfattas av utomstående uppfattar de intervjuade bero på var i landet man frågar, 

personens ålder samt egna erfarenheter. De intervjuade tror att de i södra Sverige har dålig koll på 

Boden så vitt de inte besökt Boden, gjort lumpen där eller känner någon som gjort lumpen där. De som 

gjort lumpen där anser de intervjuade fått en orättvis bild av Boden eftersom de endast sett Boden ur 

militära ögon. Ställs frågan regionalt skiljer sig svaren beroende på hur gammal personen är, är den 

tillfrågade över 45 år känner den säkerligen till Centrallasarettet som låg här tidigare samt att Boden 

varit en väldigt stor militärstad men uppfattar numera staden som i det förgångna med tanke på det 

nerlagda sjukhuset och det indragna försvaret. Det blir därför viktigt för Boden att leverera nya bilder 

utåt eftersom de idag tycks uppfattas med en gammal bild av kommunen, en negativ sådan som 

snarare tycks avskräcka än locka människor till Boden. Ställs frågan däremot till den yngre 

generationen är det snarare nöjesparkerna Western Farm och Nordpoolen samt festivalen Boden Alive 

som kännetecknar Boden. 5 av de 8 intervjuade privatpersonerna nämner även att de tror utomstående 
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uppfattar Boden som en liten och tråkig stad där det inte händer något. Endast 1 av de 8 intervjuade 

privatpersonerna tror att utomstående uppfattar Boden positivt.  

Av de intervjuade Mariestadsborna känner 5 av 8 personer till var Boden ligger, av dessa 5 känner 4 

personer till något mer om Boden, det de lyfter fram är; travbanan, militären/forten, Brolle och 

tågstationen. Mariestadbornas uppfattning om Boden tycks vara väldigt vag men det de tycks 

förknippa Boden mest med är militären, tyvärr verkar det vara en negativ uppfattning. Med tanke på 

att turistchefen vill att människor ska uppfatta det militära i Boden som något positivt drar jag 

slutsatsen att de måste arbeta mer aktivt med att få ut den bilden för att utomstående ska uppfatta det 

som positivt istället för negativt.  

Tabell 6: Hur upplever de intervjuade i Boden sin hemort? 

Hur upplever de intervjuade i Boden sin hemort? 

Positivt Negativt 

Trevlig befolkning Växande drogproblem 

Rikt musikliv Labil migrationspolitik 

Temaparkerna  

Barnvänlig stad  

Vacker natur  

 

Tabell 7: Hur upplever de intervjuade i Boden att sin hemort uppfattas av andra? 

Hur upplever de intervjuade i Boden att sin hemort uppfattas av andra? 

Lokalt Regionalt Nationellt 

+ En stad de trivs i och är 

ganska stolta över 

+ Temaparkerna – Lumpen/militärstad 

+/- Barnfamiljer: bra, men 

oroas över drogproblem bland 

yngre 

+ Boden Alive Litet och tråkigt 

– Pensionärer: Känner sig 

otrygga 

– Stad i det förgångna Isbjörnar/pingviner/renar 

Ungdomar: Tråkigt, händer 

inget 

  

 

Tabell 8: Hur uppfattar de intervjuade i Mariestad Boden? 

Hur uppfattar de intervjuade i Mariestad Boden? 

Militärstad Brolle 

Travbana Bandylag 

Tågstation Norra Sverige 
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Det finns en negativ attityd bland invånarna i Boden vilket grundar sig på den otrygghet de känner på 

grund av de växande drogproblemen som gjort narkotika lättillgängligt för ungdomar. Samt att 

kommunen tar in fler invandrare än de klarar av att ta hand om. Men det finns också en positiv attityd 

bland invånarna som tycks vara större än den negativa om man frågar de intervjuade personerna. 

Turistchefen upplever att stoltheten bland invånarna har växt sig starkare under de senaste 5-6 åren då 

de uppmärksammat den utveckling som skett i kommunen. Näringslivschefen upplever att invånarna 

egentligen är ganska stolta men att de väljer att tala negativt om sin hemort i möte med andra för att 

det anses vara ”fult” att tala gott om den. 
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3.2 Anser de intervjuade att det finns en negativ attityd till sin hemort bland invånarna i Mariestad? 

Om så, varför? 

För att belysa frågan i nedanstående avsnitt har Julia Nordström gjort tre djupintervjuer samt fem 

kortare intervjuer med Mariestadsbor i åldrarna 18 – 30. Samt djupintervjuat Lotta Samuelsson, 

turistchef i Mariestad och Christina Herthnek, informationschef i Mariestad. Även haft en muntilg 

kommunikation med konstnären Anna Viola Hallberg. 

3.2.1. Vad anser de intervjuade som positivt med Mariestad? 

Alla utom M19 och K23-1 berättar väldigt positivt om det sjönära läget som Mariestad har eftersom 

det ligger precis vid Vänern, medan K23-3 är besviken på att Mariestad marknadsför sig som en 

sjöstad när sjön inte syns. K23-3 berättar om när hon först flyttade till Mariestad och säger; 

”Jag blev så besviken minns jag, för det ska vara en sjöstad och det märks ju inte för om man inte går 

bakom de här husen så märker man knappt att sjön finns där” 

Hon tycker att Mariestads hamn ska få en Smögen-känsla och få mer gemenskap med centrum 

eftersom det ska vara en sjöstad längtar hon tills det blir en mysigare hamn. Medan M18 tycker att 

hamnen är en bra mötesplats där han kan träffa sina kompisar och umgås på sommaren. Mariestad ses 

ofta som en sommarstad detta påpekar M18 och K23-2. De anser att Mariestad är en sommarstad just 

för det sjönära läget vid Vänern.  

Alla av de intervjuade privatpersonerna beskriver Mariestad som en mysig, charmig liten småstad fast 

inte för liten. 

3.2.2. Vad anser de intervjuade som negativt med Mariestad? 

När det gäller aktiviteter och saker att göra med sina kompisar så säger K20 att det finns för lite affärer 

även M18 påpekar att det finns för lite affärer. K23-1 säger att det inte finns så mycket att göra i 

Mariestad och att utelivet är bristfälligt. Hon beskriver även att ungdomarna är uttråkade och gärna 

drar sig till större städer. Hon säger även att Mariestad är en tråkig stad att växa upp i och att hon nu 

har lärt sig tycka om staden ju äldre hon blir, men när hon var yngre blev hon lätt uttråkad. K23-3 

påpekar också att ungdomarna inte är så förtjusta i Mariestad just för att det inte finns någonting att 

göra men å andra sidan berättar hon att barnfamiljer och pensionärer känner sig trygga i Mariestad. Att 

det är en bra och trygg stad för familjer och barn säger även turistchefen. Hon säger också att 

ungdomarna kanske vill ut och prova vingarna någon annan stans och ser inget fel i det. K25 anser 

dock att det är för mycket droger och alkohol som ställer till problem i staden och ser därför ingen 

framtid i Mariestad för egen del. Det är också en av anledningarna hon flyttat från Mariestad. K25 

tycker även att det är för tryckt i Mariestad, att alla känner alla och att alla pratar illa om alla och att 

detta också är en av anledningarna till att hon inte vill flytta tillbaka. Att det är en förhållandevis tryckt 

stad säger även turistchefen i Mariestad och att det är svårt att vara anonym i en småstad men att det är 

detta som är charmen med en småstad, att man hela tiden möter människor man känner och kan prata 

med. 

Att charmen sitter just i att det är en mindre stad, men även mindre städer har sina brister anser K23-3 

och M18 som tycker att mycket i Mariestad ser gammalt och förfallet ut. K23-3 påpekar särskilt att 

infarterna till Mariestad är oattraktiva för människor som passerar och som åker in till Mariestad. Hon 

tycker det ser dystert och icke välkomnande ut när man åker in till Mariestad och vill se ett lite mer 

välkomnande intryck när det gäller just infarterna. K23-3 anser till exempel att Holmen, som ligger ut 
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med Vänern, ser ut att förfalla. M18 tycker också att Mariestad är en aning oattraktivt fast på ett annat 

sätt. Han tycker att mycket ser gammalt ut i Mariestad och nämner särskilt tågstationen som han anser 

se ut att förfalla. 

Informationschefen berättar att en småstad har ofta små resurser och att detta kan invånarna märka av 

på olika sätt. K23-3 tycker att det ofta är svårt att ta sig från Mariestad när det gäller 

kommunikationen. Hon anser att man ofta måste ta sig först till en annan ort för att sedan kunna åka 

till till exempel Stockholm, Göteborg eller Örebro. Turistchefen anser dock att det är bra 

kommunikation till Stockholm och Göteborg och att det är lätt att pendla i arbetet. Hon berättar att 

man inte behöver bo i de större städerna bara för att man arbetar där, att man istället kan bo i 

Mariestad och pendla till sin arbetsort. 

3.2.3. Hur ser stoltheten ut i Mariestad? 

När det talas om stoltheten bland Mariestads invånare varierar det väldigt mycket. M28 berättar om 

Mariestads olika idrottsprestationer i ishockey och fotboll men även om det historiska Mariestad med 

Gamla stan och att det förr i tiden var en residensstad i Skaraborgs län där landshövdingen bodde. Men 

sedan 1997 har Skaraborgs län upphört att existera och ingår nu istället i Västra Götalandsregionen 

och informationschefen påstår att mycket av Mariestads självförtroende försvann i och med detta. Hon 

berättar att mycket jobb och stolthet försvann från Mariestad när landshövdingen flyttade och bosatte 

sig istället i Göteborg. Hon säger; 

”Vi var ju en residensstad, vi var en stad som växte väldigt mycket i Skaraborg på 70-80 talen och 

hade mycket jobb, både akademiska jobb och jobb på bruket så det var aldrig ont om jobb. Man hade 

ganska gott självförtroende i den här stan” 

Efter denna händelse anser hon att Mariestadsborna känner en viss osäkerhet och att osäkerheten växer 

med tiden. Eftersom de större industrierna kan bli internationella och förflyttas utomlands på kort 

varsel och att osäkerheten växer tror informationschefen att Mariestad just nu befinner sig mitt i en 

sorts identitetskris. 

Informationschefen berättar även att hon tror den lokala tidningen kan ha en stor inverkan på 

Mariestadsbornas attityd till orten för att insändarna finns på första uppslaget i tidningen. Eftersom 

insändare ofta har en negativ ton anser hon att detta bidrar till att invånarna får en negativ attityd till 

Mariestad redan vid frukostbordet varje morgon. 

Informationschefen berättar dock att hon ändå tror Mariestadsborna är stolta och gärna berättar om sin 

hemstad ut mot andra men att de kan vara negativa när de pratar inom sin kommun. Hon tror det finns 

ett attitydproblem i Mariestad att det är många som är missnöjda med politiken och missnöjda i största 

allmänhet. Hon tror att invånarna är lite ”smågnälliga” när de är på hemmaplan men som sagt positiva 

när de pratar med utomstående.  

Konstnären Anna Viola Hallberg tycker att Mariestad är en modig stad och att Mariestadsborna är 

nyfikna, vilket kanske kan vara en likhet med att vara stolt men hon tror dock att alla kanske inte så 

villiga att kommunicera detta utåt till andra. Detta menar hon dock inte behöver innebära att invånarna 

inte är stolta. Informationschefen instämmer att det kanske har lite med jantelagen att göra, att 

människor ska prata illa om sin hemort men att de i själva verket kanske inte menar det. Anna Viola 

berättar att det kanske krävs att utomstående kommer till Mariestadsborna och berättar för de hur bra 

det egentligen är men att invånarna bara är hemmablinda. Även K25 berättar att när hon nu flyttat från 

Mariestad kan hon se det positiva men det är ändå inget hon kan tänka sig flytta tillbaka till. 
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3.2.4. Hur beskriver de intervjuade Mariestad för utomstående? 

När det gäller mötet med utomstående berättar M19 att han ofta berättar om Mariestad med hjälp av 

det kända varumärket Mariestads öl. Informationschefen berättar att Mariestad ofta blir förknippat 

med Mariestadsölet och att hon ibland får i gensvar ”kan man bo där också?” när hon berättar att hon 

kommer från Mariestad. Hon beskriver dock Mariestad som en fin stad som ligger nära Vänern och att 

det händer mycket och att det finns så mycket mer än bara Mariestadsölet, men ändå är det ofta hon 

möter människor som frågar efter bryggeriet som inte längre finns.  

K25 beskriver det som staden som ligger mellan Vänern och Vättern och att hon då ofta får svaret 

”ah, där McDonald’s ligger det man åker förbi”. K23-3 beskriver också att det är staden mellan 

Vänern och Vättern men att hon istället brukar få i gensvar att det är där det finns mycket narkotika. 

K23-2 möts där emot av frågande blickar när hon berättar att hon kommer från Mariestad och får ofta i 

gensvar ”Vad är det?”.  

Turistchefen brukar beskriva Mariestad för utomstående som en småstad där det är nära till allting och 

att det finns en närhet till vatten som inte många andra städer har. Hon beskriver även att man möts av 

positiva och glada människor när man vistas i Mariestad. Turistchefen tror även att det är många av 

Mariestads invånare som känner sig som marknadsförare av Mariestad. Det är också ett önskemål från 

turistchefens sida att man ska kunna vara stolt och berätta var man kommer ifrån.  

3.2.5. Hur upplever de intervjuade att invånarna trivs i Mariestad? 

När frågan om de tror invånarna trivs i Mariestad svarade K23-2;  

”I och med att de bor här måste det finnas någon anledning till att de trivs”  

Denna uppfattning, som citatet visar, delas även med K25 och M19. Däremot anser M28, K23-1, K-25 

och K20 att det är det sjönära läget som lockar folk till att bo i Mariestad och att det är attraktivt att bo 

nära sjö och vatten. M28 återkommer även till att det är en mysig liten pittoresk stad och att det är 

detta som lockar människor till Mariestad. Även K23-3 delar denna åsikt om att det är den lilla 

storleken som lockar i alla fall barnfamiljer till Mariestad för att storleken ger en sorts trygghet.  

Både informationschefen och turistchefen håller med men ser stadens storlek ur ett annat perspektiv 

och menar på att allt blir lättillgängligt genom de korta avstånden. Det mesta ligger väldigt centralt i 

och med att det är en liten stad. Informationschefen säger att det är jättebra att hon hinner med alla 

ärenden på en lunchrast för att det är så korta avstånd. 

3.2.6. Hur upplever de intervjuade i Mariestad att deras hemort uppfattas av utomstående?  

K25 uppfattar att utomstående uppfattar Mariestad som en trevlig stad med många badplatser, 

eftersom Mariestad har närheten till vatten som inte många andra städer har. Hon upplever även att 

utomstående tycker att det är en barnvänlig stad och att utelivet i Mariestad är ganska bra. Medan 

K23-1 anser att utomstående uppfattar Mariestad som en för liten stad med ett ganska bristfälligt uteliv 

och att det inte finns något att göra om man stannar i Mariestad en längre tid. Hon anser dock att 

hamnområdet uppskattas på sommaren. 

Alla privatpersoner förutom K19 och K23-3 upplever att utomstående tycker Mariestad är en mysig 

sommarstad på grund av närheten till vattnet. K20 upplever även att många som bor i närliggande 

kommuner är avundsjuka på invånarna i Mariestad för att det finns gott om badstränder. Även K23-2 
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tror att många lockas till Mariestad på grund av badstränderna som finns. Hon anser även att det är 

många som förknippar Mariestad med Mariestadsölet. 

K20 och M18 anser dock även att många utomstående ser Mariestad som en väldigt liten stad och 

menar att det är en ”håla” och att det är en aning ”bonnigt”. K23-3 har istället fått uppfattningen av 

att Mariestad ses som en stad som har stora narkotikaproblem. 

M28 upplever istället att Mariestad uppfattas som en trevlig stad med mycket historia och att många 

dras till Gamla Stan, Vadsbo museum och landstingsresidenset.  

Även Turistchefen upplever att utomstående uppskattar det sjönära läget, att Tidan mynnar ut i Vänern 

och att Göta Kanal lockar till Mariestads kommun. Hon upplever även att utomstående har 

uppfattningen av att de möts av trevliga människor i Mariestad som delar med sig av sina kunskaper 

och ställer upp för besökande. Att utomstående som kommer på besök kan fråga invånarna om 

Mariestad och att de svarar med en positiv inställning. Hon vet också att många utländska besökare 

har uppfattningen om att det är lugnt och tyst i Mariestad och att det är detta som lockar internationella 

gäster dit. Hon tror att de hittar vad de söker i Mariestad med närheten till vatten och lantbruk.  

Informationschefen anser att de flesta förknippar Mariestad med öl eftersom det är det starkaste 

varumärket som är kopplat till Mariestad. Hon upplever att det är det första utomstående tänker på när 

det tänker på Mariestad. Men annars upplever även hon att många ser Mariestad som en charmig 

småstad med Gamla Stan och ”glittrande vatten”  

3.2.7. Hur uppfattar de intervjuade i Boden Mariestad? 

Samtliga av de intervjuade förknippade Mariestad med ölen med samma namn. K18 och M24-1 

nämnde även att de kände till Mariestads hockeylag. K18 berättade att hon hade en bekant från 

Mariestad och att de brukade diskutera hockey med varandra. De flesta av de intervjuade visste inte 

var Mariestad ligger men samtliga gissade på södra Sverige. K21 däremot visste var det låg efter att ha 

pratat med en person därifrån förut. K24-2 märkte vi blandade ihop Mariestad med Skövde men 

Skövde däremot visste han var det låg. Men generellt sett var det få som visste något om Mariestad 

förutom att ölen kommer därifrån. 

3.2.8. Slutsatser 

Det de intervjuade anser vara positivt i Mariestad är framför allt det sjönära läget och närheten till 

vattnet. De tycker även att Mariestad är en charmig småstad och att det just är den lilla storleken som 

gör att det blir en mysig stad. Det som intervjupersonerna dock ser som negativt i Mariestad är att det 

finns för lite att göra och att utelivet är bristfälligt. De påpekar att ungdomar i Mariestad lätt blir 

uttråkade och drar sig till större orter. Kan det vara dessa uttråkade ungdomar som sprider sin negativa 

attityd om Mariestad till utomstående? Narkotikaproblem är också en negativ aspekt som en av 

intervjupersonerna tar upp och även att det är för tryck, att alla invånare känner alla i Mariestad. Ännu 

en negativ uppfattning om Mariestad är att mycket ser gammalt och nedslitet ut och att Mariestad inte 

ger något bra första intryck. Även att kommunikationen i Mariestad är bristfälligt anser en 

intervjuperson. 

Stoltheten i Mariestad varierar. Uppfattningen om att Mariestad just nu är inne i någon form av 

identitetskris och att självförtroendet fortsätter att tryta är inte helt omöjligt. Efter att landshövdingen 

flyttade och Mariestad inte längre var någon residensstad försvann en del av säkerheten och flera 

arbetstillfällen. Men det finns fortfarande de som pratar om att Mariestad en gång var en residensstad 
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och är stolta över detta. Informationschefen tar upp att lokaltidningens insändare sätter en negativ 

prägel på invånarens dag vid frukostbordet och att flytta dessa lite längre bak kan göra stor skillnad. 

Eftersom det är en liten stad med små resurser kan detta vara en liten åtgärd på den negativa attityden 

som föds vid frukostbordet. Det framgår dock att de flesta invånarna har en positiv uppfattning om sin 

hemort men om tio av elva av mina intervjupersoner är positiva varför möts de då av kommentarer 

från utomstående som ”där det finns så mycket narkotika”, ”kan man bo där också?”, ”Vad är det?” 

eller ”ja, det är det man åker förbi”. Kanske är det som konstnären Anna Viola Hallberg säger att 

invånarna inte riktigt vill kommunicera detta utåt eller är det som informationschefen säger att 

invånarna är väldigt positiva utåt mot andra men när de pratar inom kommunen med varandra är det 

väldigt negativa och klagar på mycket. Detta klagande kanske rent utav speglar av sig på hur 

utomstående uppfattar Mariestad och att de i sin tur berättar vidare om Mariestad med en negativ 

inställning.  

På frågan hur intervjupersonerna beskriver Mariestad för utomstående var det många som beskrev det 

som staden som ligger mellan Vänern och Vättern men en av de intervjuade beskrev Mariestad med 

hjälp av Mariestadsölet. Att Mariestad är en sjönära stad var också något som användes som 

beskrivning bland intervjupersonerna. Det sjönära läget trodde de även var det avgörande för 

invånarnas trivsel. 

Det sjönära läget och att Mariestad är en sommarstad trodde intervjupersonerna utomstående 

relaterade till Mariestad men även att det är en väldigt liten stad som har narkotikaproblem. Att 

Mariestad är en historisk stad är också vad en av intervjupersonerna anser utomstående uppfatta om 

Mariestad. Att det är en sådan spridd uppfattning om Mariestad kanske till viss del speglar på 

osäkerheten som informationschefen berättar om. 

Vad Bodensare uppfattar om Mariestad är att ölen kommer där ifrån. Det var endast två som nämnde 

Mariestads idrottsprestationer. Om Mariestads invånare beskriver Mariestad som en sjönära stad, hur 

kommer det sig då att många fortfarande tänker Mariestad som en ölstad? 

Tabell 9: Hur upplever de intervjuade i Mariestad sin hemort? 

Hur upplever de intervjuade i Mariestad sin hemort? 

Positivt Negativt 

Sjönära läge För lite att göra 

Trygghet Mycket ser gammalt och nedslitet ut 

Hamnen är en mötesplats Mariestad ger inget bra första intryck 

Mysig småstad ”Falsk” marknadsföring av Sjöstaden 

 Svårt att vara anonym 

 

Tabell 10: Hur uppfattar de intervjuade i Boden Mariestad? 

Hur uppfattar de intervjuade i Boden Mariestad? 

Mariestadsöl 

Mariestads hockeylag – Mariestads Bois 

Ligger i södra Sverige 
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Tabell 11: Hur upplever de intervjuade i Mariestad att sin hemort uppfattas av utomstående? 

Hur upplever de intervjuade i Mariestad att sin hemort uppfattas av utomstående? 

Lokalt Regionalt Nationellt 

Sjönära läge Sjönära läge Sjönära läge 

Charmig småstad Charmig småstad Charmig småstad 

Historisk stad, landstingsstad Historisk stad, landstingsstad Öl 

För liten stad, ”håla” För liten stad, ”håla” Avundsjuka för badstränder 

Bristfälligt uteliv Bristfälligt uteliv  

Sommarstad Sommarstad  

 Öl  

 Mycket narkotika  

 Avundsjuka för badstränder  

 

Av detta drar jag slutsatsen att de intervjuade anser att det finns en negativ attityd bland Mariestads 

invånare. Detta för att de internt klagar och tycker mycket i Mariestad är nedslitet och inte ger ett bra 

första intryck. De tycker även att det finns för lite att göra. Detta kan då leda till att utomstående får en 

negativ attityd till Mariestad på grund av invånarnas klagande. Men det finns även en positiv attityd 

bland invånarna eftersom de gärna berättar för andra om det sjönära läget och att de tror att 

utomstående uppfattar Mariestad som en stad med närhet till vatten. 
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3.3 Arbetar Boden med att göra sina invånare stoltare över sin hemort? Om så, hur? 

För att belysa frågan har Hanna Landström i nedanstående avsnitt intervjuat Bodens turistchef Jalle 

Svanberg samt Bodens näringslivschef Jeanette Nilsson. 

3.3.1 Hur vill ni att invånarna ska uppfatta Boden? 

Bodens turistchef, vill att invånarna ska uppfatta Boden som; 

”en trygg liten stad med bra infrastruktur, bra samhällsservice och många möjligheter att göra många 

saker”. 

Frågan ställdes aldrig till näringslivschefen men utifrån hennes svar framgår det att hon vill att 

invånarna ska känna sig stolta över Boden och att de ska inse kommunens fördelar. Hon berättar att 

invånarna ser det som en nackdel att ligga så pass nära länets största stad, Luleå. Istället vill hon att de 

ska se det som något positivt, hon förklarar att invånarna ser Bodens lillebrorsroll som något negativt 

och menar att en lillebror är precis lika mycket värd som en storebror om man själv känner att man är 

det. Med det vill hon säga att bodensarna måste förstå att Boden inte är eller ska vara som Luleå men 

att vi har andra fördelar och det är de vi ska lyfta och bli konkurrenskraftiga genom. 

3.3.2 Hur vill ni att utomstående ska uppfatta Boden? 

Turistchefen förklarar att han vill att det ska vara en ärlig bild; 

”Vi är ju fortfarande en militärstad men vi utbildar fredsbevarande styrkor, vi borde ha positiva 

förtecken på att vara en militärstad. Vi har säkert bidragit till att Sverige haft fred längre än något 

annat europeiskt land.” 

Utöver den militära bilden vill turistchefen att Boden ska kännetecknas som en stad med mycket 

upplevelser som dess temaparker; Travbanan, Nordpoolen, Western Farm och de fina 

aktivitetsföretagen som finns i kommunen. Samt det militärhistoriska som Bodens Försvarsmuseum 

och de guidade turerna i Rödbergsfortet bidrar med, och för att inte glömma de naturbaserade 

aktiviteterna och fisket i älven som han förklarar kan vara ”Europas kanske bästa laxfiske”.  

Frågan ställdes aldrig till näringslivschefen men utifrån hennes svar framgår det att hon vill att Boden 

ska uppfattas för vad det är och det tror hon Boden kan lyckas bäst med genom en stolt befolkning 

som agerar som ambassadörer i möte med utomstående. Hon berättar även att Boden lyckats väldigt 

bra i Sveriges näringslivsrankning och att det ringer folk till Bodens näringslivsförvaltning och säger 

att de vill etablera sig i Boden, vilket hon tycker är jättepositivt. Norrbottens Kuriren skriver den 3:e 

maj i år; 

 ”Boden har det bästa företagsklimatet i hela Norrland. Det visar Svenskt Näringslivs nya rankning.” 

Av Sveriges 290 kommuner återfinns Boden på 55:e plats (www.kuriren.nu), vilket gör de bäst i hela 

Norrland samt styrker Bodens näringslivschefs uttalande. 

Vad näringslivschefen vill är att Boden ska få en starkare identitet, hon vill att människor ska veta hur 

bra Boden är och känna till företagen som verkar inom kommunen. 
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3.3.3 Hur arbetar Boden med att göra sina invånare stoltare över sin hemort? 

Turistchefen förklarar att de på Boden Turism inte arbetar särskilt aktivt med den frågan eftersom de 

fokuserar på att fortsätta utvecklas som besöksort och då anser han det vara viktigast att attrahera 

fjärrmarknader. Han berättar även att de inte har några stora planer på att arbeta med invånarnas 

stolthet framöver heller men att han tycker det är väldigt viktigt att bodensarna har en positiv självbild 

och att de på så sätt kan agera stolta ambassadörer för Boden. Han förklarar att de arbetar med att få 

hit folk medan Näringslivsförvaltningen däremot arbetar aktivt med ”Skrytboken” som syftar till att 

göra bodensarna stoltare över sin hemort. 

Precis som turistchefen nämnde arbetar Näringslivsförvaltningen på Bodens kommun aktivt med att 

göra invånarna i Boden stoltare över sin hemort, detta förklarar näringslivschefen är en 

stolthetskampanj. Hon berättar att idén till kampanjen dök upp för 3 år sedan när hon som ny 

näringslivschef för Boden var ute och träffade 150 företag i Boden och frågade de ”Vad är det 

viktigaste jag kan göra som näringslivschef?” och som svar fick hon ”Se till att vi får mer pengar till 

våra utvecklingsidéer och att marknadsföra Boden”. Då började hon fundera ”Boden är ju jättebra, 

varför vet ingen någonting om Boden? Och ingen vet någonting om företag i Boden”. Hon beskriver 

att det inte fanns någon tradition bland invånarna i Boden att tala gott om sin hemort till skillnad från 

Piteå där de är väldigt duktiga på det. 

Hon berättar att hon år 2009 var på en derbymatch i fotboll mellan Bodens BK och IFK Luleå där hon 

uppmärksammade att Luleåklacken ropade stolta ramsor medan Bodenklacken nöjde sig med att 

applådera. Det var då hon förstod att hon som näringslivschef borde ta tag i frågan om hur hon ska få 

invånarna att våga säga vad som är bra med Boden. Hon drar en parallell med Italien och säger; 

”Jamen hur kul skulle det vara att komma till Italien om de säger; Varför kommer ni hit? Vinet är ju 

mycket bättre i Frankrike och sanden är bättre i Grekland!” Och menar att så skulle aldrig en 

italienare säga, istället säger de att det är bäst i Italien och då får även besökarna uppfattningen av att 

det är bäst att vara där och det är så hon vill att bodensarna ska känna för Boden. Hon beskriver att 

kampanjen i sig handlar om att synliggöra Boden för bodensarna för att de ska uppskatta vad som 

finns här och på det sättet skapa ett positivt säg om Boden, för om man får det tror hon att många 

hakar på. 

Själva kampanjen berättar hon började med Gate 5 på Luleå Airport där de satte upp stora planscher på 

kända profiler från Boden samt unga bodensare för att visa att det finns en framtid i Boden. 

 
Figur 4: Gate 5-projektet på Luleå Airport (www.facebook.com) 
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Hon beskriver Gate 5-projektet som en både rolig och lyckad satsning som fick henne inse att det var 

viktigt att fortsätta stolthetskampanjen bland bodensarna. Det ledde henne till idén om ”Skrytboken” 

som skulle syfta till att få bodensarna att prata mer positivt om sin hemort. 

Näringslivschefen förklarar att om inte bodensarna som besitter den bästa kunskapen om Boden säger 

att det är bra här, vem ska då säga det? Vad ska de utomstående få för uppfattning om Boden om dess 

invånare säger att det är dåligt här? Hon tror inte att invånarna ser särskilt negativt på sin hemort utan 

att de snarare är rädda för att prata bra om den. Hon menar att bodensarna själva inte förstår vilken 

skada det gör när de talar illa om sin hemort och att invånarna inte tänker på hur folk utifrån uppfattar 

vad de säger. Hon tror att bodensarna ser det som okej att tala illa om sin hemort men detta ville hon 

ha ändring på och kom därför fram till att bodensarna behövde en bok där de fick lov att säga vad de 

faktiskt uppfattar som bra med Boden. Hon namngav boken ”Skrytboken” med motiveringen att om 

man använder det värsta ordet ”Skryt” har redan det värsta ordet använts och då borde det kännas okej 

att säga vad som är bra. Men hon ville inte skriva boken själv, hon ville att invånarna själva skulle 

skryta om Boden i boken utifrån vad de är stolta över på sin hemort. Och så blev det också, boken som 

lanserades och hade releasefest den 24 februari i år på Enter Galleria kom att innehålla bilder på både 

kända profiler och invånare från Boden som berättar vad just de skryter om, om Boden.  

 
Figur 5: Utdelning av Skrytboken samt Skrytknappar under bokreleasen, näringslivschefen iklädd rött. 

(www.facebook.com) 

Näringslivschefen menar att skrytet blir mer genuint och ärligt när de kommer från invånarna själva. 

Skrytet handlar om vanliga grejer så som saker man upplever och gör i Boden idag. Efter bokreleasen 

har Näringslivsförvaltningen fått in cirka 200 spontanskryt från invånarna och hon berättar att hon 

upplever att boken bidragit till större positivitet bland invånarna vilket hon tycker är jätteroligt. 
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Figur 6: Planscher på bilder ur Skrytboken (www.facebook.com) 

Text på planscherna: 

”Jag skryter om Enter Galleria.” – Tommy Erkki 

”Jag skryter om mina kamrater!” – Disty Muya 

 

 
Figur 7: Planscher på bilder ur Skrytboken (www.facebook.com) 

Texter på planscherna: 

”Jag skryter inte, jag stoltserar!” – Brolle 

”Fler kockar – bättre soppa!” – Elina Lundström 
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Näringslivschefen nämner Piteå som en destination som lyckats bra med invånarnas stolthet och 

ambassadörskap men hon ser även nackdelar med ”Piteandan”, och säger; 

”Pitebor säger alltid någonting bra om Piteå, och det gör att folk i Sverige tror att Piteå är jättebra 

och Pite Havsbad är jättebra, och det tycker jag är fantastiskt och det tycker jag att man ska ta efter. 

Sen så om man skulle få önska så skulle man utveckla ’Piteandan’ till att bli lite mera inkluderande, 

att man får vara med även om man inte kommer därifrån, och det tror jag är möjligt.” 

Under intervjun med näringslivschefen visar hon mig nästa steg av stolthetskampanjen som kallas för 

”Fördel Boden”. I den har de gjort roll-ups med igenkända bodensare som beskriver vad de tycker är 

bra med Boden, dessa kommer de att hänga upp runt om i Boden för att stärka orten och invånarnas 

stolthet. 

Näringslivschefen anser det vara jätteviktigt med intern marknadsföring ut mot invånarna för att göra 

dem stoltare. Hon förklarar att om alla bodensare börjar tala gott om Boden och ringer runt till släkt 

och vänner och berättar hur bra det är i Boden så kommer de bli nyfikna och själva vilja höra och se 

mer av Boden. Och det hoppas hon att stolthetskampanjen ska bidra till. 

3.3.4. Slutsatser 

Turistchefen vill att bodensarna ska uppfatta Boden som en trygg liten stad med bra infrastruktur, 

samhällsservice och med många möjligheter att göra många saker. Utifrån privatpersonernas 

intervjusvar tycks Boden ha uppförsbacke gällande turistchefens önskan om att invånarna ska uppfatta 

Boden som en trygg liten stad. För att få invånarna att trivas bättre och känna sig trygga i sin hemstad 

blir det därför viktigt för Boden att ta intervjusvaren på allvar. Detta eftersom det är känsliga ämnen de 

belyser som de intervjuade i alla fall utom ett inte vågat ta upp om de inte fick vara anonyma. 

Näringslivschefen vill att bodensarna ska inse Bodens fördelar och sluta se det som en nackdel att vi 

ligger så nära länets största stad, Luleå. Bättre samarbeten mellan kommunerna anser jag skulle gynna 

dem båda, både ekonomiskt samt attitydmässigt. Kommunerna har olika fördelar och genom 

samarbete anser jag de kunna bli starkare tillsammans. 

Av utomstående vill turistchefen att Boden fortfarande ska uppfattas som en militärstad men med en 

mer positiv klang samt att Boden ska kännetecknas med sina temaparker och fina aktivitetsföretag. 

Näringslivschefen vill att Boden av utomstående ska uppfattas som en kommun med stolt befolkning 

och att de utomstående ska känna till det fantastiska företagsklimatet som råder i Boden och vilka 

företag som verkar inom kommunen. Genom god intern marknadsföring ut mot bodensarna skulle 

Boden kunna uppnå en stoltare befolkning som agerar ambassadörer, det i sin tur skulle bidra till en 

rättvis och mer positiv image vilket både turistchefen och näringslivschefen önskar. 

Turistchefen som även är VD för destinationsbolaget Boden Turism uppger att de inte arbetar särskilt 

aktivt med intern marknadsföring för att göra invånarna i Boden stoltare över sin hemort. Däremot 

anser han att det är viktigt att bodensarna har en positiv självbild och kan agera stolta ambassadörer i 

möte med utomstående. Vad gäller den interna marknadsföringen önskar jag mer engagemang av 

Boden Turism eftersom de är ett stort ansikte utåt för Boden. Näringslivschefen däremot arbetar aktivt 

med den interna marknadsföringen ut mot invånarna. De på näringslivsförvaltningen arbetar just nu 

med en stolthetskampanj som varit uppdelad i olika projekt. Först ut var Gate 5 på Luleå Airport där 

de fyllde väggarna med planscher av kända profiler samt unga människor från Boden för att visa att 

det finns en framtid i Boden. Nästa steg i kampanjen var Skrytboken vilket är en bok med bilder på 

bodensare där de skryter om vad där stolta över med Boden. Näst på tur ut är projekt Fördel Boden 



Examensarbete Upplevelseproduktion Turism U0027F 

32 

 

vilket är roll-ups på halvkända bodensare som beskriver vad de tycker är bra med Boden, dessa ska 

hängas upp runt om i Boden för att stärka Boden och bodensarna. Stolthetskampanjen 

näringslivsförvaltningen för anser jag vara ett bra initiativ som fler bör ”haka på”. Näringslivschefen 

nämner det inte under intervjun men jag har uppmärksammat att Bodens Näringslivsförvaltning är 

aktiva på det sociala mediet, Facebook, under namnet ”Näringslivsnytt, Boden”. Där är de väldigt 

aktiva och publicerar inte enbart deras eget arbete utan även olika artiklar som visar på att det går bra 

för Boden vilket i sin tur skapar stolthet bland de bodensare som gillar deras Facebook-sida. 

 

Tabell 12: Hur arbetar Boden med intern marknadsföring mot sina invånare? 

Hur arbetar Boden med intern marknadsföring mot sina invånare? 

Stolthetskampanj 

– Projekt: Gate 5, Luleå Airport 

– Projekt: Skrytboken 

– Projekt: Fördel Boden 

Facebook-sida 

 

Ja, Boden arbetar med att göra sina invånare stoltare över sin hemort. Detta gör de genom en 

stolthetskampanj som drivs av Bodens näringslivsförvaltning samt genom att vara aktiva på Facebook. 
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3.4 Arbetar Mariestad med att göra sina invånare stoltare över sin hemort? Om så, hur? 

För att belysa frågan har Julia Nordström i nedanstående avsnitt intervjuat Mariestads turistchef Lotta 

Samuelsson, Mariestads informationschef Christina Herthnek samt haft en muntlig kommunikation 

med konstnären Anna Viola Hallberg.  

3.4.1 Hur vill kommunen att Mariestad ska uppfattas av invånarna?  

Informationschefen menar att invånarna ska känna optimism och känna att även de kan bidra till 

någonting. De ska känna att deras åsikter och tankar är betydelsefulla för hela kommunen. Därför 

tycker hon det är viktigt att invånarna också känner att de kan komma till stadshuset och berätta om 

sina åsikter och idéer och att stadshuset då är lättåtkomligt för invånarna. 

Informationschefen anser också att det är bättre om människor kanske flyttar från Mariestad ett tag, får 

lite distans, och sedan flyttar tillbaka för då har de gjort ett aktivt val och vill verkligen bo i Mariestad. 

De blir inte tvingade att bo i Mariestad utan de känner att de själva har valt det. Att trivas i sin hemstad 

är viktigt och att invånarna pratar väl om staden är lika viktigt, berättar informationschefen. Det bidrar 

till att man får kraft och energi och det kan till och med bidra till att fler människor kanske flyttar till 

Mariestad. Har invånarna en negativ attityd kan det hämma hela staden, säger hon. 

Turistchefen hoppas att invånarna i Mariestad ska dra nytta av samma saker som turisterna gör när de 

besöker Mariestad. En mer utvecklad turism anser hon kan leda till mer nöjda, stolta och positivt 

inställda invånare. Samtidigt kan även en mer utvecklad tursim och nöjda invånare leda till att folk 

flyttar till Mariestad tack vare de höga värdena som då finns. Turistchefen menar att det är lätt att vara 

hemmablid och inte se vad sin hemstad har att erbjuda, och säger; 

”Oftast är det ju så att det där som ligger bakom knuten, det kanske man aldrig har sett” 

Turistchefen har även som önskemål att Mariestadsborna ska känna en slags ”vi-känsla” och smitta av 

denna känsla på besökare som kommer till Mariestad genom ett gott värdskap. Invånarna ska kunna 

vara stolta och med glädje kunna berätta var de kommer ifrån, berättar turistchefen.  

3.4.2 Hur vill kommunen att Mariestad ska uppfattas av utomstående?  

Informationschefen har en önskan om att Mariestad ska vara förknippat med en positiv känsla. Det 

första en människa ska känna när den tänker på Mariestad är positivitet och även se en vacker sjöstad 

framför sig. Hon berättar även att det är många som är med i en Facebook-grupp som heter 

Mariestadare och att det där finns många utomstående som pratar gott om Mariestad. 

Turistchefen berättar att det de vill förmedla utåt mot utomstående är framför allt det marina med 

Vänern och just att Mariestad är en sjöstad. De vill även förmedla mer och mer tydligt att Mariestad är 

en del av ett biosfärområde, att Mariestad är en ekoturismstad. Detta gör de bland annat genom noga 

val av vilka bilder de sätter ut i olika broschyrer och på hemsidan. 

Turistchefen berättar även att de vill förmedla Mariestad som en stad med mycket kultur att erbjuda i 

form av Gamla Stan, som är en av de mest välbevarade i Sverige. Hon tycker även att Mariestad ska 

uppfattas som en småstad och inte som en småstad som vill försöka vara en storstad. Hon säger; 

”Man ska vara stolt över skillnaden, det blir mycket enklare att marknadsföra sig kan jag tycka när 

man väl har bestämt det” 
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3.4.3 Hur arbetar Mariestad med att göra sina invånare stoltare över sin hemort?  

Turistchefen berättar att den interna marknadsföringen som görs mot invånarna i Mariestad har bland 

annat varit ett magasin som de kallade en ”attitydsförstärkare” som hette Vänerns Pärla. Det var ett 

magasin som handlade om att leva, bo och turista i Mariestad. I den fanns det artiklar som beskrev hur 

människor i Mariestad levde, arbetade och vad de tyckte om Mariestad. Denna skickades ut till 

hushållen i Mariestad. Det bestämdes dock från politiskt håll att denna inte längre skulle produceras, 

berättar turistchefen. Numera har turistbyrån tagit över den produktionen och tillsammans med 

Töreboda och Karlsborg har de nu ett gemensamt turismmagasin som inte delas ut till hushållen, dessa 

finns istället på turistbyråer, hotell och dylikt.  

Informationschefen berättar att Mariestads kommun i mars 2011 tagit fram en ny vision som de kallar 

Mariestad 2030. I detta arbete har de bjudit in invånare som får berätta vad de tycker och tänker om 

Mariestad, hur de vill att Mariestad ska utvecklas och vad de tycker ska förbättras. Mariestad 2030 

berättar att Mariestad år 2030 ska vara en attraktiv bo-stad som verkligen speglar det marina temat i 

både näringsliv och utbildning. Hamnen ska då vara mer utvecklad och ska sjuda av aktiviteter för alla 

åldrar. Det är även det året då Mariestad ska vara en blomstrande stad och med målet att Mariestad då 

ska vara Nordens ledande centrum för trädgårdshantverk. I visionen står det även att Mariestad år 

2030 ska vara en välkänd universitetsstad som lockar tusentals studenter till de unika utbildningar som 

då skall finnas. En början till detta är att Göteborg Universitet har etablerat sig i Mariestad med tre 

unika utbildningar inom trädgårdshantverk. Mariestad ska även vara ett mer känt modellområde för 

hållbar utveckling och en naturlig mötesplats med bra och snabb kommunikation (www.mariestad.se). 

Informationschefen berättar även att de med jämna mellanrum har undersökningar som SCB 

(Statistiska Centralbyrån) hjälper dem med där de frågar upp mot 1000 invånare vad de tycker om 

Mariestad. Hon berättar även att de försöker ha en inbjudande attityd i Stadshuset för de vill gärna att 

invånarna ska känna sig välkomna och inte vara rädda för att komma dit och berätta om sina åsikter. 

Hon säger att de som arbetar i Stadshuset gärna tar sig tid till att svara på frågor, antingen personligen, 

via mejl eller telefon och detta är något som de ständigt arbetar med för att få närmre kontakt med 

invånarna i Mariestad. Ett annat sätt att nå Mariestad invånare är genom en folder som delas ut till alla 

hushåll i Mariestad som heter Mariestadsnytt. Detta kommer ut några gånger per år och har olika 

teman varje gång och tar upp olika frågor gällande till exempel skola eller bostad. Denna folder 

berättar informationschefen, är en sorts marknadsföring ut mot invånarna för att de ska känna sig 

välinformerade och vara stolt över sin stad. Hon berättar även att de regelbundet har 

informationsträffar som de bjuder in invånarna till och nyinflyttarträffar en gång per år som är till för 

alla nyinflyttade i Mariestad. På dessa träffar kan invånarna ställa frågor direkt till de som arbetar 

inom kommunen. En av de viktigaste kanaler för att nå ut till invånarna är dock hemsidan som de 

städigt uppdaterar. Informationschefen berättar att där ska invånarna hitta allt de behöver veta. Hon 

berättar även om Mariestads facebook-sida som de också ständigt försöker uppdatera eftersom de 

kommit fram till att det är en väldigt användbar kanal för att nå ut med information snabbt.  

Evenemang i Mariestad säger både informationschefen och turistchefen att de inte är riktat mot 

invånarna i första hand men att större delen av publiken ändå består av Mariestad invånare. Det finns 

några olika återkommande evenemang i Mariestad som lockar en stor publik. Till exempel Mat & 

Möten som är ett evenemang som äger rum längs Göta Kanal varje sommar där kända personligheter 

från TV4 bjuds in och det bjuds på ekologisk och närproducerad mat. Speed Art Design är också ett 

evenemang som är väldigt populärt, berättar turistchefen. Speed Art Design är ett evenemang som 
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lockar tusentals besökare till Mariestad var tredje år där målsättningen är att människor ska upptäcka 

konsten i motorsporten och få en upplevelse för både öga och öra (www.speedartdesign.se).  

Turistchefen berättar även att Mariestad mer och mer försöker visa att de numera är en del av ett 

biosfärområde, tillsammans med Lidköping och Götene. Ett Biosfärområde innebär att det är ett 

modellområde för hållbar utveckling. Ordet biosfär handlar om allt levande på jorden och miljön vi 

lever i, det handlar alltså om interaktionen mellan människa och natur (www.vanerkulle.org). För att 

visa att Mariestad är en del av detta är de noga med att visa, med hjälp av bilder och broschyrer, att 

Mariestad är en stad som arbetar med hållbar utveckling och tycker det är viktigt att ta hand om det vi 

har, säger turistchefen. Eftersom det var ganska nyligen, år 2010, som området blev utnämnt till 

Sveriges tredje biosfärområde har de ännu inte hunnit upptäcka vilka fantastiska möjligheter detta 

medföljer, berättar informationschefen. 

Informationschefen berättar även att i Mariestad finns det en visionsgrupp bestående av en grupp 

människor från näringslivet som samlas och tar fram idéer som kan gynna Mariestad utveckling. De 

får då inte ha sin egen verksamhet i åtanke utan allt ska gynna hela staden, berättar 

informationschefen. Hon berättar även hur viktigt det är att ha människor som inspirerar och är 

kreativa och att det är viktigt att ta hand om dessa människor, därför har Mariestad ett inspirationspris 

som delas ut varje år till någon som gör mycket för Mariestad och som är engagerade. De människorna 

är jätteviktiga för Mariestad, säger informationschefen. Kommunen stöttar även människor från 

näringslivet som vill utföra olika sorter av evenemang i Mariestad. De ger stöd i form av ekonomi och 

arbetskraft. Eftersom kommunen inte själva gör så mycket så fungerar de istället som en möjliggörare. 

Till exempel är kultursidan av kommunen väldigt engagerad i ett projekt, som heter Stadslaboratoriet, 

som går av stapeln den 5 juli 2011. Konstnären Anna Viola Hallberg berättar att;  

”Stadslaboratoriet är en tillfällig konsthall där kärnan i projektet är att med konstens verktyg utforska 

allt vad staden är och vad staden kan tänkas bli” 

Under perioden 1-29 juli 2011 är det en grupp internationella konststudenter som på sitt eget sätt ska 

tolka Mariestad. De har i uppgift att berätta för Mariestadborna vad Mariestad borde vara och vad de 

tycker att det är just nu. Stadslaboratoriet är också en dialogbaserad plattformsutställning där allt 

material som visas upp är genererat av Mariestadbor för Mariestadsbor. Invånare kan alltså själva 

bidra med kulturhistoriska fotografier, egna filmer eller berättelser om deras syn på Mariestad. Hela 

utställningen kommer i september 2011 ha vuxit fram och blivit skisser på hur man skulle vilja att 

olika delar av staden ser ut. Konstnären Anna Viola Hallberg utrycker det som; 

”Det är en undersökande blick på staden” 

Ett annat event som utförs under sommaren 2011 är Mariestadskalaset där en privatperson har tagit 

initiativet och kommunen ger stöd på olika sätt. Mariestadskalaset är ett evenemang som kommer vara 

i fyra dagar under sommaren och erbjuda olika attraktioner var dag, från musik till äldremässa, berättar 

informationschefen. 

Informationschefen ser ljust på framtiden i Mariestad och hoppas att kommunen kommer ha en närmre 

dialog med invånarna. Hon berättar att de har planer på att öppna en kundtjänst för att underlätta i 

invånarnas försök att få svar på sina frågor. Detta skulle då innebära att de skulle lägga ner växeln och 

medborgarkontoret och istället öppna en gemensam tjänst där invånarna kan få svar direkt utan 

problematik, berättar informationschefen. Kommunen har gjort en förstudie och även tittat på andra 

kommuner som lyckats med detta. Men eftersom detta läggs åt sidan på grund av ekonomin satsar de 
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på att ständigt uppdatera Mariestads hemsida där invånarna ska kunna få svar på de flesta av sina 

frågor och även kunna hålla sig välinformerade. Det finns även tankar på att öppna ett science-center 

som är riktat mot yngre som skulle fungera som ett upplevelsehus. Detta blir dock längre in i 

framtiden på grund av ekonomin, berättar informationschefen. Detta science-center skulle i så fall 

byggas i Mariestads gamla kvarnbyggnad som nu inte längre används men som förut varit en 

kvarnskola, säger informationschefen. Turistchefen berättar att de i framtiden ska satsa på att 

evenemangen ska bli mer ”gröna” för att spegla att Mariestad ingår i ett biosfärområde och står för 

hållbar utveckling.  

3.4.4. Slutsatser 

Att invånarna ska känna optimism och känna att det kan bidra med något lyfts fram i frågan om hur 

kommunen vill att invånarna ska uppfatta sin hemstad. De ska även känna att de kan komma till 

stadshuset med sina idéer och frågor och att deras idéer är viktiga för hela staden. Turistchefen nämner 

även att hon hoppas invånarna ska kunna känna en gemenskap i staden och vara stolt över Mariestad. 

Hur kommunen vill att Mariestads ska uppfattas av utomstående spelar väldigt mycket på det marina 

temat med närheten till Vänern och de vill även förmedla att Mariestad är en del av ett modellområde 

för hållbar utveckling. Men de vill också att Mariestad ska uppfattas som en småstad och inte en 

småstad som försöker vara en större stad. 

För att förmedla dessa önskemål har de arbetat fram en ny vision för Mariestad, de gör undersökningar 

för att ta reda på hur Mariestads invånare uppfattar sin hemort och försöker få en närmre dialog med 

invånarna. De delar ut en folder några gånger per år till hushållen i Mariestad och de uppdaterar 

ständigt kommunens hemsida för att invånarna lätt ska få ta del av informationen. De har även några 

gånger per år informations- och nyinflyttarträffar där invånarna får chansen att personligen få svar på 

sina frågor om kommunen. Invånarna ska känna att de är delaktiga i Mariestads utveckling och att de 

kan bidra med någonting. Om invånarna själva får delta mer i denna process anser jag att invånarna 

blir mer nöjda med sin tillvaro i Mariestad och får på så vis en positiv attityd. Ett sätt att få invånarna 

att delta mer i utvecklingen av Mariestad är visionsgruppen. Om denna grupp visar att de finns och 

visar vad de vill anser jag att fler invånare vill delta i gruppen och bidra till Mariestads utveckling. De 

små resurserna gör dock att många idéer för Mariestads utveckling inte blir av men det finns ändå 

mycket som kan åstadkommas med små medel. Att satsa på metoder som är gratis, som facebook, kan 

även det göra stor skillnad för att förändra invånarnas attityd. 

Av detta drar jag slutsatsen att Mariestad försöker arbeta mer med att göra sina invånare stoltare över 

sin hemort och att det är någonting de i framtiden vill satsa mer på. De arbetar indirekt mot sina 

invånare, för att uppnå stolthet, på olika sätt (se tabell nedan) 

Tabell 13: Hur arbetar Mariestad direkt- och indirekt mot sina invånare? 

Hur arbetar Mariestad med intern Marknadsföring, direkt och indirekt mot invånarna? 

Direkt Indirekt 

Stadslaboratoriet Mat & Möten 

Facebook-sida Mariestadskalaset 

Välkomnande attityd i Stadshuset Vision 2030 

Mariestadsnytt Speed Art Design 

Hemsida Biosfärområde 

Informations- och nyinflyttarträffar Visionsgrupp 
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3.5 Hur gör Piteå för att utveckla stolta invånare och goda ambassadörer för sin hemort? 

För att belysa frågan har Hanna Landström och Julia Nordström i detta avsnitt gjort tre djupintervjuer.  

Tomas Riklund, PR-konsult på Tomas Riklund AB och Katarina Johansson, turistchef i Piteå har 

intervjuats i syfte för att ta reda på hur Piteå arbetar internt för att uppnå stoltare invånare. Ronny 

Eriksson, komiker/ musiker/författare, bosatt i Piteå är en känd profil för Piteå och har intervjuats i 

syfte att ta reda på om och i så fall vad han förmedlar om Piteå i sina framträdanden. 

3.5.1 Hur vill ni att Piteå ska uppfattas av invånarna? 

Både Tomas Riklund och turistchefen i Piteå anser att det finns en positiv självbild bland invånarna i 

Piteå som yttrar sig i att de gärna talar gott om sin hemort. Detta är något de värnar om ska fortsätta 

eftersom det i sin tur stärker Piteås positiva image. Den delen av piteandan anser turistchefen vara bra 

men hon ser även en baksida av piteandan som hon förklarar handlar om att det för utomstående kan 

vara svårt att bli en del av Piteå och känna sig som en del av gemenskapen som piteborna har 

sinsemellan. Även Ronny Eriksson belyser baksidan med piteandan och säger att självförtroendet 

piteborna har är positivt men att det också kan gå till dumhet om de tror att det inte finns någonting 

utanför Piteå. Precis som turistchefen tar han även upp att en del upplever det svårt att som 

utomstående komma in i Piteå. Därför vill både turistchefen och Ronny Eriksson att piteborna ska vara 

stolta men samtidigt välkomnande.  

Tomas Riklund och turistchefen berättar även om sommaren i Piteå och att man som invånare kan 

agera turist i sin egen hemort. Tomas Riklund berättar att Pite Havsbad på sommaren växer och har 

cirka 10 000 gäster under juli månad. Detta bidrar till att Piteå blir som en helt ny stad som piteborna 

inte vill lämna under sommaren, säger Tomas Riklund. Han anser även att piteborna ska ta del av detta 

för att på så vis bli stolt över sin hemstad. Turistchefen förklarar att om Piteå får den 

marknadsföringen får de ett jättestort försprång eftersom det då är pitebon själv som marknadsför och 

hämtar hit sina vänner. Med det menar hon att marknadsföringen blir genuin och ärlig när den kommer 

från invånarna själva.  

Turistchefen säger att de flesta av piteborna är medvetna om att industrierna och turistnäringen är de 

största i Piteå. Hon tycker att det är viktigt att de fortsätter tänka så eftersom det drar in stora 

skatteintäkter som väldigt många företag tjänar pengar på som i sin tur sysselsätter väldigt många 

människor i Piteå, både unga som äldre. Vad gäller turismen i Piteå förklarar hon att det är viktigt att 

piteborna uppskattar att det kommer turister till Piteå. Om det inte gör det kommer Piteå heller aldrig 

att vara en välkomnande stad, vilket hon anser vara viktigt för Piteås image. 

Tomas Riklund och Ronny Eriksson hoppas att piteborna ser Piteå som en lagom stor stad som 

erbjuder det invånarna behöver och vill ha. Tomas Riklund hoppas även att piteborna uppskattar det 

estetiska med Piteå, med vacker arkitektur utan något ”slumområde”.  

3.5.2 Hur vill ni att Piteå ska uppfattas av utomstående? 

Turistchefen vill att Piteå ska uppfattas som en familjestad men även som en partystad. Den största 

anledningen till att människor besöker Piteå är oftast för att ha semester och träffa andra människor. 

Piteå är en stor evenemangsstad och hon vill därför att det är evenemangen som ska synas. När 

besökarna kommer dit vill hon att de ska känna sig välkomna och det är även vad den kommunala 

visionen handlar om, som är; 

”Det är hit man kommer när man kommer hem” 
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Tomas Riklund tycker också att Piteå ska vara en välkomnande stad och att besökarna ska känna sig 

välkomna. Han menar dock att Piteås vision, ”det är hit man kommer när man kommer hem” är 

missvisande. Detta för att han menar att alla besökare som kommer till Piteå kanske inte har den 

känslan och att då förmedla detta utåt kan bli vilseledande. 

Tomas Riklund berättar att Piteå mer och mer börjar bli känt för olika musikaliska prestationer. I Piteå 

finns Studio Acusticum med Musikhögskolan och Framnäs folkhögskola, där många kända musiker 

har studerat. Bland annat Bo Sundström som numera är frontfigur i Bo Kaspers orkester och 

operasångaren Peter Mattei, berättar Tomas Riklund. Han menar att detta är något piteborna kan vara 

stolta över och även kan vara uppskattat av utomstående. 

Turistchefen förklarar att Piteå besitter en USP (Unique Selling Point) med Pite Havsbad som de är 

kända för i hela Sverige. Detta beskriver hon som en spjutspets för hela länet vilket hon tycker är 

jättestort. 

3.5.3 Hur arbetar Piteå med att få sina invånare stolta över sin hemort? 

Tomas Riklund anser att det är viktigt att man som destination vågar synas och sätta sig på kartan. 

Detta tror han skapar stolthet bland invånarna och berättar om olika sätt de tidigare arbetat på. Ett av 

evenemangen som Piteå gjort sig kända för är Harpalt 2000 som var ett ”barnproduktionsevent” som 

syftade till fler födslar i Piteå år 2000. Evenemanget var en tävling som gick ut på att vara först med 

att föda barn på det nya millenniet. Vinnaren var tänkt skulle få 50 000 kronor i prispengar från 

kommunen till det nyfödda barnet. Men när evenemanget spred sig och kom att bli en världsnyhet 

kom flera, både nationell och internationella, företag att vilja sponsra tävlingen. Detta är en historia 

som satte Piteå på kartan nationellt och internationellt, en historia som piteborna talar om än idag och 

är stolta över. 

Tomas Riklund berättar att när Piteå deltar i mässor har de som trick att bjuda på mest mat eftersom de 

vet att det attraherar människor till deras monter. Då brukar de bjuda på palt eftersom det är Piteås 

nationalrätt. De ser mässorna som tillfällen att synas, ta plats och position för att styrka sin identitet. 

Ett annat trick han tar upp är att piteborna på somrarna brukar ge bort sina parkeringsskivor till 

besökare som inte äger någon och riskerar på så sätt att få böter. Detta kan de sedanberätta vidare om 

för att framstå som hjälpsamma medborgare. 

Tomas Riklund berättar att de, trots att de inte är en nyhetsbyrå, brukar producera nyheter om roliga 

händelser i Piteå som de sedan skickar ut under nätterna till olika tidningar, som exempelvis Dagens 

Nyheter. För ungefär två år sedan gjorde Dagens Nyheter och TT (Tidningarnas Telegrambyrå) en 

utvärdering. Utvärderingen visade att det fanns en särskild kabelavsändaradress från en stad i norra 

Sverige som skickade ut mer information än alla andra kommuner i Norrland gjort tillsammans, denna 

adress ledde till Tomas Riklund AB i Piteå. 

Turistchefen berättar; 

”Jag tror att det är en framgångsfaktor att Pite Presenterar har ju ändå varit starkt genom tiderna, 

destinationsföreträden har värnat väldigt mycket om ’piteandan’ och den positiva delen av 

’piteandan’. Det vill säga att man är lite kaxig och man vågar lite mer och så är man lite öppen för 

förslag. Om man förändrar och man är ganska slagkraftig, man gör saker när man får tips, man 

väntar inte för att få tillstånd utan man kör på litegrann. Och det tror jag är ganska typiskt pitebor.” 
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Turistchefen förklarar att de är jättenoga med att försöka få in piteborna till turistbyrån, detta för att 

påminna piteborna om vad Piteå har att vara stolt över. De arbetar därför med att sälja biljetter till de 

flesta evenemangen i kommunen för att på så sätt få dit invånarna som på plats ges möjlighet att köpa 

olika varumärkesprodukter med Piteås logotyp på. Om piteborna vill använda logotypen menar hon att 

de har en bra plattform. De arbetar ständigt med att försöka hitta nya produkter som de tror piteborna 

vill ha och kommer ha användning för.  

Utöver att piteborna ska stoltsera över sin hemort vill turistchefen även att de ska ha möjlighet att delta 

i Piteås destinationsutveckling. Hon berättar att det finns en informationsgrupp som sitter och funderar 

på vad Piteå vill förmedla utåt och hur de ska göra det. I informationsgruppen sitter inte enbart folk 

från kommunen och näringslivet utan även vanliga människor som är engagerade och står på 

barrikaden för att lösa problem. Hon förklarar att det kommer nya människor till gruppen hela tiden 

vilket innebär att det kommer lika många nya idéer som det kommer människor vilket hon tycker 

känns jättefräscht. Målet med detta arbete förklarar hon är att både pitebon och besökaren trivs i Piteå. 

För att öka trivseln i Piteå berättar turistchefen att de just nu arbetar väldigt mycket kring service och 

kvalitetssäkring kring värdskap, det är ett jättearbete som dragit igång kommunalt i Piteå. Hon 

förklarar att det är jätteviktigt hur man beter sig i möte med människor eftersom de är en stor 

bidragande faktor till helhetsupplevelsen av Piteå. Hon säger att turistbyrån arbetar mycket med 

aktivitetsarrangörer och sådana som är ansiktet utåt för Piteå behöver alltid tänka på hur de beter sig 

och göra det på bästa sätt.  

Turistchefen förklarar att de inte gör någon skillnad på invånarna och besökarna utan att de arbetar på 

ett enhetligt sätt. Hon berättar att de därför inte har någon separat hemsida för turismen, ingen separat 

för skärgården och ingen separat för befolkningen. Hon förklarar att de vill ha ett enhetligt tänk och 

har därför en enhetlig hemsida som passar invånare som besökare. Hon berättar att de har en 

evenemangskalender och arbetet med den har styrts av att pitebon vet var den finns och hur man hittar 

den. Hon förklarar att detta visar på att de tänker precis lika mycket på pitebon som på besökaren. 

Turistchefen förklarar att de är väldigt noga med att mäta hur piteborna uppfattar sin hemort. Detta för 

att ta reda på vad de tycker, vad de vill och om det är någonting de kan göra för dem. Hon förklarar 

vikten av att lyssna till invånarna genom att säga; 

”Går det inte att sälja till pitebon så är det ingen idé att försöka sälja det till andra” 

Turistchefen anser att det är viktigt att ta fram evenemang som är viktiga för piteborna. Två exempel 

på det är ”paltkalaset” och ”tjejkvällarna” de anordnar. Båda evenemangen drar väldigt många pitebor 

samt många besökare. Det handlar om att hitta evenemang som är så pass intressanta för piteborna att 

de även lockar besökare till Piteå. På så sätt höjs stoltheten bland invånarna samt att destinationens 

image förbättras. 

3.5.4 Vad tycker Ronny Eriksson om Piteå och vad förmedlar han? 

Ronny Eriksson växte upp i Harads i Bodens kommun, där han bodde tills han gick sjunde klass på 

högstadiet. Sedan flyttade han till Jokkmokk med sina föräldrar där han bodde i två år. Efter det 

flyttade de till Glommersträsk där han bodde fram till han började gymnasiet, som han gick i Piteå och 

där har han bott sedan dess. 

Ronny har blivit en känd profil för Piteå genom sin musik och stand up komik men han förklarar att 

det inte är Piteå i synnerhet han lyfter i sina framträdanden utan att de snarare handlar om hela 

Norrbottens län. Ronny förklarar att man som musiker/komiker skriver utifrån egna erfarenheter och 
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eftersom han bott i Norrbotten hela sitt liv har han kommit att bli som en talesman för människorna i 

norra Sverige. Han tror därför att norrbottningarna kan känna gemenskap och stolthet genom hans 

framträdanden. Han tror att de i Norrbotten har dåligt självförtroende och att norrbottningar tror att det 

är negativt att komma från Norrbotten. Detta tror han beror på att norrbottningar är uppväxta med 

jantelagen som fått dem att tro att de inte duger. Men Ronny där emot tror att norrbottningar har 

ganska hög status ute i landet att folk utifrån ser dem som ärliga, rakt på sak, inte mycket fjäsk och 

duktiga på att arbeta. Detta önskar Ronny att norrbottningarna ska inse och lyfta fram för att vända 

denna negativa kultur. Han tycker även att det förmedlas för lite bilder om Norrbotten och 

norrbottningar till övriga Sverige och tror därför många har en skev bild av vad de har och vad de är. 

Han tycker därför att de ska leverera massor av bilder och menar på att allt finns där, norrbottningarna 

måste bara visa upp det. Allt detta handlar egentligen om att norrbottningar ska sluta vara 

hemmablinda och negativa till vad de har. Ronny tar upp ishotellet i Jukkasjärvi och beskriver det som 

en fantastisk idé men som norrbottningarna själva tänkte; 

”Men så jävla dumt! Vem vill komma när det är så kallt och jävligt?” 

Det norrbottningar ser som självklart och ointressant kan faktiskt vara unikt och intressant för andra. 

Det gäller bara att de förstår och drar nytta av det. 

Även om norrbottningarna generellt sett lider av dåligt självförtroende sticker piteborna ut med sin 

stolthet, säger Ronny. Han anser att den stoltheten grundar sig i två olika saker. Det första är att det 

alltid funnits mycket nätverk i Piteå, vilket är en förutsättning för lyckade samarbeten om man väl tar 

sig in i den. Det andra handlar om att Piteå har väldigt tydliga varumärken, till exempel en tydlig 

dialekt, en unik maträtt - pitepalt. 

3.5.5 Slutsatser 

Tomas Riklund och turistchefen anser att invånarna helst ska uppfatta Piteå som en stad med god 

självbild och gemenskap. Man ska som invånare kunna turista i sin egen hemstad och uppleva staden 

utan att vara hemmablind. Invånarna ska känna sig delaktiga och som en del av destinationen. De ska 

veta att de är en del av helhetsupplevelsen för besökarna.  

Samtliga intervjuade hoppas att utomstående ska uppfatta Piteå som en välkomnande familjestad som 

även bjuder på mycket evenemang. En stad med rikt musikliv samt kännetecknas med ”Norrbottens 

Riviera” – Pite Havsbad.  

För att öka stoltheten bland sina invånare i Piteå låter Piteå sina invånare vara delaktiga i 

destinationens utveckling. Piteå lyssnar till invånarnas önskningar för att på så sätt kunna utveckla en 

ort som invånarna trivs på och känner sig nöjda med. De inser vikten i att invånarna ska trivas för att 

kunna locka nya invånare till Piteå. Just nu arbetar Piteå aktivt med värdskapet och bemötandet mot 

nya invånare och besökare för att de ska känna sig välkomna och som en del av piteandan. 

För att ytterligare väcka stolthetskänslor bland invånarna och locka nya besökare och invånare arbetar 

Piteå aktivt med att synliggöra Piteå för andra genom att delta i mässor, anordna attraktiva evenemang 

och synas i media. 
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Tabell 14: Hur arbetar Piteå med att få stoltare invånare? 

Hur arbetar Piteå för att utveckla stoltare invånare? 

Direkt Indirekt 

Deltagande i destinationsutvecklingen Pitepalt 

Hemsida Utmärkande dialekt – Pitemål 

Varumärkesprodukter Kända profiler 

Evenemang utifrån invånarnas önskemål Pite Havsbad (USP) 

Lockar medvetet in piteborna till turistbyrån för 

att synliggöra Piteå för dem 

Synas i Media 

Värnar om piteandan Vågar ta position 

 Värnar om piteandan 
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3.6 Utifrån ett perspektiv från upplevelseproduktion, hur skulle en strategi för destinationerna 

utformas för Boden och Mariestad för att uppnå stoltare invånare? 

För att belysa frågan i nedanstående avsnitt har vi jämfört intervjusvaren från forskningsfråga 1 och 

2 med intervjusvaren från forskningsfråga 3. Detta för att se hur en framgångsrik destination, Piteå, 

arbetar för att uppnå stoltare invånare jämfört med Boden och Mariestad och vad de kan lära av 

detta. För att förankra teorin med verkligheten har vi använt oss av den litteratur vår bakgrund i 

inledningen utgörs av. Utifrån våra resultat och teorin har vi utvecklat en strategi för hur Boden och 

Mariestad, genom upplevelseproduktion, kan uppnå stoltare invånare. Vår strategi är en egen 

tolkning av Kotler, Asplund, Rein och Haiders (1999) - Fyra steg för en värdeökande process av ett 

hållbart samhälle. 

Enligt Kotler et. al. (1999) består den värdeökande processen av ett hållbart samhälle av följande fyra 

steg; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Modifierad figur av Kotler et. al. (1999) ”Fyra steg för en värdeökande process av ett 

hållbart samhälle”. 

Detta anser vi vara en passande grund till vår strategi för att dessa fyra steg byggs upp från de 

grundläggande behoven till själva problemlösningen. Det blir på så sätt en process att följa stegvis för 

att inte gå miste om viktiga steg som är nödvändiga för att uppnå målet. Vid arbete med 

upplevelseproduktion menar Gelter (2008) att upplevelseproducenten utgår från människans behov 
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och önskemål. För att tillfredställa dessa är det därför viktigt att förstå hur en människas behov och 

önskemål fungerar, detta beskriver Gelter (2008) med sin TEM-modell; 

 
Figur 9: Modell av Total Experience Management (TEM) (Gelter, 2007 sid. 18) 

Gelter (2008) beskriver sin TEM-modell som en process som syftar till att följas stegvis. 

Upplevelseproducenten måste först tillgodose gästens fysiologiska behov (exempelvis mat, dricka och 

toalett) för att kunna fokusera på nästa steg i modellen. Under nästa steg är upplevelseproducentens 

uppgift att tillgodose gästens säkerhetsbehov (exempelvis säkerhet gällande mat, guide och hygien). 

Och så menar Gelter (2008) att upplevelseproducentens arbete fortsätter längs TEM-modellen för att 

kunna nå toppen som är självförverkligandet (exempelvis drömmar, mål och behov av upplevelser). 

Jämför vi Gelters TEM-modell (Figur 9) med Kotler et. al. (1999) Fyra steg för en värdeökande 

process av ett hållbart samhälle (Figur 8) ser vi likheter i hur stegen bör följas, det vill säga att 

processen utgår från basbehoven och klättrar sig stegvis upp för att nå själva problemlösningen. 

Eftersom vår strategi syftar till att invånarna i Boden och Mariestad ska bli stoltare över sin hemort 

och tala mer positivt om den i möte med andra utgår vi från de intervjuade invånarnas behov och 

önskemål. Samt även de utvecklingsmöjligheter vi ser genom intervjuerna med praktikerna i Piteå, 

Boden och Mariestad. För att nå problemlösningen blir det därför viktigt för oss att vi börjar från 

grunden och belyser de grundläggande behoven. Det vill säga att vi börjar med steg ett i Kotler et. al. 

(1999) process som handlar om de grundläggande behoven av service och infrastruktur. Eftersom vår 

strategi är en egen tolkning av Fyra steg för en värdeökande process av ett hållbart samhälle har vi 

valt att byta namn på den till De fyra stegen till stolthet. Vår strategi liknar Kotler et. al. (1999) strategi 

men innehållet i stegen ser annorlunda ut eftersom de numera innehåller de värdeord vi lyft fram i vår 

bakgrund. 
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3.6.1 Beskrivning av ”De fyra stegen till stolthet” 

1. Grundläggande behov för trygghet 

För att invånarna ska känna sig trygga på sin hemort är det viktigt att de grundläggande 

behoven som skola/arbete, vård, omsorg och kommunikation är uppfyllda. Wahlström (2002) 

beskriver utifrån Maslow’s behovshierarki att trygghetsbehoven är en acceptabel nivå för 

människan men för att nå högre livsvärde krävs det att människan tar sig högre upp i 

behovshierarkin. Om de grundläggande behoven inte är tillfredställda kommer invånarna 

därför söka sig till annan ort som uppfyller kraven och stoltheten kommer inte ha någon grund 

att stå på. Första steget handlar därför om att skapa trygghet vilket är viktigt att säkra för att 

kunna fortsätta processen i strategin. 

2. Tillgodose önskemål för ökad trivsel 

För att invånarna ska trivas på sin hemort är det viktigt att orten kan erbjuda de önskemål som 

invånarna efterfrågar. Att aktivt arbeta med destinationsutveckling utifrån invånarnas 

önskemål blir därför viktigt för att skapa trivsel på orten. Turismens utredningsinstitut 

(www.turismensutredningsinstitut.se) menar att arbete med destinationsutveckling är viktigt 

för att locka till sig nya besökare, men vi påstår att det är minst lika viktigt om inte viktigare 

att arbeta med destinationsutveckling för att få invånarna att trivas. Grönroos (2007) menar att 

invånarna bör få känna sig delaktiga i destinationsutvecklingen för att på så sätt kunna påverka 

den destination som sedan säljs ut till potentiella turister. Vi anser att om inte invånarna själva 

är nöjda med ortens utbud kommer det bli svårt för utomstående att se värdet i det. Piteås 

turistchef håller med oss och förklarar; ”Går det inte att sälja till pitebon så är det ingen idé 

att försöka sälja det till andra”. Det blir därför viktigt att börja inifrån och tillfredställa 

invånarna. När invånarna väl är tillfredställda kommer nyfikenhet och intresse väckas för nya 

investeringar, företag och människor i form av både turister och potentiella nyinflyttare.  

3. Från trivsel till stolthet genom intern marknadsföring 

När invånarna känner att de trivs på sin hemort kommer känslorna för orten växa sig starkare 

men för att uppnå stolthet är det viktigt att man känner gemenskap och tillhörighet. För att få 

invånarna att uppskatta sin hemort allt mer blir den interna marknadsföringen ut mot 

invånarna nästa steg i processen. Grönroos (2007) menar att intern marknadsföring handlar om 

att få invånarna att trivas och känna sig delaktiga i destinationen, som om invånarna vore en 

betydelsefull del av en helhet. Men att invånarna trivs på sin hemort innebär inte alltid att de 

sprider det goda ordet vidare, därför blir det viktigt för de ansvariga på destinationen att de 

förmedlar detta till sina invånare internt. Tillsammans med invånarna skapas den bild av orten 

som sedan kan förmedlas utåt genom extern marknadsföring för att locka till sig de 

investeringar, företag och människor som väckte ett intresse för destinationen under steg två. 

4. Från stolthet till välkomnande genom ambassadörskap och värdskap 

När invånarna trivs och känner sig stolta över sin hemort talar de gärna gott om den. Detta gör 

dem till stolta ambassadörer för sin hemort vilket ger destinationen en positiv och trovärdig 

marknadsföring och image genom Word of Mouth. Detta beskriver även Kotler et. al. (1999) 

och förklarar att det är viktigt med stolta invånare på en destination eftersom dessa på så sätt 

kan agera ambassadörer för sin hemort och på så vis delta i marknadsföringen av 

destinationen. Vad gäller Word of Mouth förklarar Hanefors och Mossberg (2007) att 

människor idag mer tror på tips och information de får av sina nära och kära, än den som 

reklam förmedlar till oss. Att invånarna deltar i destinationens marknadsföring menar 
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Törngren (2009) ger en trovärdig marknadsföring av destinationen eftersom den kommer från 

invånarna själva och inte har ett kommersiellt syfte, den får alltså ett mer trovärdigt värde. Att 

få invånarna att agera som stolta ambassadörer genom Word of Mouth innebär att det goda 

ordet kommer sprida sig som ringar på vattnet och allt fler kommer lockas till att besöka, 

bosätta sig på, investera i och etablera sig på orten. När de väl tagit sig till orten är det viktigt 

att deras upplevelse av orten blir lika bra eller bättre än de förväntat sig. Deras första intryck 

blir därför viktigt, de bör känna sig välkomna på orten och genom aktivt arbete med värdskap 

på orten kan detta uppnås. Enligt Gunnarsson och Blohm (2008) handlar ett gott värdskap om 

att se människan i alla vi möter, förstå dem och ge dem vad just de vill ha och behöver. 
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3.7 Strategi för Boden – De fyra stegen till stolthet 

1. Grundläggande behov för trygghet 

Turistchefen vill att invånarna i Boden ska uppfatta sin hemort som en trygg liten stad med bra 

infrastruktur och samhällsservice. Men utifrån de intervjuade invånarnas svar tycks tryggheten 

i Boden vara ett stort problem för dem. 4 av de 8 tillfrågade nämner det växande 

drogproblemet bland ungdomar som något negativt. K21 tycker inte det känns bra att skaffa 

barn i Boden i framtiden om det kommer fortsätta cirkulera mycket droger bland de yngre. 

K25 förklarar att det känns som att kommunen vill hjälpa allt och alla när de bland annat tagit 

in människor med drogproblem till kommunen för att hjälpa dem. Detta anser hon fått 

negativa följder som lättare tillgänglighet vad gäller narkotika. Hon förklarar att hon önskar 

mer nolltolerans från kommunen vad gäller knarkare och kriminella. 

 

Ett annat problem som 3 av de 8 tillfrågade nämner är den stora invandringen i kommunen. 

K21 anser att Boden tar in fler invandrare än kommunen tar in och hon förklarar att det känns 

obehagligt när de ”ropar efter en och kommer hit och styr och ställer”. M24-2 tycker att 

kommunen ska sluta ta in invandrare och säger att ”multikulturialismen är ett sjukt misslyckat 

exempel”. 

 

M24-2 lyfter även fram att han anser att det finns en dålig kultur i Boden som hindrar 

befolkningen från att växa och utvecklas som människor. Han vet att det kommer ta lång tid 

att förändra men önskar att kommunen skulle föra kampanjer för fritänkande samt införa mer 

fritänkande attityder på skolorna som exempelvis Reggio Emilia gör.  

 

För att de grundläggande trygghetsbehoven ska uppfyllas hos invånarna blir det därför viktigt 

för Bodens kommun att se över sin drog, skol- och migrationspolitik. Vad gäller 

migrationspolitiken kan de presenterade citaten tolkas som extrema åsikter, jag som intervjuat 

dem tror snarare att det handlar om klumpigt formulerade svar än extrema åsikter, men om det 

finns extrema åsikter bakom citaten vill jag förtydliga att jag tar avstånd från dem. Som 

skribent har jag i min strategi valt att tolka svaren på mitt sätt och ser invandrarna på samma 

sätt som vilken nyinflyttad som helst. För mig handlar det om att alla som flyttar till Boden 

ska bemötas på allra bästa sätt och ha samma förutsättningar för trygghet som exempelvis 

arbete och boende. Kan kommunen inte erbjuda de nyinflyttade den trygghet de behöver bör 

de därför se över sin politik gällande detta. För det här arbetet blir det därför viktigt att lyfta 

dessa åsikter, dessa åsikter får inte växa sig extrema och leda till utanförskap – det vill varken 

jag, de intervjuade eller kommunen. Boden ska vara en trygg kommun för alla. 

 

Eftersom tryggheten utgör grunden för invånarnas stolthet är det viktigt att den säkras för att 

kunna gå vidare till nästa steg i strategin. 

2. Tillgodose önskemål för ökad trivsel 

För att få bodensarna att trivas i Boden är det viktigt att de ansvariga för Bodens 

destinationsutveckling arbetar utifrån sina invånare när de utvecklar destinationen. Detta kan 

de göra genom att låta invånarna själva vara med i arbetet.  Turistchefen i Piteå berättar att de 

har en informationsgrupp som sitter och funderar på vad Piteå vill förmedla utåt och hur de 

ska göra det. I den gruppen ingår inte bara människor från kommunen och näringslivet utan 

även vanliga människor som är engagerade i utvecklingsarbete av Piteå. Det här anser jag 

Boden ska ta efter eftersom det skulle få bodensarna att känna sig viktiga för Boden vilket inte 



Examensarbete Upplevelseproduktion Turism U0027F 

47 

 

bara är ett steg för ökad trivsel utan även mot stolthet. Det skulle även ge invånarna större 

inflytande i Bodens destinationsutveckling vilket gör det möjligt för dem att vara med och 

forma Boden till en trivsam stad för dem att bo i. 

 

K24 önskar fler evenemang i Boden, särskilt under vår, vinter och höst eftersom hon anser att 

det mesta händer på sommaren. M20 är inne på samma spår men önskar specifikt att 

kommunen ska lägga mer pengar på musikarrangemang. Detta anser jag vara rimligt av 

kommunen att göra eftersom det både i Skrytboken och bland de intervjuade bodensarna 

framkommer att Boden har ett rikt musikliv. Det blir därför viktigt för kommunen att värna 

om sina musiker så de inte känner sig åsidosatta och letar efter lyckan på annat håll. K18 

beskriver att ungdomarna i Boden anser att det inte händer något i Boden. Både hon och K25 

anser att kommunen borde satsa mer på ungdomarna, de båda önskar fler ungdomsgårdar och 

aktivitetscenter. Detta anser jag vara väldigt viktigt eftersom ungdomarna bör aktiveras för att 

hålla sig borta från drogerna och alkoholen som cirkulerar fritt bland dem. De måste få andra 

anledningar till att ha kul än att festa vilket de enligt K18 gör idag. K18 önskar ett större 

affärsutbud i Boden så hon slipper åka till Luleå när hon ska shoppa och K25 önskar en 

underklädesbutik. Enligt Kuriren (www.kuriren.nu) finns det planer på att i år påbörja 

byggnationerna av en ny galleria i centrala Boden. I artikeln förklarar Wiksténs fastigheters 

vd, Dennis Wikstén, att den nya gallerian är ett komplement till Enter Galleria eftersom att det 

finns önskemål från bodensarna om det. Han säger även att de skrivit avtal med 

konsultföretaget Optimal, detta för att de vill ha hjälp av proffs för att utforma gallerian så bra 

som möjligt för att tillfredställa bodensarnas önskemål. Vilket jag tycker är bra och hoppas att 

Wiksténs fastigheter lyssnar till invånarnas efterfrågan vad gäller butiker som ska etablera sig 

i den nya gallerian. K25 anser även att det saknas en karaokebar, ett biljardcafé och en 

lågprismatvaruaffär i Boden för att hon ska trivas bättre i Boden. 

 

Utifrån de önskemål som bodensarna själva framfört har jag egna idéer på hur Boden skulle 

kunna arbeta för att utvecklas till en trivsam stad för bodensarna att bo i. Både K18 och M24-1 

uppskattar den vackra naturen i Boden men jag anser att kommunen drar alldeles för lite nytta 

av den. K18 beskriver lyriskt hur hon uppskattar restaurangen/utestället Brännastrand och 

syftar på dess vackra läge vid Bodträsket i centrala Boden. Förutom Brännastrand finns det 

inget annat företag belagt längs Bodträsket och där ser jag stora utvecklingsmöjligheter att 

öppna upp fler restauranger, caféer och mötesplatser för bodensarna att träffas och umgås på. 

Det skulle göra strandpromenaden mer attraktiv. Varför inte ett biljardcafé som K25 

efterfrågar? Eller ett aktivitetscenter för ungdomar som både K25 och K18 efterfrågar? Utöver 

området längs Brännastrand har Boden ytterligare ett till vackert träsk, Svartbynträsket. Längs 

det träsket finns ingen mötesplats för bodensarna belagd. Detta kan bero på att det går en stor 

väg runt träsket och att det inte finns mycket byggmöjligheter runt träsket. Vattnet däremot är 

helt fritt så man skulle kunna ha en stor båt likt Bar Bistro Brygga i Luleå; 
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Figur 10: Bar Bistro Brygga, beläget i Norra Hamn, Luleå. (www.nsd.se) 

 

Båten skulle under dagtid och vardagar kunna bedriva restaurangverksamhet och om helgerna 

bedriva nattklubbsverksamhet med livespelningar och karaoketävlingar. Detta skulle öka 

trivseln bland Bodens musikintresserade som tämligen tycks vara stort. Samt även skapa 

utvecklingsmöjligheter för musikerna i Boden om de får chans att spela där och synas. 

 

Turistchefen berättar att Boden har Europas kanske bästa laxfiske och det tycker jag är något 

de ska ta vara på. Att anordna ett evenemang likt en festival längs älven med fisketävlingar 

och öltält tror jag skulle vara populärt bland både invånarna och turisterna. Med tanke på att 

större delen av Bodens turister är norrmän tror jag det skulle locka dem eftersom att fisket är 

något som ligger norrmännen varmt om hjärtat. För att öka attraktionen för festivalen skulle de 

kunna arbeta utifrån ett sjömanstema där allt från upplevelserummet till personalen följer 

temat. Ronny Eriksson förklarar att vi norrbottningar måste sluta vara så hemmablinda och 

inse det exotiska med vår natur och ta till vara på det. Att Boden har Europas kanske bästa 

laxfiske är ett sådant exempel bodensarna borde ta vara på. Det skulle kunna anordnas under 

flera årstider under vintern/våren kan det exempelvis kallas Pimpelpartyt och under 

sommaren/hösten skulle det kunna kallas Fiskevalen. 

 

Jag ser även stora möjligheter för Boden att nyttja sin militära historia och har förslag på hur 

Boden skulle kunna nyttja forten bättre. Detta har jag däremot valt att inte ta med i det här 

arbetet men hänvisar till ett tidigare arbete jag skrivit vid utbildningen för 

Upplevelseproduktion, Piteå, Luleå Tekniska Universitet - ”Boden – från militärhemligheter 

till inbjudande upplevelser” (Landström, 2011). 

 

Mina förslag på utvecklingsmöjligheter för ökad trivsel i Boden: 

* Låta invånarna delta i utvecklingsarbetet av destinationen 

* Lägga mer pengar på musikarrangemang 

* Öppna fler ungdomsgårdar och aktivitetscenter för ungdomar 

* Utöka affärsutbudet (pågår genom planer på en ny galleria) 

* Öppna ett lågprisvaruhus 

* Nyttja strandpromenaden längs Brännastrand och öppna fler mötesplatser som restauranger, 
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caféer och aktivitetscenter för invånarna att umgås på 

* Nyttja det vackra läget i Svartbynträsket där det kan öppnas en partybåt som anordnar 

musikarrangemang och karaokekvällar 

* Bygga upp en festival kring fisket i Luleälven  

 

K18 tror att Boden har stor potential till att bli en attraktiv ort att bo på och säger; 

”Det kan det absolut! Det är bara det att vi har så jävla dåligt rykte, det är det som får folk 

att; ’Nej, varför ska jag till Boden? Det är litet, det är tråkigt!’ Sånt där, man har fått höra en 

hel del. Men det kan utvecklas, absolut det kan det. Jag hoppas de jobbar på det lite mer, lite 

mer vad säger man. Ja jag hoppas de slår ihop det där, spiken i botten, alltså nu, nu bygger vi 

det här och det ska verkligen gå!” 

3. Från trivsel till stolthet genom intern marknadsföring 

Näringslivsförvaltningen har sedan förra året (2010) arbetat aktivt med den interna 

marknadsföringen ut mot invånarna för att göra dem stoltare. Jag anser att 

Näringslivsförvaltningen gör ett väldigt bra arbete för att öka stoltheten bland bodensarna men 

det kan alltid bli bättre. Jag skulle även önska att hela destinationen ansluter sig till 

Näringslivsförvaltningen interna arbete och att de på så sätt arbetar mer enhetligt. Turistchefen 

förklarar att de på Boden Turism inte arbetar särskilt mycket med intern marknadsföring för 

att uppnå stoltare invånare, de har heller inga stora planer på att göra det. Jag har även 

uppmärksammat att Skrytboken inte finns tillgänglig på Bodens turistbyrå vilket jag anser att 

den borde. Boden Turism som är ett viktigt ansikte utåt för Boden borde verkligen tänka om 

och se sig som en viktig del av den interna marknadsföringen som Näringslivsförvaltningen 

för.  

 

Näringslivschefen förklarar att Skrytboken bland annat syftar till att synliggöra Boden för 

bodensarna vilket jag anser är bra eftersom att man lätt blir hemmablind. För att fortsätta 

synliggöra Boden för bodensarna har jag som förslag att ordna en Bodenvecka. Under den här 

veckan ska representanter från Bodens aktivitetsföretag finnas samlade under en mässa där de 

ges tillfälle att synas och berätta om sin verksamhet. Under samma vecka ska 

aktivitetsföretagen ha rabatterade priser för sina aktiviteter för att locka bodensarna till sig. 

Detta skulle synliggöra företagen för invånarna samt få invånarna att inse att det finns mer att 

göra i Boden än vad de tror. Att lägga Bodenveckan under exempelvis barn- och ungdomars 

sportlov vore en god idé eftersom att det lovet syftar till att de ska vara aktiva. 

 

Ett annat förslag för att göra Boden mer synligt för bodensarna är att införskaffa en digital 

informationsskylt där information om kommande evenemang synliggörs för invånarna. På 

skylten ska information om både större och mindre evenemang synas. Skylten bör vara 

placerad på ett ställe där bodensarna vistas mycket, exempelvis längs gågatan utanför Hotell 

Bodensia. 

 

Näringslivschefen förklarar att Skrytboken även syftar till att få bodensarna att våga säga vad 

de tycker är bra med Boden. Hon precis som jag och Julia nämner Piteå som en framgångsrik 

destination på det området. Utöver Skrytboken har Näringslivsförvaltningen även tagit fram 

knappar/pins där det står ”Skryt lönar sig” och ”Var så god och skryt” – dessa anser jag är 

bra men jag hade hellre sett att det stod vad de skryter om på dem, exempelvis: ”Jag skryter 

om Boden”. Turistchefen i Piteå berättar att de säljer varumärkesprodukter med Piteå-loggan 
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på och att de ständigt arbetar med att ta fram nya produkter som de tror att piteborna vill ha 

och kan tänka sig använda. Det anser jag vara ett väldigt bra sätt att både stärka stoltheten 

bland invånarna på samt marknadsföra Boden externt på. Därför anser jag att 

Näringslivsförvaltningen borde arbeta fram fler produkter som de tror att bodensarna är 

intresserade av att använda. Dessa varumärkesprodukter behöver inte gå i samma tema på 

knapparna/pinsen, de kan innehålla andra stoltserande texter som exempelvis ”Bra, Bättre, 

Boden”. För att ta fram intressanta varumärkesprodukter samt slogans till dem kan 

Näringslivsförvaltningen anordna en tävling där de bästa förslagen belönas med ett fint pris. 

Priset skulle kunna vara en helg med boende, mat och aktivitet i Boden för att på så sätt 

synliggöra Boden för de vinnande bodensarna. Det anser jag skulle gynna både vinnarna, 

företagen och Näringslivsförvaltningen. Detta får även bodensarna att engagera sig i Boden 

vilket jag anser vara nyckeln till stolthet. 

 

Näringslivschefen berättar att de ska fortsätta arbeta med Skrytboken framöver och jag har 

som förslag att de ska utveckla den och arbeta med den i filmformat. De skulle kunna göra en 

film där bodensare får skryta och visa upp det bästa med Boden samt där företagen får 

möjlighet att synas. För att synliggöra Boden för nyinflyttade skulle filmen kunna delas ut vid 

inflyttning. Jag anser att Skrytboken i filmformat skulle bli mer personlig än Boken, detta 

eftersom de nyinflyttade på filmen skulle mötas av glada bodensare som hälsar dem välkomna 

till Boden. Näringslivschefen berättar att de på näringslivsförvaltningen gärna vill dela ut 

boken personligen och jag anser att Skrytboken i filmformat skulle vara ett bra komplement 

till det. Utöver en välkomstfilm skulle de även kunna göra kortare filmklipp med liknande 

innehåll som de lägger upp på youtube för att marknadsföra Boden externt och på så sätt locka 

människor till Boden. 

 

Vad gäller den externa marknadsföringen för Boden ser jag stor potential att locka till sig 

turister genom att arbeta med storytelling. Storytelling, förklarar Mossberg och Nissen 

Johansen (2006), är ett effektivt verktyg i mänskliga relationer och marknadsföring som 

innebär att marknadsföringen är i berättelseform. Mossberg och Nissen Johansen (2006) 

menar att berättelser engagerar oss känslomässigt och är lätta att berätta vidare vilket gör 

storytelling till ett kraftfullt redskap för att sprida budskap. Enligt de intervjuade invånarna i 

Boden säger 4 av 8 tillfrågade att de upplever att utomstående förknippar Boden med det 

militära, vilket både turistchefen och näringslivschefen håller med om. Detta förknippas ofta 

som något negativt och det anser jag Boden kan vända till något positivt genom att använda 

sig av storytelling om Bodens militära historia. Turistchefen (i Landström, 2011) berättar att 

Boden varit Sveriges hemligaste stad fram till 1997. Ända fram till 1997 pryddes 

kommungränserna av skyltar med texten ”Tillträde förbjudet för utlänningar”, detta eftersom 

Boden besatt många av Sveriges militära hemligheter. Därför anser jag att Boden, med alla 

sina hemligheter, skulle kunna skapa nyfikenhet genom att arbeta med storytelling. Detta för 

att Boden en gång varit Sveriges hemligaste stad, som få människor visste mycket om, till att 

nu vara en välkomnande stad med mycket att uppleva. 

 

Tomas Riklund berättar att de i Piteå är väldigt duktiga på att våga sticka ut och ta position. 

När de deltar i mässor är de duktiga på att ta för sig – de vet med sig att människor uppskattar 

mat och ser därför till att bjuda på mest mat. De är även duktiga på att synas i media och 

berättar att hans företag brukar skriva roliga nyheter om Piteå och skicka in till Dagens 
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Nyheter för att synliggöra Piteå externt. Att våga ta för sig och sticka ut anser jag vara en 

framgångsfaktor som jag rekommenderar att Boden arbetar mer på. 

Mina förslag på utvecklingsmöjligheter för intern och extern marknadsföring för Boden: 

 

Intern    Extern 

* Införa en Bodenvecka  * Skrytfilmklipp om Boden på Youtube 

* Införskaffa en digital informationsskylt * Storytelling kring ”Sveriges hemligaste 

* Ta fram fler varumärkesprodukter     stad” 

* Anordna en slogantävling  * Våga sticka ut 

* Utveckla Skrytboken till Skrytfilmen    - Ta för sig mer på mässor 

* Arbeta mer enhetligt som destination    - Arbeta med PR och synas i media 

 

Med aktivt arbete av att uppfylla bodensarnas behov och önskemål kommer bodensarna trivas 

bättre på sin hemort. Genom att låta bodensarna vara delaktiga i utvecklingen av destinationen 

anser jag att bodensarna kommer känna sig som en viktig del av destinationen och på så sätt 

bli allt stoltare över sin hemort. 

4. Från stolthet till välkomnande genom ambassadörskap och värdskap 

När stoltheten väl är uppnådd bland bodensarna finns förutsättningarna för att de genom Word 

of Mouth ska sprida det goda ordet om Boden vidare. Det blir därför viktigt för Boden att de 

fortsätter klargöra för sina invånare att den bild invånarna förmedlar om Boden till 

utomstående kommer utgöra Bodens image. När invånarnas positiva säg väl kommer igång 

kommer Boden få värdefulla ambassadörer som kommer locka nya investeringar, företag och 

människor till kommunen.  

 

Bodens näringslivschef ser Piteå och dess piteanda som en förebild gällande 

ambassadörskapet och anser det vara framgångsrikt att ta efter. Däremot ser hon nackdelar 

med piteandan och det menar hon vara att de blivit så stolta att de exkluderar andra, detta är 

något hon vill undvika i Boden. Turistchefen i Piteå berättar att de nu dragit igång ett arbete 

som handlar om service- och kvalitetssäkring kring värdskap för att motverka det 

exkluderande beteendet som piteandan medfört. Detta anser jag Boden bör ta efter för att inte 

gå i samma fotspår som piteborna och bli så stolta att de exkluderar andra. Det blir därför 

viktigt att de som kommer till Boden känner sig välkomna och blir mottagna på ett bra sätt. 

Detta särskilt med tanke på att Boden, enligt Norrbottens Kuriren (www.kuriren.nu), kommer 

få 700 nya arbetstillfällen inom de närmsta 2-3 åren när Försvarsmakten har byggt upp sin nya 

verksamhet. För att lyckas ta hand om de nya invånarna samt de nya turisterna anser jag att 

Boden bör arbeta med kurser och föreläsningar kring värdskap. Näringslivsförvaltningen 

skulle kunna börja arbetet med att bjuda in cheferna för serviceföretagen i Boden till en kurs 

för att lära dem hur man arbetar med gott värdskap. Under kursen skulle Värdskapet AB 

kunna föreläsa eftersom de är väldigt inspirerande och kunniga gällande värdskap. 

Servicecheferna i sin tur skulle sedan kunna lära ut det till sina anställda. Detta anser jag 

skulle stärka Boden som destination eftersom turisterna och de nyinflyttade skulle känna sig 

mer välkomna och på så sätt trivas bättre. 

 

För att få med sig bodensarna i värdskapsarbetet skulle Boden kunna arbeta med kampanjer 

och evenemang för att påvisa hur viktigt det är att bodensarna tar hand om sina besökare och 

nyinflyttade på bästa sätt och få dem att känna sig välkomna och viktiga för Boden. Om 
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Boden lyckas få sina besökare och nyinflyttade att känna sig välkomna och viktiga kommer de 

inte bara vilja komma tillbaka/stanna i Boden utan även sprida det goda ordet vidare vilket har 

positiva effekter för Bodens image. 

 

För att uppnå högre effekt av värdskapsarbetet anser jag, som jag nämnde under steg 3, att 

Boden bör arbeta mer enhetligt som destination. På den punkten kan de dra lärdom om hur 

Piteå arbetar. Piteås turistchef berättar att de behandlar sina invånare och turister lika och 

förklarar att de har en enhetlig hemsida för hela destinationen, det vill säga att samma sida 

riktar sig till både invånarna och turister. Genom att arbeta på det sättet når invånarna samma 

information som turisterna vilket innebär att destinationen synliggörs för invånarna. De 

kommer på så sätt känna till vad som finns att göra och vad som händer på destinationen vilket 

ger dem förutsättningarna att lyckas bemöta turisterna med gott värdskap. Att arbeta på det här 

sättet för att synliggöra Boden för bodensarna skulle även uppfylla det önskemål som 

företagarna i Boden framfört till näringslivschefen. 

 

En av Bodens största profiler är artisten Kjell ”Brolle” Wallmark, genom hans och 

Bodenkörens medverkan i tv-programmet ”Körslaget” fick Boden bra PR i media. Brolle och 

Bodenkören deltog i Körslaget år 2008 och tog sig hela vägen till final där de slutade på en 

andra plats. Brolle som även är en av profilerna i Skrytboken (se figur 7) anser jag vara en bra 

ambassadör för Boden. Om Boden drog mer nytta av sina kända profiler och i samarbete med 

dem synas mer i media är min uppfattning att de skulle förstärka sin image. 

 

 
Figur 11: Team Brolle, Körslaget, 2008 (www.tv4.se) 

 

Mina förslag på utvecklingsmöjligheter för arbete med ambassadörskap och värdskap i 

Boden: 

 

Ambassadörskap   Värdskap 

* Fortsätta klargöra vikten av vad  * Arbeta med service- och kvalitetssäkring 

   bodensarna förmedlar utåt om Boden    gällande värdskap på destinationen 

* Nyttja kända profiler som stolta     - Kurser och föreläsningar om värdskap 

   ambassadörer för Boden externt       för cheferna på Bodens serviceföretag 

                                                                                     - Kampanjer och evenemang för 

                                                                                        invånarna om vikten att ta hand om och 
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                                                                                        välkomna nyinflyttade och turister 

                                                                                  * Arbeta utifrån en enhetlig hemsida 

3.7.1. Sammanfattning av strategins utvecklingsarbete för Boden 

1. För att stoltheten ska ha en stadig grund att stå på är det ett måste för Boden att säkra 

bodensarnas trygghetsbehov. Utifrån de intervjuade privatpersonernas svar har jag dragit 

slutsatsen att följande punkter bör bearbetas för att bodensarna ska känna sig trygga i Boden: 

 

* Drogpolitiken – nolltolerans gällande knarkare och spridning av droger bland ungdomar 

* Migrationspolitiken – se till att kunna ta hand om de invandrare kommunen tar in 

* Skolpolitiken – välkomna/tillåta/införa mer fritänkande i skolorna 

2. För att få bodensarna att trivas på sin hemort blir det viktigt för Boden att de välkomnar sina 

invånare att delta i destinationsutvecklingsarbetet. På det sättet får bodensarna vara med och 

skapa sin hemort och känner på så sätt en starkare gemenskap för sin hemort vilket är en 

bidragande faktor till stolthet. Utifrån samtliga intervjuade i Boden samt Piteå som förebild för 

Boden har jag dragit slutsatsen att följande exempel bör ses över för att uppnå högre trivsel 

och stolthet bland invånarna i Boden: 

 

* Välkomna invånarna att delta i destinationsutvecklingsarbetet 

* Lägga mer pengar på musik arrangemang 

* Öppna fler ungdomsgårdar/aktivitetscenter för ungdomar att umgås på 

* Utöka affärsutbudet (låta invånarna vara med och påverka utbudet av affärer i den nya 

tilltänkta gallerian) 

* Investera i ett lågprismatvaruhus 

* Nyttja och utveckla den vackra strandpromenaden längs Brännastrand med fler mötesplatser 

för bodensarna, exempelvis; restauranger, caféer och aktivitetscenter 

* Nyttja det vackra läget vid Svartbynträsket där det kan investeras i en ”partybåt” som 

anordnar musikarrangemang och karaokekvällar 

* Bygga upp en festival kring laxfisket i Luleälven 

3. För att uppnå högre stolthet bland bodensarna blir det viktigt för Boden att fortsätta arbeta 

med intern marknadsföring mot sina invånare. Ansvariga på destinationen bör fortsätta 

synliggöra Boden för bodensarna och få dem att känna sig som en viktig del av destinationen. 

Det blir därför viktigt att destinationen tillsammans med sina invånare arbetar enhetligt för att 

tydliggöra Bodens image både internt och externt. Utifrån de intervjuade praktikerna i Boden 

och Piteå samt egna idéer har jag dragit slutsatsen att följande exempel skulle kunna följas för 

att uppnå stolta invånare i Boden: 

Internt   Externt 

* Införa en Bodenvecka  * Skrytfilmklipp om Boden på Youtube 

* Investera i en digital informationsskylt * Storytelling kring ”Sveriges hemligaste 

* Ta fram fler varumärkesprodukter     stad” 

* Anordna en slogantävling  * Våga sticka ut 

* Utveckla Skrytboken till Skrytfilmen    - Ta för sig mer på mässor 

* Arbeta mer enhetligt som destination    - Arbeta med PR och synas i media 
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4. För att bodensarnas stolthet ska förstärka Bodens image blir det för Bodens del viktigt att 

fortsätta klargöra för sina invånare att den bild de förmedlar utåt om Boden påverkar 

destinationens image. När de väl lockat till sig människor som är villiga att investera i, bosätta 

sig på eller besöka Boden är det viktigt att kommunen inser vikten av att ta hand om 

nykomlingarna. Detta för att nykomlingarna ska känna sig välkomna och en del av 

gemenskapen i Boden. Genom att arbeta med service- och kvalitetssäkring gällande värdskap, 

som Piteå gör, anser jag att Boden kan bli en välkomnande stad för både invånare och 

besökare. Utifrån intervjuerna med praktikerna i Boden och Piteå samt egna idéer har jag 

dragit slutsatsen att följande exempel kan stärka Bodens image: 

 

Ambassadörskap   Värdskap 

* Fortsätta klargöra vikten av vad  * Arbeta med service- och kvalitetssäkring 

   bodensarna förmedlar utåt om Boden    gällande värdskap på destinationen 

* Nyttja kända profiler som stolta     - Kurser och föreläsningar om värdskap 

   ambassadörer för Boden externt       för cheferna på Bodens serviceföretag 

                                                                                     - Kampanjer och evenemang för 

                                                                                        invånarna om vikten att ta hand om och 

                                                                                        välkomna nyinflyttade och turister 

                                                                                  * Arbeta utifrån en enhetlig hemsida 

 

3.7.2. Slutsats 

Genom att arbeta efter strategin De fyra stegen till stolthet anser jag att Boden kan bidra till 

trygghet, trivsel och stolthet bland invånarna. Detta skulle i sin tur bidra till en förstärkt image 

som lockar människor att investera i, flytta till och besöka Boden. När de väl är på plats 

kommer de bli bemötta av ett välkomnande och omhändertagande värdskap som även får 

nykomlingarna att trivas, bli stolta och tala gott om Boden. Det skulle resultera i en god cirkel 

för Boden som destination. 

 

 

 

 

 

Figur 12: Egen modell av Den goda cirkeln för Boden som destination 

Bodensarna välkomnar och 

omhändertar 

nykomlingarna bra 

Bodensarna känner sig 

trygga och trivs i Boden 

Bodensarna är stolta och 

talar gott om Boden 

Bodensarna lockar nykomlingar 

som investerare, företag och 

människor till Boden 
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3.8 Strategi för Mariestad – De Fyra Stegen till Stolthet 

1. Grundläggande behov för trygghet 

För att Mariestad ska uppfylla det första grundläggande steget måste staden uppfylla behov 

som skola/arbete, vård, omsorg, kommunikation och trygghet. Turistchefen i Mariestad anser 

att kommunikationen i Mariestad är bra men utifrån intervjusvaren från de intervjuade 

invånarna i Mariestad finns det behov av en utvecklad kommunikation till och från Mariestad. 

Detta för att de lättare ska kunna ta sig till olika orter utan att behöva ta sig till en andra ort 

först för att sedan nå slutdestinationen. Detta för att man ska kunna bo i Mariestad och kunna 

pendla till sitt arbete på ett lätt och smidigt sätt. 

Utifrån intervjusvaren finns det även en delad åsikt om tryggheten i Mariestad. K25 anser det 

behövs mer polisbevakning på grund av narkotikaproblem men K23-3 anser att tryggheten i 

Mariestad är hög och säger att det är en bra stad för barnfamiljer och pensionärer. 

Mariestad uppfyller de flesta basbehov som invånarna kräver, utifrån de intervjuade invånarna. 

Det finns dock två saker som bör förbättras. För att inte invånarna ska söka sig till annan ort 

på grund av att dessa basbehov inte är uppfyllda anser jag att kommunikationen och 

polisbevakningen bör förbättras i Mariestad.  

2. Tillgodose önskemål för ökad trivsel 

De intervjuade invånarna trivs relativt bra i Mariestad men det finns fortfarande önskemål på 

att det ska finnas mer att göra. K23-1 säger att nu när hon blivit lite äldre har lärt sig tycka om 

Mariestad men att hon lätt blev uttråkad som liten. Hon anser dock att det fortfarande finns för 

lite att göra.  Det finns många önskemål från de intervjuade om vad som skulle kunna 

förbättras med Mariestad. Till exempel att utbudet av affärer ska utökas och att det ska finnas 

mer aktiviteter på kvällstid. Till exempel ett café som har öppet längre på kvällarna så det inte 

bara är pubarna som har kvällsöppet. Det finns även önskemål på att hela Mariestad ska bli 

mer attraktivt estetiskt sett för att göra ett bättre intryck. K23-3 och M18 önskar att Mariestad 

ska satsa mer på stadens utseende eftersom detta är avgörande för besökarnas första intryck. 

Även att Mariestad ska utveckla arbetet med ”Sjöstaden” och bygga ut hamnen och verkligen 

bli en sjönära stad är ett önskemål från de intervjuade. Hamnen och centrum ska ha mer 

gemenskap för att verkligen påvisa att Mariestad är en sjöstad. Detta för att öka trivseln i 

Mariestad för både invånare och besökare. Det finns väldigt många önskemål om att just 

hamnområdet ska utvecklas och att teaterbyggnaden vid Karlsholme Folkets park ska 

renoveras för att kunna användas till olika evenemang. 

Om man jämför dessa önskemål med hur det arbetas i Piteå med invånarnas trivsel kan man 

lätt hitta tips om hur Mariestad kan göra för att öka trivseln för sina invånare.  Ett exempel är 

Piteås ”tjejkvällar” som är ett kvällsevenemang och kan uppfylla behovet av aktiviteter på 

kvällstid. Att anordna tjejkvällar är bara ett exempel på vad Mariestad kan göra. Jag anser att 

Mariestad har mycket potential och skulle kunna anordna många olika aktiviteter kvällstid. 

Till exempel skulle det kunna arrangeras en utomhusbio som regelbundet visades och riktade 

sig till olika åldrar. Istället för att rikta sig till alla invånare skulle det kunna vara en temabio 

som var gång hade olika teman som passar olika målgrupper. På så sätt skulle det finnas ett 

stort utbud och de flesta invånarna skulle hitta något som faller dem i smaken. 
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Ännu ett förslag jag har utifrån intervjusvaren är att teaterbyggnaden i Karlsholme Folkets 

park skulle kunna bli ett kvällscafé som har öppet sent på vardagkvällarna och arrangera till 

exempel spelningar för lokala förmågor. Detta skulle bidra till fler kvällsaktiviteter och till att 

teaterbyggnaden skulle renoveras och bli mer attraktivt. Eftersom teaterbyggnaden är beläget 

precis vid vattnet skulle det även kunna bidra till utveckling av hamnområdet och locka fler 

invånare och besökare till strandkanten. Det skulle även kunna bidra till att fler företagare vill 

etablera sig i hamnområdet och på så sätt öka gemenskapen mellan centrum och hamnen. Att 

på något sätt använda sig av teaterbyggnaden vid Karlsholme Folkets park är nödvändigt för 

att uppfylla trivselbehovet hos invånarna i Mariestad. 

Citat från coloramamariestad.blogspot.com om teaterbyggnaden; 

”Byggnaden är jättefin och läget fantastiskt - Mariestads kommun gör något bra av det!” 

 

Figur 13: Teaterbyggnaden vid Karlsholme Folkets Park  

(coloramamariestad.blogspot.com). 

Piteå arbetar även med att försöka få invånarna att bli så delaktiga som möjligt i destinationens 

utveckling. Detta är något som Mariestad till viss del gör med hjälp av Visionsgruppen och de 

försöker även ha en så välkomnande attityd som möjligt i Stadshuset. Men informationschefen 

i Mariestad nämner även att detta är något de vill bli bättre på. Att då göra som Piteå och locka 

invånarna till turistbyrån genom att sälja biljetter till lokala evenemang anser jag vara en bra 

metod för att få en närmre dialog med invånarna. Om de får en närmre dialog med invånarna 

kan de bli mer uppmärksamma på vad invånarna har för önskemål och kan på så sätt arbeta 

vidare med dessa. Genom att få invånarna att komma till turistbyrån kan även turistbyrån ge 

dem förslag på vad som finns att göra i Mariestad, som de gör med turister. Detta kan bidra till 

att invånarna i Mariestad blir mindre hemmablinda och uppskattar det som finns i deras 

omgivning mer. Detta är något som praktikerna i Piteå lyfter fram, att invånarna blir som 

turister i sin egen hemstad och upptäcker det unika med sin hemstad. Detta kan bidra till en 

ökad stolthet hos invånarna till sin hemort som även tar destinationen till nästa steg i strategin.  
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Förslag på utveckling av Mariestad av steg 2: 

 Regelbunden Utomhusbio med olika teman 

 Kvällscafé i teaterbyggnaden vid Karlsholme Folkets park 

 Locka Mariestads invånare till turistbyrån 

3. Från trivsel till stolthet genom intern marknadsföring 

Idag arbetar Mariestad med intern marknadsföring genom att några gånger per år skicka ut en 

folder, Mariestadsnytt, till alla hushåll där de informerar invånarna om vad som händer i 

kommunen. Sommaren 2011 anordnar de även ett evenemang, Stadslaboratoriet, där 

invånarna är delaktiga i processen och kan bidra till projektet. Mariestad arbetar även aktivt 

med att uppdatera sin hemsida och Facebook-sida där invånarna ska hitta svar på frågor eller 

få kontakt med kommunen. De gör även undersökningar med jämna mellanrum, med hjälp av 

SCB (Statistiska Centralbyrån) för att undersöka hur invånarna uppfattar Mariestad. 

Informationschefen berättar även att de några gånger per år har informationsträffar som riktar 

sig till invånarna.  

Det arbetet som kommunen lägger ner på Mariestads invånare tycker jag är bra men för att 

uppnå högre stolthet bland invånarna krävs det mer. Det finns även en del önskemål från 

praktikerna i Mariestad om hur de vill arbeta med invånarnas stolthet över sin hemort. 

Turistchefen i Mariestad önskar att invånarna i Mariestad ska känna en gemenskap inom 

kommunen och att detta sedan ska smitta av sig på besökande. Det finns även önskemål från 

praktikerna att Mariestad ska visa sig som en ekoturistdestination i och med att de nu ingår i 

ett biosfärområde och att hela staden ska genomsyra ett grönt tänk. Informationschefen 

berättar även att ett önskemål är att kommunen ska kunna ha en närmre dialog med invånarna 

genom att öppna en kundtjänst som riktar sig direkt till invånarna. Detta för att invånarna 

lättare ska få svar på sina frågor och lättare ska få kontakt med de som arbetar på kommunen.  

 I jämförelse med hur Piteå arbetar mot sina invånare för att stärka dess stolthet kan Mariestad 

ta efter Piteås arbete och öka stoltheten bland invånarna. I Piteå arbetar man med att som 

destination ta position och vara på plats, på till exempel mässor och dylikt. Piteå använder sig 

även mycket av varumärkesprodukter som de anpassar efter invånarnas önskemål. Detta är 

något jag anser Mariestad kan ta efter att med hjälp av varumärkesprodukter skapa stolthet hos 

invånarna. Det ska då vara produkter som invånarna vill ha, har användning av men som också 

är typsikt Mariestad. Eftersom Mariestad är en sjöstad och är känd för Mariestadsölet skulle de 

kunna utveckla olika produkter som speglar detta. Förslag som jag har på detta är till exempel 

en enkel kapsylöppnare som invånarna kan öppna sin Mariestadsöl med. Det skulle även 

kunna vara en flytväst som då speglar sjöstaden och trygghet. Eller kanske en väska som 

invånarna kan använda när de är i centrum och handlar. Det viktiga anser jag är att de olika 

produkterna speglar Mariestad. Genom att ta position, vara på plats och sälja 

varumärkesprodukter som Piteå leder det också till att Piteås praktiker, och till och med 

invånare, skryter om sin hemort. De skryter dock på ett charmfullt sätt. Mariestad borde också 

lära sig att skryta, eftersom alla intervjupersoner berättar om Mariestads sjönära läge borde de 

skryta om att Mariestad just ligger nära vattnet och att detta är något som anses attraktivt och 

unikt. 

När Piteå skryter kan de även skryta om deras nationalrätt, pitepalten. Om Mariestad också 

skulle ta fram en nationalrätt som är unik för Mariestad skulle det kunna bidra till ett högre 



Examensarbete Upplevelseproduktion Turism U0027F 

58 

 

skrytvärde hos invånarna. Mariestad har fisken Nors som simmar i Tidanån och som 

kommunen ägnar en hel dag åt när fiskarna simmar ut i Vänern, nämligen Norsevalen. 

Norsevalen är ett evenemang som äger rum en gång per år och då bjuds det på Nors på 

knäckebröd. Detta skulle kunna bli Mariestads nationalrätt som de sedan kan skryta om för att 

det är unikt för Mariestad. För att öka skrytvärdet ännu mer i Mariestad kan de lyfta fram 

kända personligheter som kommer från Mariestad. Piteå har komikern/musikern Ronny 

Eriksson som lyfter Piteå och Norrbotten i media. Kända personligheter som kommer från 

Mariestad finns det några stycken och det kan givetvis vara svårt att få dem att prata om 

Mariestad. Just därför anser jag att Mariestad istället ska prata om dem, till exempel 

skådespelaren Jan Rippe, modebloggaren Elin Kling, låtskrivaren Henrik Sethsson eller 

skådespelerskan Birgitta Andersson. Det skulle till exempel kunna vara en intervju med någon 

av dessa kända personligheter i Mariestadsnytt så alla invånare får läsa om det, eller en 

intervju i lokaltidningen. Genom detta kan invånarna i Mariestad skryta om att, till exempel 

Elin Kling kommer från Mariestad. Detta skulle så småningom leda till att dessa kända 

personligheter berättar om Mariestad och lyfter fram kommunen i media och genom detta 

skulle invånarna bli stolta över att vara mariestadsbor. Det blir som en cirkel i skryt (se 

exempel på figur nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Egen modell av skryt i Mariestad 

Tomas Riklund nämner även att Piteå är stolt över Musikhögskolan, som är en institution till 

Luleå Tekniska Universitet och musikfolkhögskolan, Framnäs som båda ligger i Piteå. Han 

nämner till exempel att frontfiguren i Bo Kaspers Orkester, Bo Sundström, har studerat på 

Framnäs musikfolkhögskola. Nu när Göteborgs Universitet har etablerat sig i Mariestad med 

tre unika utbildningar är detta något som även Mariestad kan skryta om i framtiden. 

Mariestad, universitetsstaden för trädgårdshantverk.  

Allt detta skryt kanske kan medföra att Mariestad får lite av piteandan som praktikerna i Piteå 

lyfter i intervjuerna. Att invånarna i Mariestad får bättre självförtroende och vågar skryta om 

sin hemort för utomstående och är stolta. 

Förslag på utveckling av Mariestad av steg 3: 

 Ta fram varumärkesprodukter 
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 Ta position, ta plats 

 Skryta om det sjönära läget 

 Ta fram en nationalrätt, till exempel Norsen 

 Skryta om kända personligheter från Mariestad 

 Skryta om universitetsstaden, Mariestad 

4. Från stolthet till välkomnande genom ambassadörskap och värdskap 

Efter att ha skapat stolthet hos invånarna kan Mariestad arbeta vidare och försöka få invånarna 

att agera ambassadörer mot utomstående och värdskap mot besökare. Turistchefen i Piteå 

berättar att de i Piteå arbetar väldigt mycket kring service och kvalitetssäkring vad gäller 

värdskap. Hon berättar även hur viktigt det är att tänka på hur man beter sig i möte med 

utomstående eftersom det bidrar till helhetsupplevelsen av destinationen. Därför ska man alltid 

försöka vara sitt bästa jag. Detta tänk borde finnas på alla destinationer och inte minst i 

Mariestad. De försöker välkomna invånarna mer till Stadshuset men förklarar att det är svårt 

eftersom invånarna fått uppfattningen om att det är en aning läskigt att gå in i Stadshuset. 

Detta kan jag, som invånare, förstå. Att gå in till Stadshuset anser jag inte många gör frivilligt, 

men genom att arbeta vidare med den välkomnande attityden tror jag Mariestad kan lyckas. 

De informationsträffar de har någon gång per år skulle kunna äga rum oftare. På dessa träffar 

skulle de kunna ta upp mer än information om kommunen. Lokala förmågor inom konst och 

musik skulle kunna framträda och nya företag skulle kunna presentera sig för invånarna. På så 

vis skulle inte Stadshuset längre kännas skrämmande för invånarna.  

För att kvalitetssäkra värdskapet i Mariestad skulle kommunen på dessa informationsträffar 

kunna hålla föreläsningar om värdskap för näringslivet i Mariestad. Genom att börja med att 

ledsaga näringslivet till ett gott värdskap kan det leda till att det smittar av sig på invånarna 

som då fungerar som ambassadörer för sin hemort.  

Turistchefen i Piteå förklarar även att de i kommunen inte gör någon skillnad på invånarna och 

besökarna utan behandlar dem lika. Därför har de en gemensam sida för både invånare och 

turister för att skapa en enhetlighet. Att behandla invånare som turister anser jag vara en bra 

metod eftersom invånarna då blir välinformerade om vad som finns och vad som händer i 

Mariestad och kan då agera bra värdskap för besökande i Mariestad. De kan även bidra till att 

invånarna pratar väl om Mariestad med utomstående och agerar då ambassadör för sin hemort. 

Jag anser även att Mariestad kan få stolta ambassadörer om kommunen skulle gå ut med till 

invånarna att de vill ha ambassadörer. Att ha människor som frivilligt arbetar aktivt som 

ambassadörer runt om i landet anser jag vara något som kan gynna Mariestad. Det skulle 

kunna vara unga människor som ska börja studera på annan ort och kan på så vis agera 

ambassadör på studentorten. Eller om det är någon som arbetar på annan ort och pendlar till 

sitt arbete var dag. De skulle också kunna agera ambassadörer för Mariestad på sin arbetsort. 

Att några av Mariestads invånare frivilligt skulle agera ambassadörer för sin hemort anser jag 

leder till att fler och fler vill gå samma väg. Genom detta kan Mariestad få stolta invånare som 

också är stolta ambassadörer.  
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Förslag på utveckling av Mariestad av steg 4: 

 Alltid tänka på sitt beteende med utomstående 

 Fortsätta arbeta med en välkomnande attityd i Mariestads Stadshus 

 Informationsträffar oftare 

 Underhållning på träffarna av lokala förmågor 

 Presentation av nya företagare i Mariestad 

 Föreläsningar om Värdskap för Mariestads näringsliv 

 Behandla invånare som turister 

 Anställa frivilliga ambassadörer för Mariestad 

 

3.8.1. Sammanfattning av strategins utvecklingsarbete för Mariestad 

1.  För att tillgodose Mariestadsbornas basbehov och för att skapa trygghet behöver Mariestad; 

 Utveckla kommunikationen till och från Mariestad 

 Öka polisbevakningen på grund av narkotikaproblem 

2. För att öka trivseln för invånarna i Mariestad behövs det mer aktiviteter på alla tider på dygnet. 

Mariestad behöver även en ansiktslyftning i form av utveckling av hamnen och arbete med Mariestads 

estetik. Kommunen behöver även få en närmre dialog med invånarna för att kunna ta reda på vad 

invånarna har för önskemål så att dessa kan uppfyllas. Därför anser jag att Mariestad behöver; 

 Regelbunden Utomhusbio med olika teman 

 Kvällscafé i teaterbyggnaden vid Karlsholme Folkets park 

 Locka Mariestads invånare till turistbyrån 

3. Stoltheten är något som Mariestad mer och mer försöker arbeta med men mer arbete behövs 

fortfarande. För att skapa stolthet anser jag att invånarna måste ha något att skryta om, som de vill 

skryta om. Men även att Mariestad tar plats och visar att det finns anser jag skapa ett skrytvärde. För 

att skapa ett skrytvärde i Mariestad som ökar stoltheten anser jag att Mariestad ska; 

 Ta fram varumärkesprodukter 

 Ta position, ta plats 

 Skryta om det sjönära läget 

 Ta fram en nationalrätt, till exempel Norsen 

 Skryta om kända personligheter från Mariestad 

 Skryta om universitetsstaden, Mariestad 
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4. När stoltheten finns bland invånarna kan de även bli stolta ambassadörer för Mariestad och även 

agera gott värdskap för besökare. För att försäkra sig om att invånarna är goda ambassadörer och 

värdskap anser jag att hela kommunen måste känna en gemenskap och att kommunen har en nära 

dialog med invånarna. Detta för att skapa en enhetlighet som genomsyrar hela kommunen så ingen 

känner sig förbisedd och pratar illa om Mariestad och för att invånarna ska vara välinformerade. För 

att Mariestad ska lyckas med detta anser jag att de borde; 

 Alltid tänka på sitt beteende med utomstående 

 Fortsätta arbeta med en välkomnande attityd i Mariestads Stadshus 

 Informationsträffar oftare 

 Underhållning på träffarna av lokala förmågor 

 Presentation av nya företagare i Mariestad 

 Föreläsningar om värdskap för Mariestads näringsliv 

 Behandla invånare som turister 

 Anställa frivilliga ambassadörer för Mariestad 

3.8.2. Slutsats 

Av detta drar jag slutsatsen att Mariestad behöver använda sig av denna strategi för att nå stolta 

invånare som agerar gott värdskap och goda ambassadörer. Genom att successivt ta sig igenom dessa 

fyra steg till stolthet anser jag att Mariestad kommer utvecklas och locka nya invånare och fler 

besökare. Fler företag kommer att lockas till den sjönära staden där allting händer och som det talas så 

gott om för att etablera sig. Detta anser jag kommer bidra till att Mariestad återigen får tillbaka 

självförtroendet och blir en sjönära stad med stolthet (se figur nedan). 
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Figur 15: Egen modell av ett stoltare Mariestad med stolta ambassadörer. 
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4. Diskussion 

I vår uppsats syfte framgår det att studien ska undersöka hur invånarna, i Boden och Mariestad, 

uppfattar sina hemorter och utifrån detta utveckla destinationsstrategier för att stärka invånarnas 

självbild och stolthet. Vi ville även ta reda på hur Boden och Mariestad arbetar för att uppnå stoltare 

invånare för att sedan jämföra det med hur en framgångsrik destination på området, Piteå, arbetar med 

det.  

Efter att ha undersökt invånarnas attityd till sin hemort, i Boden och Mariestad, kom vi fram till att 

invånarna i Boden är ganska stolta över sin hemort för att det finns ganska mycket att göra för att vara 

en småstad. Däremot talar de sällan gott om Boden i möte med utomstående eftersom de anser det vara 

fult. Invånarna i Mariestad är också ganska stolta över sin hemort på grund av att den har ett sjönära 

läge men de klagar på stadens estetik och aktivitetsbrist internt. Externt vågar de dock inte förmedla 

den bild de själv har av Mariestad, med sjönära läge och badstränder. Utifrån detta drar vi slutsatsen 

att invånarna i Boden och Mariestad påverkar destinationernas image negativt genom den bild de 

förmedlar utåt om sina hemorter.  

För att ta reda på om Boden och Mariestad arbetar med att förhindra den negativa bild invånarna 

sprider om sina hemorter har vi intervjuat de ansvariga på området i respektive kommun. Vad gäller 

Boden berättar turistchefen att de inte arbetar särskilt aktivt ut mot invånarna för att göra de stoltare 

över sin hemort. Han förklarar även att de inte har några planer på att göra det men att 

Näringslivsförvaltningen arbetar aktivt med det. Näringslivschefen berättar att de arbetar med en 

stolthetskampanj som är uppdelad i flera olika projekt som syftar till att synliggöra Boden för 

bodensarna och göra dem stoltare över sin hemort. I Mariestad berättar turistchefen att de har arbetat 

med ett magasin som kallades en ”attitydsförstärkare” men att denna lades ned. Informationschefen 

berättar att de i stadshuset försöker arbeta med en mer välkomnande attityd för att få en närmre dialog 

med invånarna. Detta för att kommunen ska få veta vad invånarna har för önskemål för att sedan 

kunna uppfylla dem. Informationschefen berättar även att de inte direkt arbetar med att göra 

Mariestads invånare stoltare men att detta är något de vill bli bättre på för att skapa en gemenskap i 

kommunen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att Boden har uppmärksammat problemet med invånarnas 

negativa påverkan för destinationens image och vidtagit åtgärder. Mariestad däremot har inte kommit 

lika långt i processen, de har precis börjat inse problemet och vill börja arbeta med attityden bland 

invånarna.  

Utifrån vår undersökning om hur Piteå arbetar för att uppnå stoltare invånare kom vi fram till att 

invånarna i Piteå är en stolt befolkning sedan lång tid tillbaka. Detta är något som ansvariga i Piteå 

värnar om genom att de visar intresse för sina invånare och låter dem vara delaktiga i Piteås 

destinationsutveckling. Turistchefen förklarar de alltid utgår från piteborna och säger; ”Går det inte att 

sälja till pitebon så är det ingen idé att försöka sälja det till andra”. Detta anser vi vara en god grund 

för att uppnå stolta invånare som vi önskar att Boden och Mariestad ska ta efter. Eftersom invånarna 

på så sätt får vara med och utveckla den ort de skulle trivas att bo på och känna stolthet över. 

För att Boden och Mariestad ska lyckas uppnå stoltare invånare har vi utvecklat strategier för dem att 

följa. Dessa strategier syftar till att skapa trygghet, trivsel, stolthet och engagemang för orten som i sin 

tur skulle leda till stolta ambassadörer som bidrar till en positivare destinationsimage.  

Eftersom vårt arbete är en kvalitativ studie där vi utgått från några få utvalda intervjupersoner för att 

skapa vår strategi går det inte säkerställa om de intervjuade invånarnas svar beskriver invånarnas 

generella uppfattning av sin hemort. Vi kan alltså inte bevisa om det är slumpen som avgjort vårt 
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forskningsresultat eller om den generella uppfattningen är den samma bland invånarna. Vi känner oss 

även osäkra över resultaten av privatpersonernas intervjusvar eftersom vi uppmärksammade att de 

blev tillbakadragna och slutna under intervjuerna så fort vi började dokumentationen med diktafonen. 

När diktafonen väl var avstängd uppmärksammade vi att de kunde uttrycka sig mer fritt och eftersom 

diktafonen var avstängd gick vi miste om värdefull information till vårt arbete. Detta medförde att 

väsentlig information för vårt arbete föll bort eftersom den inte blev dokumenterad. Hade den däremot 

varit dokumenterad hade vårt arbete kunnat se annorlunda ut.  

Det vi kommit fram till i vårt arbete är att Boden och Mariestad bör arbeta mer aktivt med att uppnå 

stoltare invånare för att destinationernas image ska bli mer positiv. Detta anser vi vara relevant för att 

destinationerna ska bli mer attraktiva och välkomnande. Om en destination är attraktiv och har en 

positiv image kan det bidra till att det blir en spin-off effekt. Ju positivare image destinationerna får 

desto mer företag vill etablera sig på och investera i destinationen vilket i sin tur leder till en ökad 

attraktivitet. Detta kommer i sin tur leda till att fler personer söker sig till destinationen för att bosätta 

sig. Detta anser vi skulle få positiva följder för destinationerna i form av ekonomisk tillväxt vilket 

skulle gynna alla verksamma på destinationen. 

4.1. Förslag till fortsatt forskning 

Enligt oss finns det möjlighet till vidare forskning på området. Eftersom vårt arbete är en kvalitativ 

studie skulle ett förslag vara att de på destinationerna gör en kvantitativ undersökning bland invånarna. 

Detta skulle vara ett komplement till vår forskning för att se om det är slumpen som avgjort vårt 

resultat eller om en kvantitativ undersökning skulle ge samma resultat. Detta eftersom vår kvalitativa 

studie inte kan bevisa invånarnas generella uppfattning om sina hemorter. Ytterligare förslag till 

fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka huruvida destinationer kan arbeta med att säkra gott 

ambassadörskap av invånarna. Med andra ord menar vi att ta reda på vad invånarna vill att ansvariga 

av destinationen ska göra för dem för att de ska känna sig manade att agera stolta ambassadörer för sin 

hemort.  
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6. Bilagor 

 
Bilaga 1 - Intervjurutiner 

 

Kontakta intervjupersonen 

 Telefonsamtal 

 Mejl 

 Sociala medier, till exempel Facebook 

 

 Presenterar oss 

 Utbildning 

 Arbetets syfte 

 Intervjuförfrågan 

 Intervjuförutsättningar 

 Inspelning 

 Anonymitet eller inte 

 Publicering 

 

Intervjupersonen 

 Får välja tid och plats för intervju. Detta för att intervjupersonen skapa en trygg stämning så 

de känner sig fria att utrycka sig. 

 

Utförande av intervju 

 Presentation av oss och arbetet 

 Förklarar igen att intervjun kommer spelas in 

 Förklarar att arbetet kommer publiceras 

 

Börjar intervjun 

 

Avslutning av intervjun 

 Tackar för att intervjupersonen ställt upp 

 

Dokumentation av intervju 

 Transkribering 

 Tid 

 Plats 

 Förhållande 

 Utskrift av transkribering 

 Analys 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 1 

Till: 

Informationschefen i Mariestads kommun 

Turistchefen i Bodens kommun 

Turistchefen i Piteå kommun 

Tomas Riklund – Pr-konsult på Tomas Riklund AB 

 

BAKGRUND 

 Berätta om din yrkesmässiga karriär 

 

ATTITYD 

(utifrån din position) 

 Hur tror du utomstående uppfattar Mariestad/Boden/Piteå? 

 Hur tror du invånarna uppfattar Mariestad/Boden/Piteå? 

  – Varför tror du att det är så? 

 

 Hur vill du att Mariestad/Boden/Piteå ska uppfattas av utomstående? 

 Hur vill du att Mariestad/Boden/Piteå ska uppfattas av invånarna? 

 Tror du invånarna i Mariestad/Boden/Piteå är stolta över sin hemort? 

 

 Hur beskriver du Mariestad/Boden/Piteå för någon som aldrig varit där? 

 

OM 

 Görs någon intern marknadsföring ut mot invånarna i Mariestad/Boden/Piteå?  

  – Om ja, har du bidragit med något i det arbetet? I så fall hur? 

  

VAD/HUR 

 Om ja, på ovanstående fråga. 

 Vad för intern marknadsföring görs till Mariestads/Bodens/Piteå invånare? 

(Görs till exempel något event, undersökningar eller dialog med 

invånarna i Mariestad?) 

  

Vad har gjorts tidigare? 

 Vad har ni för framtidsplaner gällande området? 

 

 Tror du upplevelseproduktion kan bidra till arbetet? I så fall hur? 

 

VARFÖR 

Tror du intern marknadsföring ut mot invånarna i Mariestad/Boden/Piteå är viktig? 

Varför/ varför inte? 

 Tror du invånarnas attityd till sin hemort är viktig? Varför/varför inte? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 2 
Turistchefen i Mariestads kommun 

 

BAKGRUND 
 Berätta om din yrkesmässiga karriär. 

 

ATTITYD 
 Hur tror du utomstående uppfattar Mariestad? 

 Hur tror du invånarna uppfattar Mariestad? 

  – Varför tror du att det är så? 

 

 Hur vill ni(turistbyrån)/du att Mariestad ska uppfattas av utomstående? 

 Hur vill ni(turistbyrån)/du att Mariestad ska uppfattas av invånarna? 

 

 Hur beskriver du Mariestad för någon som aldrig varit där? 

 

OM 

 Görs någon intern marknadsföring till invånarna i Mariestad? 

– Om ja, vad vet du om det? Är ni(turistbyrån)/du på något sätt insatt i 

det arbetet? 

 

HUR/VAD 

 Om ja på ovanstående frågor, vad är det för arbete som görs mot invånarna? 

 Vad gör ni(turistbyrån)? 

 

 Vad tycker du Mariestad har att erbjuda sina invånare? 

 

VARFÖR 

 Tror du invånarnas attityd är viktig? Varför? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 3  

Näringslivschefen, Bodens kommun 

BAKGRUND 

 Berätta om din yrkesmässiga karriär 

 

VAD/HUR 

 Vad är skrytboken? 

 När kom idén om boken och varför? 

 Vad vill du bidra med genom den här boken? Vad syftar den till? 

 

ATTITYD 

(utifrån din position) 

 Hur tror du utomstående uppfattar Boden? 

 Hur tror du invånarna uppfattar Boden? 

  – Varför tror du att det är så? 

 

 Hur vill du att Boden ska uppfattas av utomstående? 

 Hur vill du att Boden ska uppfattas av invånarna? 

 Tror du invånarna i Boden är stolta över sin hemort? 

  – Varför/varför inte? 

 

 Hur beskriver du Boden för någon som aldrig varit där? 

 

OM 

 Görs någon intern marknadsföring ut mot invånarna i Boden förutom skrytboken?  

  – Om ja, vad? Och hur har du bidragit till det? 

  

 

VARFÖR 

Tror du intern marknadsföring ut mot invånarna i Boden är viktig? Varför/ varför inte? 

 Tror du invånarnas attityd till sin hemort är viktig? Varför/varför inte? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 4 

Ronny Eriksson, Musiker/Komiker/Författare, Piteå 

BAKGRUND 

 Berätta om din bakgrund och koppling till Piteå 

 

ATTITYD 

(utifrån din position) 

 

Vad tycker du om Piteå? 

Hur tror du utomstående uppfattar Piteå? 

 Hur tror du invånarna uppfattar Piteå? 

  – Varför tror du att det är så? 

Hur beskriver du Piteå för någon som aldrig varit där? 

 

OM 

 Marknadsför du Piteå på något sätt? 

 – Sångtexter? 

 – Framträdanden? 

 – Privat? 

  

VAD/HUR 

 Om ja, på ovanstående fråga. 

 Vad förmedlar du? 

 – Varför? 

 

VARFÖR 
 Tror du invånarnas attityd till sin hemort är viktig? Varför/varför inte? 
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Bilaga 6 – intervjuguide - privatpersoner 

3 djupintervjuer med invånare från destinationerna 

 

BAKGRUND 

 Ursprung 

 Bostadsort  

 Familjeliv/situation 

 Sysselsättning – studerar, jobbar 

 – Hur länge har du bott i Mariestad/Boden?  

 – Hur länge har du bott på annan ort? 

 

DESTINATIONSFÖRHÅLLANDE 

 Första Intryck – den som flyttat dit 

 Andra intryck – flyttat där ifrån 

 Trivsel 

 Behov – stödjer orten dina behov? 

 Uppfattning – vad tycker du om orten? 

  – Vad tror du invånarna/utomstående tycker om orten? 

 Skillnader – mellan den angivna destinationen och den du bor på nu/flyttat ifrån 

  

 Hur skulle du beskriva orten för någon som aldrig varit där förut? 

  – Vad säger du till andra om Mariestad/Boden? 

   t. ex om du går i skolan på annan ort 

  

Hur reagerar folk när du säger att du kommer från Mariestad/Boden? 

 

FRAMTID 

 Framtidsplaner – utifrån vad du/ni vill göra, ha som sysselsättning i framtiden. 

  Stödjer orten dessa behov eller måste du/ni dra er till annan ort? 

  Har du andra anledningar till att flytta/flytta tillbaka? 

  

 Hur kommer det sig att du bor där nu? /Inte bor? 

 

SAMMANFATTNING 

 Tror du Mariestad/Boden har potential till att bli en attraktiv ort att bo i? 

  Varför/varför inte? 

 

EXTERN UPPFATTNING OM BODEN/MARIESTAD 

 Vad vet du om Boden/Mariestad? 

  Hur vet du det? 
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Bilaga 7 – intervjufrågor för kortintervjuer 

 

1. Vad tycker du om Boden/ Mariestad? 

 – Varför? 

2. Vad tror du utomstående tycker om Boden/Mariestad? 

 – Varför? 

3. Vad tycker du kan göras bättre/ännu bättre? 

4. Vad vet du om Mariestad? (till invånarna i Boden) 

Vad vet du om Boden? (till invånarna i Mariestad) 

 


