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SAMMANFATTNING 
Städer och regioner runt om i världen konkurrerar ständigt med varandra i strävan efter ett 
gemensamt mål; en ökad tillväxt. För att nå målet måste platserna både attrahera resurser 
utifrån och mobilisera de interna resurser som redan finns. Platser som förknippas med tillväxt, 
attraktiva boendemiljöer eller exklusiva turistupplevelser har ett försprång gentemot regioner 
som förknippas med utflyttning, nedläggningar och sociala problem. Piteå är en mindre 
kommun i Norrbotten, en region som brottas med utflyttning och negativa 
befolkningsutvecklingar. Syftet med föreliggande uppsats är att ta reda på vad Piteås kommun 
och näringsliv gör och vad de kan göra för att öka sin attraktivitet, som i sin tur skall leda till en 
ökad besöksnäring, ökad inflyttning och nyetableringar av företag. Vidare undersöks vilka 
faktorer som påverkar attraktiviteten för en stad. Ytterligare är ett syfte att se hur samverkan 
fungerar mellan kommunen och olika aktörer i Piteå. För att kunna uppfylla syftet har 
kvalitativa metoder i form av djupintervjuer använts med några betydande aktörer samt Piteå 
kommun. Resultatet av studien har visat att samverkan i Piteå kommun är väl fungerande men 
att tillgängligheten till och från staden för godstrafik är begränsad samtidigt som 
passagerartrafik med tåg är obefintlig. Piteå är en stark evenemangsstad och i dagsläget sker 
även stora satsningar inom energiområdet, vilket kan öppna för stora möjligheter i framtiden. 
 
Nyckelord: Attraktionsfaktorer, tillväxt, tillgänglighetens betydelse, Piteå, kulturgeografi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ABSTRACT 
Cities and regions all over the world are constantly competing in the will for the same goal; an 
increased accretion. To reach the goal the places have to attract resources from the outside and 
mobilise the internal resources they already have. Places that are associated with accretion, 
attractive living environments, or exclusive tourist experiences have a head-start to the places 
that are associated with out-migration, discontinuation, and social problems. Piteå is a smaller 
municipality in Norrbotten; a region that struggles with emigration and negative population 
developments. The purpose with the following thesis is to find out what the municipality and 
the commercial and industrial life in Piteå does to increase their attractiveness. Which will lead 
to an increased tourist business, an increased in-migration and establishments of new business 
corporations? A further examination is about what factors that affect the attractiveness for a 
city. Another purpose is to see how interactivity between the municipality in Piteå and the 
commercial and industrial life works. To fulfil the purpose qualitative methods in the shape of 
interviews with some significant enterprisers and the municipality in Piteå has been used. The 
result of the study has shown that the interaction between the municipality and the commercial 
and industrial life in Piteå is in working order, but the accessibility to and from the city with 
goods traffic is limited at the same time as passenger traffic is nonexistent. Piteå is a strong in 
arranging events and in the present situation big investments in the energy field is made, which 
opens up for big opportunities in the future. 
 
Key words: factors for attraction, accretion, the meaning of accessibility, Piteå, human 
geography 
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1 INLEDNING 

1.1  Bakgrund och problemformulering 
Runt om i världen sker ständigt en konkurrens mellan regioner som strävar efter samma mål; 
att få uppmärksamhet och resurser. För att den regionala tillväxten skall öka menar Verket för 
näringslivsutveckling (NUTEK) att regioner både måste mobilisera de interna resurserna och 
attrahera resurser utifrån. De platser som sedan förknippas med tillväxt, attraktiva 
boendemiljöer eller exklusiva turistupplevelser har ett försprång jämfört med regioner som 
förknippas med utflyttning, industrinedläggning och sociala problem.1  
 
Varje kommun har den viktiga uppgiften att framstå som så attraktiva som möjligt för att locka 
turister, inflyttare och företag, men inte minst för att behålla den befintliga befolkningen. 
Kommuner använder sig av platsmarknadsföring för att sätta områden på kartan och idag krävs 
det mer tid, resurser och kraft än förr. De flesta svenska kommuner, stora som små, har en 
strategi för sin profilering och marknadsföring till omvärlden.2  
 
Regioner marknadsför sig ofta genom två ståndpunkter, det ena sättet har inriktningen åt 
turister, genom exempelvis vacker natur, intressanta och spännande besöksmål. Den andra 
marknadsföringen skall tilltala nya företagsetableringar och potentiella inflyttare, genom att 
regionen kan hävda att de har en god service för invånarna, en bred arbetsmarknad samt en hög 
kompetens inom arbetskraften.3 Idag är det vanligt att en region som det går bra för, tenderar 
att växa i och med att närliggande kommuner vill komma att förknippas med den.4  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1 Andersson F, Ek R, 2008, s. 161-163 
2 Ibid. s. 161-163 
3 Ibid. s. 165 
4 Ibid. s. 165 
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1.2  Områdesbeskrivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Piteå tillhör Norrbottens län och ligger vid Piteälvens mynning i Bottenviken.5 Till ytan är 
Piteå 3087 kvadratkilometer, det bor cirka 41 000 människor i kommunen och 
befolkningstätheten är 13,1 invånare per kvadratkilometer. Den närmsta flygplatsen är Kallax 
flygplats som ligger i Luleå, cirka 55 kilometer från Piteå.6 Idag går det ingen passagerartrafik 
med tåg till Piteå, istället ligger den närmsta tågstationen i grannkommunen Älvsbyn, cirka 52 
kilometer bort.7 95 procent av Piteås turister kommer med bil, via Europaväg 48 som också är 
en betydande transportled för godstrafiken.9 Piteå har under de senaste åren breddat 
näringslivet och idag ligger stor fokus på frågor kring förnyelsebar energi och en eventuell 
utbyggnad av vindkraftverk.10 Under sommaren arrangeras gatufestivalen Piteå Dansar och Ler 
(PDOL), den internationella fotbollscupen Piteå Summer Games, men det som drar mest 
besökare är Pite Havsbad. Vinterutbudet är något svagare trots att det finns snö och is inpå 
knutarna större delen av året.11 Norrbotten har under 2007 haft en befolkningsminskning på 
354 personer.12 Alla kommuner i länet har tappat i befolkningsantal utom Piteå kommun som 
ökat med 36 personer13 (se bilaga 1 och 2). 
 
 
 
 

                                                        

5 http://www.ne.se  (2008-05-02) 
6 http://www.pitea.se  (2008-05-02) 
7http://www.hitta.se (2008-05-02) 
8 Gästbok - Strategiplan för destination Piteå, Piteå presenterar, ekonomisk förening 
9 http://www.ne.se (2008-05-02) 
10 http://www.pitea.se (2008-05-02) 
11 Gästbok - Strategiplan för destination Piteå, Piteå presenterar ekonomisk förening 
12 http://www.scb.se (2008-05-02) 
13 Värt att veta om din kommun, Piteå kommun, 2008 

Karta 1 Norrbotten i Sverige 
(http://www.supertravelnet.com) 

Karta 2 Piteå i Norrbotten 
(http://www.supertravelnet.com) 
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1.3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att ta reda på vad Piteå kommun och näringsliv gör och vad 
de kan göra för att öka sin attraktivitet, som i sin tur skall leda till en ökad besöksnäring, ökad 
inflyttning och nyetableringar av företag. Vidare undersöks vilka faktorer som påverkar 
attraktiviteten för en stad. Ytterligare är ett syfte att se hur samverkan för att öka attraktiviteten 
fungerar mellan Piteå kommun och näringslivet samt mellan de olika aktörerna sinsemellan.   
 

• Vilka faktorer kan bidra till en ökad attraktionskraft i Piteå kommun?  
• Finns det några betydelsefulla faktorer som saknas och vilka åtgärder kan i så fall tas? 
• Hur ser samverkan ut mellan de olika aktörerna i kommunen? 

 

1.4  Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa undersökningen utifrån ett antal tjänstemän på Piteå kommuns stadshus 
och några av kommunens betydande aktörers perspektiv. Vidare har vi avgränsat oss 
geografiskt till Piteå tätort samt tidsmässigt till dagens situation. 
 

1.5 Disposition 

I kapitel två återfinns uppsatsens metodavsnitt där vi diskuterar val av metod, tillvägagångssätt, 
datainsamling, val av respondenter, reliabilitet och validitet samt källkritik. Kapitel tre 
behandlar de teorier som står till grund för studien och i kapitel fyra redovisas den empiri som 
samlats in under arbetets gång. I kapitel fem jämför vi teori och empiri samt gör en analys på 
dem. Kapitel sex utgörs av en slutdiskussion där vi drar slutsatser utifrån analysen och ger 
förslag till vilka förändringar som kan bidra till att Piteå kommuns attraktivitet höjs utifrån 
Kotlers et al. teori om fyra steg till ett värdeökande hållbart samhälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4  

2 METOD 

2.1 Val av metod 
Genom att studera tidigare forskning inom området om attraktiva städer och regioner har vi 
erhållit en uppfattning om vad ämnet omfattar. Vi har valt att använda kvalitativa metoder i 
form av djupintervjuer med både offentliga och privata aktörer i Piteå kommun och sedan ställt 
de svar som respondenterna lämnat emot varandra, vilket har bidragit till att ge studien ett 
bredare perspektiv. Vi har valt att skriva abduktivt, det vill säga att vi har växlat mellan teori 
och empiri för att analysera den empiriska datan och för att sedan dra slutsatser om resultatet i 
slutdiskussionen. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Litteratur studerades för att ge en större förståelse och inblick i ämnet. Litteraturen som använts 
är kopplat till städers och regioners attraktivitet och utveckling samt platsmarknadsföring. Vi 
har använt oss av Floridas teori om den kreativa klassen, teorier om platsmarknadsföring, 
attraktioner samt hårda och mjuka faktorer för städers attraktivitet av Kotler et al. Anderssons 
teori om attraktiva städer samt Knox och Marstons teori om distance decay och kognitivt 
avstånd har också använts för att kunna analysera empirin. 

Vidare har vi använt oss av verktyget Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)-
analys för att ta reda på vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i Piteå 
kommun. Sedan har Kotlers et al. teori om de fyra stegen till ett värdeökande hållbart samhälle 
använts för att kunna ge förslag till förändringar som kan göras i Piteå för att öka 
attraktiviteten. 

2.3 Datainsamling 

Intervjuerna var semistrukturerade med i huvudsak öppna frågor. Orsaken till det var att vår 
kännedom om ämnet och läget i Piteå kommun var begränsat och vi ville inte styra 
respondenterna till något särskilt svar utan ville att deras egna uppfattningar skulle komma 
fram på bästa sätt. 

Andra data som använts i studien omfattar olika broschyrer och informationsmaterial från 
respondenter och från Internet. 

2.4 Urval av respondenter 

Vi har valt att göra djupintervjuer med elva aktörer i Piteå kommun som arbetar på både 
offentliga och privata plan. Respondenterna har delvis valts ut med hjälp av tjänstemän på Piteå 
kommuns stadshus, förslag från respondenter vid olika intervjutillfällen och till viss del utifrån 
egen kännedom om betydande företag i Piteå kommun, då en av författarna är född och 
uppvuxen i kommunen. Respondenterna valdes ut på grund av deras inverkan på kommunen 
och för att de syns utåt. Vi anser att respondenterna som valts har störst kunskap som behövs 
för att uppfylla studiens syfte. Följande personer har intervjuats: 
 

• Helene Röckner, kommunchef för Piteå kommun. 
• Erik Persson, näringslivschef för Piteå kommun. 
• Marie Lindgren, näringslivsutvecklare för Piteå kommun. 
• Patrik Wallgren, verksamhetsansvarig för Piteå kommuns förvaltning Mark och Skog. 
• Katarina Johansson, turistbyråchef för Piteå turistbyrå. 
• Kristina Falk, projektledare för Norrbotniabanegruppen. 
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• Jan Wimander, Verkställande direktör (VD) för Piteå Dansar och Ler (PDOL) AB. 
• Kjell-Anders Johansson, cupansvarig för Piteå Summer Games. 
• Robert Sjölund, VD för Pite Havsbadkoncern. 
• Ingemar Jernelöf, verksamhetschef för musikhögskolan i Piteå. 
• Roger Norén, konserthuschef för Studio Acusticum. 

2.5 Reliabilitet och validitet 
För att öka reliabiliteten spelades alla djupintervjuer in för att ingen information skulle förbises 
samt för att vi skulle kunna koncentrera oss på dialogen med respondenten och driva 
diskussionen framåt. Då frågorna i huvudsak hade öppna svar gavs respondenten möjligheten 
att framföra sina åsikter utan att bli styrd mot något särskilt svar. Validiteten stärks genom att 
alla källor har blivit kritiskt granskade och ställda mot varandra. Det för att tillförlitlig och 
relevant information skulle kunna presenteras. Respondenterna valdes utifrån olika typer av 
företag och organisationer för att en så rättvisande bild av Piteå kommun som möjligt. Vi anser 
att den sekundärdata som använts är tillförlitlig då den erhölls direkt från respondenterna, samt 
att statistken kommer från Statisktiska Centralbyrån (SCB) vilket vi också anser vara en 
tillförlitlig källa. 

2.6 Källkritik 
Ejvegård skriver att generellt sett är primärkällor att föredra framför sekundärkällor.14 Under 
studiens gång har det ibland förekommit att respondenter uttalat sig om en annan respondents 
aktiviteter, vilket då kan anses vara en sekundärkälla för just den informationen. I de fallen har 
den sekundära informationen ställts mot data som tillhandahållits av den primära respondenten 
för att säkerställa giltigheten hos de aktuella uppgifterna. Vidare anser vi att respondenterna 
inte har några skäl till att styra sina svar åt något särskilt håll då ett korrekt resultat av vår 
studie ligger i deras intresse.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

14
 Ejvegård R, 2003, s. 63 
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3 TEORI 

3.1 Städers attraktivitet 
Roland Andersson menar att begreppet attraktiv stad kan vara svårt att definiera på ett entydigt 
sätt, då individer har olika uppfattning om en stad är attraktiv eller ej. De resurser som finns 
tillgängliga för vad olika individer anser vara attraktivt är alltid begränsade. Varje gång en 
resurs används betyder det att ett annat önskemål som kunde ha tillgodosetts om samma resurs 
använts på ett annat sätt blir förhindrat. För att de styrande i en stad skall kunna utnyttja de 
resurser som finns för att öka attraktiviteten krävs det någon form av en bestämd definition av 
vad en attraktiv stad är.15  
 
Andersson tar upp två definitioner som i grunden är olika för begreppet attraktiv stad. Den 
första är den fördelningsmässigt attraktiva staden. Det innebär att de styrande i staden eller 
landet förbättrar situationen för en grupp i samhället på bekostnad av andra grupper. Den andra 
definitionen är vad som anses vara en attraktiv stad i samhällsekonomisk effektivitet. Då är 
målet att förbättra situationen för vilken grupp som helst så snart det är möjligt utan att behöva 
försämra situationen för andra grupper.16  

3.2 Den kreativa klassen 

3.2.1 Richard Floridas teori om den kreativa klassen 

Begreppet den kreativa klassen har vuxit fram ur vårt förändrade sätt att dela in människor i 
sociala grupper.17 Florida menar grunden för den kreativa klassen inte handlar om att de äger 
någon fysisk egendom utan det är den kreativa kapaciteten som finns i människors huvuden.18  

Den kreativa klassen består av två delar. Den del som kallas den superkreativa kärnan och 
består av till exempel forskare, ingenjörer, professorer, poeter, författare, konstnärer, 
skådespelare, designers, analytiker och förläggare. Den andra delen arbetar inom ett brett 
spektrum av kunskapsintensiva branscher exempelvis teknologiinlärningar, finansmarknaden, 
juridiska och medicinska inrättningar och börshandel. För att arbeta inom den 
kunskapsintensiva branschen krävs ofta en hög nivå av formell utbildning och humankapital. 19   

Framväxten av den kreativa klassen utgör grunden bakom forskningen huruvida människor 
bestämmer var de skall leva och arbeta. Vad är det som är viktigast när vi fattar beslutet? Hur 
har det förändrats och varför?20 Florida hävdar att de flesta ekonomer skulle säga att arbetet är 
det vanligaste svaret. Att människan vill ha den mest attraktiva anställningen och den mest 
lönande ekonomiska ersättningen. Det har förändrats över tiden, idag vill människor ha andra 
saker än förr. Florida har genom sin forskning sett bland annat att den kreativa klassen strävar 
efter att få bo i en miljö med hög kvalitet på bekvämligheter och upplevelser. Det vill ha en 
öppenhet till all mångfald och inte minst möjligheten att få bekräftelse för sin identitet som 
kreativ människa. 21 

                                                        

15 Andersson R, 1998, s. 71 
16 Ibid. s. 79-81 
17 Florida R, 2006, s. 101 
18 Ibid. s. 102 
19 Ibid. s. 103 
20 Ibid. s. 263 
21 Ibid. s. 262 
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3.2.2 Humankapitalteorin om regional utveckling 

Platser har expanderat på grund av att de har vissa naturtillgångar som lockar företag eller att 
det finns goda transportmöjligheter i närheten. Ekonomisk tillväxt binds samman med platsens 
effektivitet av att producera varor och att göra affärer.22 Humankapitalsteorin innebär att städer 
skall satsa mer på kluster av humankapital istället för kluster av företag och få en större tillgång 
på högutbildade och produktiva människor.23 Den ekonomiska tillväxten finns på platser med 
många välutbildade människor. Hur kommer det sig att det samlas kreativa människor på vissa 
platser?24 

Joel Kotkin skriver att mänsklig intelligens traditionellt sett samlas på platser som lockar med 
näringsliv och handel men samtidigt kan intelligensen samlas på andra platser med mindre 
självklara fördelar. Industristäder kunde skapa en ekonomisk tillväxt till exempel genom att 
locka till sig begåvade arbetare vid behov. Resultatet blev ett skifte från muskelstyrka till 
intelligens vilket förändrade principen för platsers betydelse. Det växte fram kluster av 
intelligens i både små och större städer, som inte är beroende av tillgång till vattenvägar, 
råmaterial eller en närhet till tätbefolkade områden.25  

Faktorer som den kreativa klassen uppskattar i en stad eller på en plats enligt Florida:26 

• Breda arbetsmarknader, vilket beror på att de inte bara söker ett arbete utan vill bli 
erbjuden flera arbeten. Orsaken är att de inte vill stanna på samma företag en längre tid. 
Den kreativa klassen menar att företag är illojala och karriärerna blir då mer och mer 
horisontella, så för att platsen skall vara tilltalande krävs det en bred arbetsmarknad. 
Det leder till att mötesplatser får en allt större betydelse och människor med olika 
specifika kunskaper och specialiteter samlas på en plats och kan integrera, vilket i sin 
tur leder till en ökad effektivitet som sedan skapar ekonomisk tillväxt.  

• Livsstilen anses vara mer betydande än arbetet, i valet om var de skall bo. De tackar 
hellre nej eller avstår från att söka arbete på orter som inte har utbudet som önskas. 
Många börjar med att välja ort efter dess utbud och mångfald och först efter flytten 
söker de arbete. Förväntningarna på platsen människan väljer att bosätta sig på, är högre 
idag än förr, då arbetade människan på en plats och spenderade sin semester på en 
annan. Richard Lloyd och Terry Nichols Clark är sociologer på University of Chicago, 
de hävdar att anställda i den postindustriella staden idag uppför sig alltmer som turister i 
sina egna städer. Det kan bero på att människan har oförutsägbara arbetsscheman och är 
mer flexibel idag. De vill ha nära till fritidsnöjen då de får tid, men självklart åker de 
fortfarande iväg på semester då och då. Även om inte så många tar del av aktiviteterna 
så skall möjligheten till upplevelser finnas, som till exempel musikscener, 
kvartersgallerier och teatrar.  

• Social interaktion i samhället gör städer mer attraktiva. Ray Oldenburg pratar om ”den 
tredje platsen” som syftar till mötesplatser utanför hemmet och arbetet, det kan vara 
caféer eller affärer. Platser människor kan träffas med anledningar som att njuta av ett 
trevligt sällskap eller ett livligt samtal. Oldenburg kallar platserna för ”hjärtat i 
samhällets sociala liv”. Enligt Florida är ”den tredje platsen” allt mer betydande då 

                                                        

22 Florida R, 2006, s. 265 
23 Ibid. s. 266 
24 Ibid. s. 268 
25 Ibid. s. 266 
26 Ibid. s. 268-273 
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hemmet och arbetet idag ses som mer osäkra eftersom det blir allt vanligare att bo 
ensam och att byta arbete ofta.  

• Städer med mångfald och människor med olika etniska bakgrunder innebär spänning 
och energi. Kreativa människor uppskattar olika sorters influenser.  

3.3 Platsmarknadsföring 

Enligt Kotler et al. består platsmarknadsföring i huvudsak av fyra aktiviteter:27 

1. Utveckla en stark och attraktiv positionering och image för samhället. 
2. Ordna attraktiva stimulanser för nuvarande och potentiella köpare och användare för 

varor och tjänster. 
3. Tillhandahålla en plats produkter och service på ett effektivt och tillgängligt sätt. 
4. Gynna platsens attraktivitet och fördelar så att potentiella användare är helt medvetna 

om de säregna drag som platsen har. 
 
Kotler et al. menar att platser alltför ofta enbart använder sig av en eller två av ovan nämnda 
aktiviteter och då oftast med fokus på de karaktäristiska faktorerna som platsen har. Pengar kan 
spenderas på dyr marknadsföring och en slogan som inte är helt fokuserad, utan att först ta itu 
med diagnos och planering. Att tillsätta en planeringsgrupp från lokala och regionala styrande 
är ett sätt att organisera platsmarknadsföringen, men Kotler et al. anser att representanter från 
det lokala näringslivet bör bli involverade i arbetet från start för att planeringsgruppen skall nå 
framgång. Kommersiell kunskap behövs från första början för att få en förnuftig och klok 
planering då samarbete mellan publika och privata sektorer är en förutsättning för framtida 
välgång. Planeringsgruppen har tre huvudsakliga ansvarsområden enligt Kotler et al. (se figur 
1, inre ringen):28 
 

1. Definiera och diagnostisera samhällets tillstånd. De huvudsakliga styrkorna och 
svagheterna som finns i samhället bör identifieras tillsammans med stora möjligheter 
och hot. 

2. Utveckla en vision med långsiktiga lösningar vilka baseras på utvärderingar av de 
problem som finns i samhället. Visionen måste byggas på en kombination av faktorer 
som är unika för platsen och som är kommersiellt genomförbara. Efter det kan sedan en 
värdeökande process påbörjas.  

3. Utveckla en långsiktig plan av handlingar som involverar flertalet steg av investeringar 
och förändringar. 

 
Den värdeökande processen av ett hållbart samhälle består av fyra steg. Steg ett är att säkra det 
basbehov av service och infrastruktur som befolkningen, besökare och företag behöver. Det 
andra steget är att platsen kan behöva nya attraktioner för att bibehålla nuvarande stöd från 
privata och offentliga sektorer samt till att attrahera nya investeringar, företag eller människor. 
Steg tre innebär att platsen måste kommunicera sina karaktärsdrag och fördelar via en image 
och ett kommunikationsprogram. För det fjärde så behöver platsen få stöd från sin befolkning, 
ledare och etablerade institutioner för att göra platsen gästvänlig och villig till att ta emot och 
attrahera nya företag, investeringar och besökare (se figur 1, mittersta ringen). Kotler et al. 

                                                        

27 Kotler P, Asplund C, Rein I, Haider D, 1999, s. 25 
28 Ibid. s. 25 
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menar att de fyra ovan nämnda stegen kommer att påverka platsens framgång i att attrahera och 
tillfredsställa följande fem potentiella målmarknader (se figur 1, yttre ringen):29 
 

1. Producenter av varor och tjänster 
2. Företags huvudkontor och regionkontor 
3. Externa investerings- och exportmarknader 
4. Turism och gästfrihet 
5. Nya inflyttande 

 
 

 

 

                                                        

29Kotler P, Asplund C, Rein I, Haider D, 1999 s. 26 
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Figur 1 Platsmarknadsföring (Egen bearbetning av Kotler et al. 1999) 
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I platsmarknadsföring är det viktigt att förstå hur företag och organisationer väljer vilken plats 
de skall etablera sig på eller investera i. Företag rangordnar i regel olika platser som potentiella 
efter att ha tittat på ett antal olika faktorer som utgör det övergripande lokala företagsklimatet 
på en plats. De här attraktionsfaktorerna kan delas upp i två olika grupper; hårda och mjuka (se 
tabell 1). Hårda faktorer är mätbara på mer eller mindre objektiva grunder. De mjuka 
faktorerna är svårare att mäta och representerar mer subjektiva värden som finns på en viss 
plats. I platsmarknadsföringen kan faktorerna användas till hjälp för att kunna göra en plats mer 
attraktiv för en viss målgrupp eller målmarknad. Eftersom alla faktorer inte kan bli maximerade 
på alla platser, är det viktigt att göra unika kombinationer av attraktionsfaktorer för varje 
plats.30 

3.4 Attraktioner  
Det finns en skillnad mellan att säga att en plats ”fungerar” eller att den är attraktiv, enligt 
Kotler et al. Begreppet attraktion kan användas för att täcka de fysiska särdragen och 
evenemangen. Platser kan delas in i huruvida de inte har någon attraktion, en attraktion, ett par 
attraktioner eller flertalet attraktioner.31 En plats kan inte förändra sitt klimat, naturliga terräng 
eller geografiska position däremot kan en plats utveckla nya attraktioner. Följande tio större 
betydande attraktioner kan platser välja att utveckla:32 

1. Naturlig skönhet och särdrag, som berg, sjöar och skogar 
2. Historiska och kända personligheter  
3. Shopping centrum  
4. Kulturella attraktioner  
5. Rekreation och underhållning 
6. Sportarenor och sporter 
7. Festivaler  
8. Byggnader, monument och skulpturer  
9. Museum  

                                                        

30 Kotler P, Asplund C, Rein I, Haider D, 1999, s. 42-43 
31 Ibid. s. 140 
32 Ibid. s. 141 

Tabell 1 Hårda och mjuka attraktionsfaktorer (Egen bearbetning av Kotler et al. 1999) 
__________________________________________________________________________ 
*Oväntade kontakter eller händelser kan ibland påverka investeringsbeslut på subjektiva sätt. En personlig 
kontakt, ett delat intresse av ovanlig viktighet hos en part kan visa sig vara gemensam med den andra parten. Det 
kan vara förtroendegrundande, vilket kan komma att vara relevant för olika beslut. 
 

Hårda faktorer Mjuka Faktorer 

• Ekonomisk stabilitet  
• Produktivitet 
• Kostnader 
• Egendom och ägande 
• Lokal stödservice och nätverk 
• Kommunikation och infrastruktur 
• Strategisk lokalisering 
• Stimuleringsplan och program.   

• Nischutveckling 
• Livskvalitet 
• Professionell- och arbetskraftskompetens 
• Kultur 
• Personal 
• Ledning 
• Flexibilitet och dynamik 
• Yrkeskunnighet och kontakt med 

marknaden 
• Entreprenörskap 
• Oväntad relevans* 
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10. Andra attraktioner som exempelvis broar, tunnlar, produktion av glas, klockor, bilar 
eller näringsprodukter 

3.5 Distance decay och kognitivt avstånd 

Kognitivt avstånd är en individuell uppfattning och upplevelse som baseras på människas egna 
erfarenheter, bekantas berättelser, bilder, möjligheten till transportmedel men också en 
kombination av dem. För att det rumsliga och kognitiva avståndet skall kännas som en fördel 
för människan bör det överväga resans kostnad och ansträngning, men det påverkas även av 
resans och färdmedlets behaglighet.33 Bredvid det kognitiva avståndet finns tidsperspektivet, 
som också spelar in i människors uppfattning om avstånd. Tidsperspektivet avser avståndet 
mätt i hur lång tid det tar att färdas mellan punkt A och B. Att resa tio mil från A till B kan ta 
mer eller mindre tid än att resa tio mil mellan A till C. Beroende på vilket färdmedel som 
används, transportkostnaden, avståndet och restiden.34 Figur 2 visar på hur det faktiska 
avståndet har betydelse på människors resande.  

Knox och Marston talar om hur den mänskliga interaktionen avtar i och med ett ökat avstånd 
mellan platser. Avståndet sammanfattas med begreppet avståndsfriktion eller ”the friction of 
distance”. Kurvan sjunker i och med att avståndet ökar och tillslut planar kurvan ut (se figur 2). 
Människans beteende i följd av möjligheter och hinder i tid och rum avspeglar sig i distance 
decay. Det är inte bara de längre resorna som semesterresor som påverkar den mänskliga 
inställningen till olika avstånd, utan även resor som görs till vardags. Till exempel om det finns 
två likvärdiga mataffärer väljs vanligtvis det alternativ som känns psykiskt närmast. Det 
behöver inte vara den affär som ligger fysiskt närmast utan den som anses ha minst hinder i tid 
och rum.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        

33 Knox P, Marston S, 2007, s. 23-24 
34 Ibid. s. 24 
35 Ibid. s. 25 
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Figur 2 Det teoretiska sambandet mellan Avstånd och Interaktion (Egen bearbetning av 
Knox och Marston 2007) 
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3.6 SWOT- analys 

Holloway och Plant menar att om ett företag eller en destination skall kunna värdera sin 
position och identifiera eventuella problem är SWOT analysen (se figur 3) ett användbart 
verktyg. SWOT står för Strenghts (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities 
(Möjligheter) och Threats (Hot). Den information som framkommer ur SWOT-analysen bildar 
en grund som är nödvändig för att företaget eller destinationen skall kunna vidta fortsatta 
åtgärder. Nedan följer en mer utförlig förklaring på SWOT-analysens fyra delar enligt 
Holloway och Plant.36 

• Strengths: Ett företag eller en destinations styrkor bör ses utifrån ett externt perspektiv. 
Holloway och Plant menar att om företagets kontor är tillräckligt stort för att direktören 
skall få ett separat kontor spelar mindre roll för en kund eller besökare. Om samma 
företags rykte är väl etablerat och företaget är känt för att vara pålitligt kan det ge 
fördelar tidigt i affärsuppgörelser. Företagets läge och image kan också anses vara 
styrkor. 

• Weaknesses: Svagheter för ett företag eller en destination kan vara läget, 
tillgängligheten och hur pass enkelt/svårt det är för kunden eller besökaren att ta sig dit. 
Andra svagheter kan vara att det inte finns tillgång till kompetent personal. 

• Opportunities: Möjligheter kan till exempel vara att ett nytt bostadsområde skall 
byggas i närheten av företaget eller att utvecklingen av industrin i området håller på att 
utvecklas och öppnar nya möjligheter till handel med företaget. Holloway och Plant 
anser att vid sådana tillfällen bör marknadsföringsstrategier planeras utifrån de nya 
förhållanden och möjligheter som kommer att äga rum och använda det till fördel för 
företaget. 

• Threats: Händelser i företaget eller destinationens närhet kan komma att påverka 
verksamheten. Om till exempel en stor industri på orten planerar för nedskärningar och 
därför avskedar delar av sin personal eller andra verksamheter inom samma bransch 
öppnar i området och konkurrerar om kunderna. Andra hot kan vara att vägar eller 
kommunikationer byggs om eller förändras. Holloway och Plant anser att det alltid 
finns hot till alla typer av verksamheter, men om de upptäcks och åtgärdas i tid kan 
hoten överkommas och kanske också vändas till möjligheter. 

                                                        

36 Holloway JC, Plant RV, 1990, s. 26-28 
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Figur 3 Exempel på SWOT-analys (Egen bearbetning från Holloway och Plant 1990) 
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4 EMPIRI 

4.1 Tillväxtprogrammet 
Tjänstemän, politiker och företagare i Piteå kommun har tillsammans tagit fram ett 
tillväxtprogram för perioden 2004-2010. Det huvudsakliga syftet med tillväxtprogrammet är att 
skapa en jämställd och positiv livsmiljö för människor och företag i Piteå som i sin tur skall 
medföra en ökad tillväxt i näringslivet och andra utvalda sektorer. Tillväxten bidrar till att öka 
Piteås befolkningsbas och skatteunderlag, vilket i sin tur lägger grunden för en gemensam 
välfärd. Enligt tillväxtprogrammet är samverkan en viktig faktor för att nå de gemensamma 
målen som satts upp (se nedan) och då även samverkan med externa organ och aktörer som till 
exempel:37 
 

• Länsorgan över kommungränser 
• Nationella organ och EU 
• Företag och organisationer i andra länder. 

 
Piteås mål är att år 2010:38 

• ha ökat antalet arbetstillfällen med 1000 stycken 
• tillhöra landets 30 mest näringslivsvänliga kommuner 
• ha 42 500 invånare och 45 000 år 2020 

 
De strategier som skall användas för att nå upp till målen är att:39 

• Förena en expansiv näringspolitik med ett miljömedvetet tänkande och en ansvarsfull 
politik där människors hälsa, trygghet och välfärd står i centrum. 

• Verka för starka utbildningskedjor inom de utvalda insatsområdena.  
• Satsa på speciella insatser som stimulerar utveckling inom offentlig verksamhet och 

privat näringsliv, vilka skall präglas av målmedvetenhet, långsiktighet, uthållighet samt 
ha en fast förankring i samverkan mellan näringsliv och samhälle. 

 
I tillväxtprogrammet har fem insatsområden valts, vilka bygger på en bedömning av 
omvärldsutveckling samt en bedömning av de förutsättningar som olika näringsgrenar har i 
Piteå. Kriterierna för insatsområdena är att det skall finnas en utvecklingspotential och en 
växande marknad för varje område. Vidare skall det finnas en hög lokal kompetens inom 
områdena och de skall karaktäriseras av en hög teknisk nivå och kunskapsintensitet. Dessutom 
skall insatsområdena utnyttja sådant som på ett positivt sätt representerar den lokala miljön och 
medborgarna som finns där samt sådant som är strategiskt viktigt ur ett industriellt perspektiv. 
Utöver det har insatsområdena valts utifrån en bedömning av huruvida Piteå kommuns insatser 
kan påverka de förutsättningar som respektive insatsområde har till utveckling och var 
kommunens medverkan kan åstadkomma störst tillväxteffekt. Insatsområdena som valts 
uppfyller ett eller flera av ovan nämnda kriterier och omfattar följande branscher:40 
 

• Industri; med särskild inriktning på skogs- och träförädlingsindustri, verkstadsindustri 
och plastkompositindustri 

                                                        

37 http://www.pitea.se/Bokhyllan/Styrande%20dokument/Styrdokument/Tillvxtprog_2004-2010.pdf, s. 4 (2008-
05-20) 
38 Ibid. s. 4 
39 Ibid. s. 4 
40 Ibid. s. 8 
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• Musik, media och dans 
• Informations- och kommunikationsteknik 
• Hälsa och rehabilitering 
• Handel, turism och arrangemang 
• Energi (området är nyligen tillagt och finns därför inte med i det skrivna 

tillväxtprogrammet ännu)41 
 

4.2 Betydelsefulla faktorer för en ökad attraktivitet 
Angående huruvida människor väljer att flytta till Piteå menar Helene Röckner, kommunchef 
på Piteå kommun, att människor som är uppväxta i Piteå och har fått bra upplevelser av sin 
hemort, gärna flyttar tillbaka. Det som är ett hinder är det begränsade utbudet på arbeten. De 
som redan har ett bra arbete med hög position som exempelvis avdelningschef eller 
utvecklingschef någon annanstans, kan ha svårt att hitta ett likvärdigt arbete i Piteå, eftersom 
staden inte är så stor. ”Många vill ju flytta, skulle de få jobb skulle de flytta hit direkt, säger 

de.”
42 I övrigt berättar Röckner att det är viktigt att kommunen byggs och sköts bra och att de 

idag arbetar för en livsmiljö som är intressant för alla målgrupper.43  

Röckner berättar att de tidigare har gjort en större undersökning bland de inflyttande, för att få 
reda på varför folk valde att flytta till Piteå. Det visade sig att många ansåg att Piteå var en 
lagom stor småstad och att allt som behövs alltid ligger i närheten. Ett annat argument var att 
Piteå är en perfekt stad att bo i för barnfamiljer.44 Marie Lindgren, näringslivsutvecklare i Piteå 
kommun anser att piteborna har en öppenhet och får alla att känna sig välkomna, trots att de 
inte har någon anknytning till Piteå, vilket kan ha stor betydelse för att folk väljer att flytta dit. 
En annan anledning kan vara att det händer mycket positiva saker i Piteå. ”Vi är en 

arrangemangstät stad med värden som Pite Havsbad och de arrangerar nöjespaket året om, 

den årliga gatufestivalen PDOL och mycket andra arrangemang”.45 

Lindgren arbetar med informationsfrågor, dels i skriftlig form 
och dels via webben. Hon gör även olika informationsmaterial, 
broschyrer och annonser om Piteå, som riktar sig mot olika 
målgrupper. Lindgren berättar att hon främst arbetar mot 
inflyttare och företag, men inte med inriktning på turism, 
eftersom att det ligger på turistbyrån. ”Det behöver inte vara 

befintliga företag eller företag alls, utan det kan vara personer 

som är lite mer entreprenörer än andra och som har idéer om 

hur Piteå kan växa och bli en mer attraktiv stad. Jag hjälper 

dem med idéer och utveckling och försöker lotsa dem till 

kommunen, så att de kan förverkliga sina idéer.”
46

 Vidare 
berättar Lindgren att det är lättare att hjälpa dem med idéer som 
redan är förankrade till Piteå. Exempelvis en idé kring 
musikhögskolan, istället för en idé kring IT-branschen, då Piteå 
inte är lika insatt i den. Piteå har ju kommit en bit på vägen 

                                                        

41 http://www.pitea.se (2008-05-19) 
42 Helene Röckner, kommunchef, Piteå kommun 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Marie Lindgren, näringslivsutvecklare, Piteå kommun  
46 Ibid. 

Figur 4 Studio Acusticum 
(författarnas bild) 
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inom musik och arrangemang, särskilt nu när kommunen byggt Studio Acusticum47 (se figur 4) 
som är ett konserthus i anslutning till musikhögskolan och invigdes i oktober 2007.48 
”Självklart är alla idéer intressanta, vi väljer inte bort några idéer innan vi tittat på dem.”

49
 

 
Piteå arbetar för att nå en bred arbetsmarknad, trots att det inte är en så stor stad, men det 
behöver inte leda till en ökad inflyttning tillägger Lindgren. Hon berättar att Haparanda (se 
karta 3) fortfarande brottas med utflyttningen, trots sina nyetableringar inom handeln, vilket 
tyder på att arbetstillfällen inte är helt avgörande. Lindgren tror att tomter och boendemiljön är 
viktigare. ”Idag är det snarare så att människor väljer ort utifrån var de vill bo, än vad de vill 

jobba med.”
50 Visst är arbetsmarknaden en viktig faktor tillägger hon, men det var nog 

viktigare förr än idag. Tidigare var det vanligare att folk frågade efter arbete inför en eventuell 
flytt, men i dag frågas det efter tomter och bostäder.51  
 
Lindgren finner att Piteå behöver en mer levande stadskärna för att få fler att flytta till staden. 
”På sommaren är Piteå en underbar stad men det behövs mer på vintern.”

52 Hon anser att 
Piteå har ett flertal spontana mötesplatser i centrum idag, men att fler behövs samt ha ett större 
kulturutbud som lockar till mångfaldiga målgrupper, det vill säga att olika människor skall 
känna att Piteå är intressant och att de kan få gehör för sina idéer.53 
 
Angående boendemiljöerna berättar Röckner att det planeras bostäder kring vattnet, men 
samtidigt kommer de inte att ta bort grönytor och rekreationsområdena som det idag finns gott 
om. Många av invånarna är oroliga för att deras rekreationsområden skall försvinna så 
kommunen kommer att satsa på en kombination, eftersom det finns en stor efterfrågan på 
vattennära boende.54 Patrik Wallgren arbetar som verksamhetsansvarig på avdelningen Mark 
och Skog, som är en förvaltning under Piteå kommun, berättar att efterfrågan för byggnation av 
villor har ökat markant de senaste tre-fyra åren. Det beror mycket på att begagnatpriserna har 
stigit rejält och att skillnaden mellan gammalt och nytt inte är så stor nu som förr. Vidare 
berättar Wallgren att de har två tomtköer, en för villabebyggelse och en för 
fritidshusbebyggelse och bägge har ökat de senaste åren. Många som ansöker om tomter har 
speciella behov eller önskemål, till exempel att tomterna skall vara centrumnära eller ligga vid 
vattnet. Byarna är inte alls lika attraktiva vilket gör att Mark och Skog har lite problem idag. 
Wallgren berättar att kommunen nyligen släppte nya tomter vid ett centrum- och vattennära 
område som heter Fårösund, det visade sig vara ett attraktivt läge och bokades upp fort. Det är 
främst barnfamiljer som står i kön, vilket utgörs till cirka 70 procent pitebor, men Wallgren 
uppskattar att det är cirka 20-30 procent som kommer utanför staden också, bland annat 
stockholmare eller de som tidigare flyttat ut från Piteå och vill flytta tillbaka.55   
 
Ett annat projekt som kommunen arbetar mycket med just nu är stadskärnan. Sundsgatan som 
går igenom staden håller på att byggas om, den skall bli grönare, smalare och få en sänkt 
hastighet. Det diskuteras även hur användning av bänkar, dammar och annat material skall 
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användas längst gågatan mitt i centrum. Röckner anser att miljöerna som kommunen vill skapa 
har en stor betydelse för handelsstråket och mötesplatserna i staden.56 
 
Lindgren hävdar att i Norrlandstermer har Piteå en mångfald, då Piteå har ett inflöde av folk 
och att det hela tiden kommer fler invandrare och flyktingar, som leder till nya influenser. 
Lindgren tycker det är kul att det kommer andra kulturer till Piteå, men är orolig för att den 
befintliga befolkningen inte skall hinna ta till sig detta och att de nyinflyttade då känner sig 
ovälkomna. Hur kommunen skall arbeta med det är inte så lätt, det är en sak att säga det och en 
annan sak att göra det, menar Lindgren. Hon påpekar åter att kommunen tycker det är viktigt 
att hela tiden stötta nya idéer och vara öppen för nytänkande.57    
  
Ingemar Jernelöf är verksamhetschef på musikhögskolan i Piteå, som tillhör Luleå Tekniska 
Universitet, berättar att folk från hela Sverige och även utlandsstudenter söker sig till Piteå och 
musikhögskolan. Vidare påpekar även Jernelöf att det idag är viktigt med nytänkande även i 
musikvärlden, bland annat i samband med IT. Han pratar om digitala musikförlag och digitala 
notsystem som många inom musikbranschen är emot. Musikerna vill inte förnya på grund av 
traditionella orsaker, säger han, till exempel att de vill vända blad själva när de läser noter.58 
 
Jan Wimander är VD för företaget Piteå Dansar och Ler AB (PDOL), som är en årligen 
återkommande gatufestival i Piteå. Han berättar att PDOL är Piteås näst mest kända varumärke 
efter Pite Havsbad. Målet och festivalens uppdrag är att skapa en mötesplats och ursprungligen 
startade PDOL år 1961 och höll på till 1973. Därefter började den igen år 1990 då kommunen 
ville göra något för ungdomarna. Idag är det många som flyttat från Piteå men åker dit igen på 
sommaren, bara för att få gå på PDOL. Festivalen riktar sig åt flera målgrupper, men 
Wimander tror att de flesta som besöker PDOL är omkring 16-30 år men att det kan variera lite 
beroende på vilka artister som kommer. Företaget arbetar främst med att marknadsföra sig 
lokalt och regionalt och artisterna är oftast inte lika stora som på andra festivaler som till 
exempel Storsjöyran i Östersund. Wimander påpekar att det är viktigt att ha artister som drar 
folk, trots att PDOL mer är en gatufestival än en musikfestival.59 
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4.3 Norrbotniabanans påverkan på Piteås attraktivitet 

Alla respondenter anser att Norrbotniabanan 
skulle öka Piteås attraktivitet. Med det 
förtydliggör Kristina Falk, projektledare för 
Norrbotniabanegruppen, att banan skulle 
bidra till en bredare och mer varierande 
arbetsmarknad, eftersom många industrier 
ligger längst med kusten. Pendlingstiden 
mellan kuststäderna skulle halveras, vilket 
skapar helt andra möjligheter menar Falk och 
folk skulle kunna bo i Piteå och arbeta på en 
annan ort. Norrbotniabanan är en 
järnvägssträcka på 27 mil som vid ett bygge 
kommer att gå längst kusten mellan Umeå och 
Luleå (se karta 3). Falk framför att det i 
grunden handlar om att knyta samman hela 
regionen. ”Alla kuststäder kommer närmre 

varandra, samt att man får loss kapacitet som 

förstärker den befintliga Stambanan.”
60 

Vidare berättar Falk att Stambanan idag inte 
fyller någon funktion för arbetspendling och 
knappt någon funktion för passagerartrafiken 
heller, eftersom den inte passerar i anslutning 

till kuststäderna. Tanken är att det skall 
byggas ett nytt dubbelspår längst kusten, 
istället för ett nytt dubbelspår bredvid 

Stambanan och då kommer passagerartrafiken till Piteå på köpet. Som tidigare nämnts går det 
inga tåg med passagerartrafik till Piteå idag, utan den närmsta tågstationen ligger i 
grannkommunen Älvsbyn cirka 52 kilometer bort. Falk påpekar dock att den största 
anledningen till de nya lederna är godstrafiken, eftersom det handlar om mycket pengar och det 
är ju det som syns på sista raden i resultaträkningen på företagens redovisningar.61  
 

Norrbotniabanegruppen finansieras av kustkommunerna som ligger längst Norrbotniabanans 
sträckning (se karta 3), norr- och västerbottens länsstyrelser och landsting, samt att de får 
Europa Unionen (EU) medel för sitt arbete kring att stärka beslutet om att Norrbotniabanan 
behövs både på ett nationellt och internationellt plan. Banan skulle få en stor betydelse för den 
produktion som finns i norra Sverige, den tunga basindustrin, gruvor, skog och papper. Mycket 
av produktionen vidareförädlas i södra Sverige och sedan går mycket som export ut i världen. 
Därför menar Falk att norra Sverige har en stor betydelse för hela landet. ”Och om man ser på 

Europa så sker ju 90 procent av järnmalmsproduktionen inom EU i Sverige, så det är ju en 

europeisk angelägenhet att transporterna fungerar genom Sverige. Får vi inte fram godset så 

påverkar det både Sverige och EU.”
62 Att näringslivet hjälper gruppen och talar om sina behov 

är jätteviktigt poängterar Falk, utan deras stöd är det svårt att visa hur stort behovet av banan 
faktiskt är. De skriver debattartiklar och följer med gruppen på olika uppvaktningar men det 
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Karta 3. Norrbotniabanans sträckning 
(http://www.norrbotniabanan.nu/pdf/Gods_och_man
niskor200607.pdf s. 10) 
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behövs ännu mer, säger Falk. Vidare menar hon att det är viktigt att industrierna och 
produktionen finns kvar i Sverige, för det ger ju både sysselsättning och intäkter till landet.63 
 
Beslutet huruvida det kommer att bli någon Norrbotniabana går trögt. År 2004 tog regeringen 
ett beslut om att lägga pengar på en början av Norrbotniabanan och med en byggstart år 2010, 
vilket innebär att det finns ett regeringsbeslut på att banan skall byggas. Det finns också en 
utsatt tid om när den skall börja byggas, men beslutet håller nu på att förändras på grund av 
stora kostnadsfördyringar inom byggbranschen. Falk berättar att när alla byggprojekt blir 
dyrare och regeringen inte vill skjuta till mer pengar så innebär det att något måste väljas bort 
och då är det ju klokt att satsa på drift och underhåll på redan påbörjade projekt. I juni 2007 
skickades en förfrågan till banverket om att göra en ny prioritering om investeringar till 
infrastrukturen för kommande 10-års period och ett beslut kommer att komma under hösten 
2008. Falk hoppas då på att det kommer att satsas mer pengar på infrastrukturen och i så fall 
kommer kanske Norrbotniabanan att finnas med, men knappast för en byggstart år 2010. Så då 
fattas ett nytt beslut. Start för själva bygget är beslut som tas längre fram i tiden.64 
 
Falk berättar att vårbudgeten som gäller nu säger att det skall läggas mer pengar på vägen och 
mindre på järnvägen, men det behövs pengar till infrastrukturen inte minst ur klimathänseende. 
Idag går det egentligen bara två passagerartåg åt varje håll och Falk är rädd för att de i 
framtiden måste plockas bort, för att få plats med godstågen.65 Både Röckner och Lindgren 
anser att Norrbotniabanan är jätteviktig, inte minst för klimatförändringen.66 Röckner hoppas 
att bygget av banan skall få en knuff framåt i och med all debatt kring dagens miljötänk.67  
  
Falk är helt övertygad om att Norrbotniabanan skulle ge många positiva effekter, bland annat 
nyetableringar av företag i regionen. Hon jämför med Stockholm och Arlanda, ”Ifrån 

Stockholm och Arlanda tar man sig hur lätt som helst till andra städer i Sverige, på väldigt 

korta tider och då har man ju redan en mycket större arbetsmarknad och större möjligheter.”
68 

Vilket hon anser vara bra för både individen och företaget. De företag som funderar på 
nyetableringar vill självklart dra till sig så kompetenta människor som möjligt och med 
Norrbotniabanan längst kusten skulle vi knyta samman universitetsstäderna Umeå och Luleå 
men också Uleåborg (se karta 3), säger Falk. Vilket kan komma att leda till väldigt fina ”spin-
off” effekter. Fler tillväxtregioner skulle dessutom minska tycket på storstadsregionerna i 
Sverige, vilket Falk tror är gynnsamt för Sverige. ”Det kommer ju inte påverka Stockholm 

negativt, där är det ju redan så himla trångt. Folk kommer ju inte fram i tid till sina jobb och 

de kan inte hämta sina barn på dagis, sedan är det ju knappt att de har råd att bo där heller.”
69 

Röckner menar att transporterna i sig är viktiga. Norrbotniabanan skulle göra pendlingen 
smidig, säker och minska utsläppen. ”Man kan bara se effekten av snabbtågen runt 

Mälardalen, Stockholm och Eskilstuna, folk skulle kunna bo här men arbeta i Umeå.”
70 

 
Erik Persson sitter som näringslivschef på Piteå kommun, han berättar att den befintliga 
stambanan byggdes för 100 år sedan och när bygget hade kommit upp till Norrland tog 
pengarna slut. Därför är den lite kurvigare och lite backigare där än i södra Sverige vilket gör 
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att det tar cirka 40 procent mindre gods där uppe än vad den gör i syd- och mellan Sverige, och 
det i sin tur bidrar till dyrare transporter. Banan har bara ett spår, så händer det någonting på det 
spåret blir konsekvensen ett stopp i trafiken, säger Persson. Han påpekar även att förutom 
järnvägen så är sjövägen det enda alternativet att transportera godset på, vilket inte är direkt 
positivt för industrin här uppe eftersom den i princip lever på att leverera och skulle kunna 
leverera ännu mera om det fanns mer järnvägsspår.71  
 
Jernelöf uppger att det finns en geografisk bild när det handlar om arrangemang och kulturella 
händelser. ”Det skall alltid hända i de större städerna, därför skulle alla sätt att korta ner och 

runda Sverige göra det lättare för oss.”
72 Även han ser möjligheten för ett samarbete ända ner 

från Gävle på ett helt annat sätt, om det fanns bättre förbindelser. Han tror också att ett starkare 
samarbete mellan universitetsstäderna skulle skapa flera möjligheter för studenterna att 
utvecklas. Jernelöf tror att banan psykologiskt skulle betyda mycket och både näringen och 
transporter skulle gynnas.73  
 
Wimander tycker det är synd att det inte går några passagerartåg till Piteå, de som skall besöka 
PDOL kommer till Piteå antingen med bil eller med buss. ”Ett bygge av Norrbotniabanan 

skulle vara värdefullt för alla tror jag, och det kan bli hur bra som helst faktiskt, det finns ju 

inte någon flygplats här heller.”
74 Wimander berättar att de har pratat med Veolia transport 

som traffikerar järnvägarna i norra Sverige, men att de redan är nöjda med sitt passagerarantal 
på sommaren, så de gör ingen extra insats.75 
 
Katarina Johansson, turistbyråchef på Turistbyrån i Piteå berättar att de konferensgäster som 
kommer till Piteå oftast väljer att flyga. ”Det är ju bara 45 minuter med buss från Luleå, fem 

mil är ju inte så långt.”
76 Katarina Johansson hävdar dock att Norrbotniabanan absolut skulle 

påverka Piteås besöksnäring positivt, fast i olika grader beroende på hur transporten kommer 
att se ut, men hon tycker att det händer mycket i tågvärlden just nu och tågen blir bara bättre 
och bättre. De letar nu efter den optimala lösningen för var de skall placera tågstationen i Piteå, 
där den stör naturen och näringslivet så lite som möjligt, men ändå ligger centralt och 
tillgängligt, berättar Katarina Johansson.77

 Robert Sjölund, VD för Pite Havsbadkoncernen 
berättar att även majoriteten av hans gäster kommer med bil, de som flyger till Luleå tar sedan 
en taxi eller bussen till Havsbadet.78  
 
Den internationella fotbollscupen Piteå Summer Games drar folk från hela världen till Piteå 
under fyra dagar. Kjell-Anders Johansson är cupansvarig och berättar att de har en bra koll på 
hur lagen tar sig till Piteå. De flesta lagen väljer att åka själva med buss, 99 procent av de 150 
lag som kommer från Nordnorge åker buss. De som kommer med flyg flyger från Stockholm 
eller andra delar av Sverige och landar i Luleå, därefter får de ta transfer till Piteå. ”Fast det 

stora är att vi har ett eget chartrat tåg som går direkt från Stockholm Central och ända in hit i 
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staden.”
79 Han tillägger att Norrbotniabanan är viktigt eftersom allt som har med transporter att 

göra är positivt och utan en fungerande logistik skulle inte fotbollsturneringen fungera.80 
 
Wallgren, anser att det både finns positiva och negativa konsekvenser av Norrbotniabanan. Det 
positiva är att det finns en stor skogsnäring i regionen som kan nyttja järnvägen för transporter, 
men han tror inte att passagerartrafiken kommer att bli lika attraktiv. ”Självklart kommer ju 

mer folk att åka tåg, men jag tror inte att det blir någon revolutionerande förbättring än vad 

det är idag.”
81 Wallgren påpekar att det kanske ökar lite från Umeå, Skellefteå och kanske 

Sundsvall, men han tror att folk kommer att fortsätta att välja flyget om de kommer från 
Stockholm, då det är ett så pass långt avstånd.82 

4.4 Attraktioner i Piteå 
Piteås har en skärgård bestående av 70 öar som tillsammans bjuder på en skärskild flora. Det 
finns även genuina kulturmiljöer, många badmöjligheter samt många fornlämningar.83 Piteå har 
ett utbud av evenemang och vissa återkommer årligen. Roger Norén arbetar som 
konserthuschef för Studio Acusticum, han berättar att det hålls mest konserter i lokalerna, men 
att det ibland förekommer konferenser, filminspelningar och en hel del föreläsningar där också. 
Vidare berättar Norén att då kommunen byggde Studio Acusticum var inte tanken att de från 
kommunal sida ville gå in och konkurrera med de bra arrangörsföreningar som redan finns, 
utan istället så bjuder de in dem att verka i lokalerna. Sedan julen 2007 har de haft cirka två 
offentliga föreställningar i veckan i Studio Acusticum. Norén håller med om att Piteå har ett 
stort utbud av duktiga arrangörer som till exempel PDOL, Piteå Summer Games84 och 
Festspelen som är en årligen återkommande musiktradition i Pite Älvdal.85 Studio Acusticum 
erbjuder en konceptlokal som är likadan överallt, en så kallad Black Box som rymmer 250 
personer, de har även en större konsertlokal med inspelningsmöjligheter, där det ryms 650 
personer. ”Akustiken är väldigt bra och det har satsats hemskt mycket tid och pengar på 

den.”
86 Norén berättar att studenterna har hittat till konserthuset och att det nyttjas flitigt. 

Externa aktörer som vill hyra in sig får betala en avgift som dock är relativt låg jämför med 
andra konserthus, vilket han tror beror på att de har en så pass hög beläggning. Till vardags är 
musikutbudet i Piteå fantastiskt stort för att vara en så liten stad, tycker Norén. ”Det gäller ju 

att folk skall hinna gå på allt som erbjuds också. Havsbadet är en stor nöjesarrangör, vi har 

konserthuset och sedan har vi ju våra festivaler också, så det är ju många som hjälps åt.”
87  

 
Piteå är omsluten av 530 kilometer havsstränder.88 I ytterskärgården finns det granurskogar, 
gammeltallskogar och vildmarker, det finns även orörd natur med ovanliga och hotade växt- 
och djurarter. I och med de naturreservat som finns kan Piteå erbjuda en biologisk mångfald 
men det är i ytterskärgården som de högsta naturvärdena finns.89 
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Sjölund tror att Pite Havsbad har 
en stor betydelse för Piteå 
kommun. ”Om man tittar på vad 

Piteå är känt för så är Pite 

Havsbad nummer ett, sen är det 

nationalrätten Pitepalt och sen 

PDOL.”
90 Pite Havsbad började 

fokusera mer på vintersäsongen år 
2002-2003 och idag erbjuder de 
hundspann, skoteraktiviteter och 
sedan har de byggt en 
relaxavdelning vid hamnen med 
bastu och badtunnor. Utöver det 

berättar Sjölund att havsbadet har 
köpt en egen isbrytare som deras 

besökare får åka med på.91 På sommaren har de bland annat äventyrsland, golf och minigolf, 
havsbad och beachvolleyboll. Året runt kan gästerna besöka anläggningens egna SPA, 
kupolbiografen eller äventyrsbadet.92 Vidare berättar Sjölund att de kan ha besök av stora 
artister på Pite Havsbad då de kan finansiera artisten med att besökare bor och äter på 
anläggningen också. 93  
 
Inom sporten arrangeras som tidigare nämnts Piteå Summer Games, som i Sverige är den näst 
största fotbollscupen efter Gothia Cup som spelas årligen i Göteborg. Då spelar cirka 700 lag 
fotboll runt om i Piteå berättar Kjell-Anders Johansson, som hävdar att cupen har en oerhört 
stor betydelse för Piteå. Rent ekonomiskt får kommunen en stor vinst till följd av cupen. Efter 
en undersökning som gjordes för åtta år sedan mellan94 Nolia som ligger i Umeå, Piteå och 
Sundsvall och arrangerar mässor för affärskontakter i norr,95 Festspelen, Piteå Summer Games 
och PDOL så var Piteå Summer Games ”outstanding” störst när det gäller generera pengar i 
kommunen, berättar Kjell-Anders Johansson.96  
 
Piteå har olika friluftsområden nära staden, bland annat vandringsleder, motionsspår och 
promenadstigar.97 Runt om finns ett antal hamnar98 och det finns även möjligheter att paddla 
kajak längst utsatta leder.99 I staden finns ett utbud av shopping med två gallerior. Den ena 
heter Gallerian Piteå och invigdes i september 2007.100 Där har 22 butiker och två caféer 
etablerats.101 Den andra gallerian är äldre och heter Småstaden, där finns det 29 butiker.102  
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Figur 5 Flygfoto över Pite Havsbad (http://www.pite-havsbad.se) 
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4.5 Samverkan mellan Piteå kommun och näringslivet 

Röckner anser att samverkan mellan kommunen och näringslivet i Piteå fungerar bra. Hon 
tillägger att en sådan samverkan hela tiden måste hållas igång och att det ligger ett 
symbolvärde i att hon och kommunalråden är ute och syns bland företagen i kommunen. Inom 
kommunen har det tillsatts så kallade tillväxtråd som arbetar med tillväxtfrågor inom olika 
sektioner som kommunen har i sitt tillväxtprogram. Det är bra av främst två orsaker, den ena är 
för att kunna hålla en dialog mellan kommun och näringsliv och den andra är för att hela tiden 
utveckla dialogen. Röckner anser att tillväxtråden har fungerat lite si och så, vissa har fungerat 
bättre än andra. Det tror hon beror på att företagarna inte känner sig helt delaktiga i det 
tillväxtprogram som kommunen har satt upp vilket är ett problem. Då det är dags för nästa 
tillväxtprogram måste kommunen jobba mer offensivt för att alla företagare skall känna sig mer 
delaktiga. ”Det är ju inte kommunen enbart som kan få tillväxten att öka, utan det måste ju ske 

i samverkan med de företag som har tillväxtpotential”
103 

 
Förutom tillväxtråden finns det ett tillväxtpolitiskt utskott i kommunen. Där är ett antal 
politiker verksamma och deras huvudsakliga fokus ligger på tillväxtfrågorna samt att de har 
möten med de olika branscherna som är involverade i tillväxtråden. Kommunen har skapat en 
mötesplats som kallas för ”Vardagsrummet” där har de frukostmöten varje fredag morgon och 
tar upp olika programpunkter för att skapa dialog och få träffas, berättar Röckner. Vidare 
framhåller Röckner att Piteå är en liten stad så möjligheten att stöta på varandra och skapa 
möten är stor.104 Lindgren berättar i sin tur att alla företagare som vill är välkomna till 
frukostmötena, även om de inte är involverade i tillväxtråden. Hon tillägger att alla företag som 
vill får vara delaktiga i tillväxtprogrammet och att samarbetet med kommunen inte skiljer sig 
nämnvärt mellan stora och små företag. Det handlar mer om viljan att utvecklas och vem som 
har idéerna. Kommunen försöker snappa upp de aktörer som visar intresse och startar sedan en 
dialog med dem.105  
 
Som tidigare nämnts hyrs konserthuset Studio Acusticum av musikhögskolan, men ägs av 
kommunen. Norén berättar att kommunen förlitar sig på att institutionen driver verksamheten 
på ett bra sätt. Han anser att arbetsklimatet mellan Studio Acusticum och Piteå kommun 
fungerar bra och att de arbetar nära varandra, då musik och media är ett av de tillväxtområden 
som kommunen satt upp i sitt tillväxtprogram.106 Lindgren berättar att tillväxten på företagsbyn 
Acusticum, som ligger i anslutning till musikhögskolans lokaler har haft en stadig tillväxt. 
Vidare säger hon att företagsbyn vill locka till sig företag inom musik, media och upplevelse, 
som är de områden som musikhögskolan undervisar i. Då kommer ju studenter och företagen 
närmare varandra och det är inte helt vanligt inom konstnärliga yrken tillägger hon.107 Jernelöf 
anser att kommunen har hjälpt till att lyfta musiken ända sedan 1950-talet och även om Piteå 
kommun i grunden är en industrikommun, så förstod kommunen att om de ville lämna 
industristrukturen och bredda sig så skulle det vara inom musikområdet. Som PDOL är en slags 
mötesplats är också musikhögskolan det. Ett fördjupat arbete med begreppet mötesplats på 
musikhögskolan skall leda till en miljö där individens egna förhållningssätt till begreppet 
samverkan skall fördjupas, berättar Jernelöf. ”För varje åtgärd man tar så skall man alltid se; 

kan jag genom att samverka med någon annan åstadkomma något mer?”
108  
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Kjell-Anders Johansson berättar att även de har ett nära samarbete med kommunen vad gäller 
Piteå Summer Games. Ända sedan cupen startade 1990 har kommunen ställt upp och gjort 
arrangemanget möjligt med upplåtelse av marken till fotbollsplanerna. De bygger bland annat 
om grönområden i staden, vilket behövs då turneringen kräver cirka 50 stycken fotbollsplaner. 
Det är mycket jobb att få ihop så många planer menar Kjell- Ander Johansson, då Piteå är en så 
pass liten stad. Ekonomiskt får Piteå Summer Games inga bidrag från kommunen, de betalar 
för alla tjänster; för att deltagarna skall få bo i kommunens skolor, för sophämtning och allt 
annat som tillkommer. Kjell-Anders Johansson anser att det gynnar Piteå Summer Games att 
inte söka bidrag, för då kan de istället sätta krav på kommunen, eftersom de betalar för alla 
tjänster som ges.109 
 
Gatufestivalen PDOLs arrangörer samarbetar med kommunen i hur genomförandet av 
festivalen skall se ut. Wimander berättar att de flesta av kommunens förvaltningar på ett eller 
annat sätt är involverade i arbetet med festivalen, mycket eftersom att festivalen äger rum på 
kommunens mark. När det kommer till renhållning säger Wimander att de sköter sådant själva, 
men att de hyr utrustning från kommunens gatukontor. Sedan har gatukontoret ett stort uppdrag 
från PDOL då flertalet trafikerade vägar måste spärras av under festivalhelgen och trafiken 
måste ledas runt området. Ekonomiskt får PDOL stöd av kommunen i form av marknadsbidrag 
och aktivitetsbidrag för de aktiviteter som äger rum dagtid under festivalen, då det är fri entré 
till området. Utöver kommunen har PDOL ett stort antal samarbetspartners berättar Wimander. 
Det är allt ifrån mat, logi, olika typer av föreningar till entreprenörer som arbetar med 
byggnadsarbete. Wimander menar att listan på samarbetspartners skulle bli hur lång som helst 
om alla skulle räknas upp. Vidare berättar han att PDOL försöker välja en så lokal prägel som 
möjligt när det kommer till sina underleverantörer.110 
 
Utöver Pite Havsbad arbetar Sjölund som VD för ett flertal andra hotell i Norrbotten som ingår 
i Pite Havsbads koncern. Sjölund menar att då Havsbadet är en så stor anläggning som det är, 
skapas en naturlig samverkan med kommunen. En stor del av de besökare som kommer till 
Piteå hamnar ofta på Pite Havsbad eller något annat av koncernens hotell i Piteå. Dock menar 
Sjölund att samarbetet med kommunen är tvåhövdad då kommunen också äger delar av en 
annan konferensanläggning i staden och på så sätt konkurrerar med Pite Havsbad.111 
 

4.6 SWOT-analys 

Styrkor  
Röckner anser att Piteås starkaste sida är människorna som bor där. I folkmun kallas 
mentaliteten i Piteå för ”Pite-andan” och den handlar om att piteborna är stolta över sin 
hembyggd och att de är väldigt starka ambassadörer för den. Röckner pekar på att piteborna 
står upp för sin ort och de är stolta över att vara just pitebor. En annan faktor som Röckner 
anser vara en styrka är att kommunen inte har några skulder.112 Katarina Johansson och Falk 
delar samma åsikt vad gällande ”Pite-andan” är Piteås starkaste sida.113 Katarina Johansson 
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tycker att pitebor är duktiga på att säga välkommen och att få besökare att känna sig hemma 
när de kommer till Piteå.114  
 
Lindgren anser att handlingskraften som finns hos piteborna är en stark sida, att det inte ”sitter 
fast” när det kommer till att utföra någonting. Hon menar att även om Piteå inte är en så stor 
stad så finns viljan att följa med i trender precis som storstäder och att utvecklas vidare. 
Lindgren hävdar att det finns en gemenskap i Piteå där folk vill göra saker tillsammans och 
klara av nya utmaningar. Att närheten till det mesta är en styrka för Piteå. Det finns utbud av 
evenemang och stadspuls, närheten till skärgården och flertalet föreningar inom olika 
aktiviteter. ”Det är en vital stad, det är inte synd om oss vilket många kan tycka och tro.”

115 
 
Även Norén anser att piteborna är en av de främsta styrkorna kommunen har. Han menar att 
det finns många skickliga entreprenörer och att människor är driftiga och hjälps åt i Piteå. En 
annan styrka Piteå har är att det finns mycket mark som inte utnyttjas, vilket ger goda 
möjligheter till nybyggnationer och utveckling den vägen.116 Wallgren på Mark och Skog 
finner att Piteå är en liten ort med charm. Han påpekar att det har tillkommit en del nya 
företagsetableringar, bland annat i och med den nya gallerian. ”Har man ett ökat utbud så blir 

man ju mer attraktiv som kommun.”
117 

 
Kjell-Anders Johansson uppskattar att mycket av den styrka som Piteå har idag, har vuxit fram 
tack vare Pite Havsbad. Han menar att Havsbadets starka varumärke har gjort en plattform för 
andra turistaktörer att stå på och på så sätt har Piteå blivit en stark evenemangsstad. Vidare 
anser även Kjell-Anders Johansson att människorna i Piteå är öppna och trevliga. De ställer 
upp när det är dags att arrangera evenemang av olika slag, vilket är en förutsättning för att 
evenemangen skall fungera.118 Sjölund åsyftar att det är mängden och kombinationen av utbud 
som gör att folk väljer att åka till Piteå.119 
 
Wimander ser Piteås styrkor beroende på vem man riktar sig till. Han menar att personer som 
håller på att bilda familj har det väldigt enkelt att bo i Piteå, vilket det är i de flesta småstäder 
jämfört med de stora. Han menar till exempel saker som att barnen kan cykla till skolan på 
egen hand när de är nio år gamla eller att tunnelbana inte är det färdmedel som måste användas 
för att åka till dagis.120 
 
Svagheter 
Röckner, Lindgren, Falk och Jernelöf anser att baksidan av ”pite-andan” är till en svaghet då 
den innebär något av en ”det kan vi göra själva” -attityd.121 Röckner menar att det finns en risk 
att bli alltför inåtriktad om influenser från omvärlden inte uppmärksammas tillräckligt mycket. 
Hon har hört från företagare i andra kommuner att de tycker det är svårt att komma till Piteå 
med anbud och offerter, eftersom att Piteåföretag bara väljer andra företag inom kommunen 
som underleverantörer, vilket hon anser vara en svaghet.122 Lindgren anser att den självgodhet 
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som finns i ”pite-andan” inte är nyttig om kommunen skall överleva på sikt. Piteå måste 
tillsammans med de övriga kommunerna i regionen hjälpas åt för att marknadsföra regionen. 
Alla kommuner i Norrbotten utom Piteå har trots allt fått erfarenhet av en negativ 
befolkningsutveckling (se bilaga 2).123 
 
Norén och Sjölund tar åter igen upp det geografiska läget som en svaghet.124 Sjölund menar att 
det finns vissa kommunikationsproblem för att ta sig till Piteå och att många människor från de 
södra delarna av Sverige kan tro att det är dyrt och svårt att ta sig till Piteå.125 Katarina 
Johansson anser också att det kan vara en svaghet att det inte finns någon flygplats i Piteå och 
att det kan vara dyrt att flyga till Norrbotten.126 Vidare påpekar Sjölund att eftersom Piteås 
befolkning ligger runt 40 000 personer kan det vara svårt att hitta bra personal till större 
evenemang.127 Att utbudet av aktiviteter är begränsat menar Wallgren är en svaghet. Det finns 
oftast ett större utbud av aktiviteter i större städer.128 Wimander anmärker att det nog inte finns 
så mycket som lockar för yngre personer i Piteå och att det i dagsläget inte finns så mycket att 
erbjuda.129 
 
Möjligheter 
Ett aktuellt område som utvecklas just nu i Piteå kommun är energin. Persson berättar att en 
etablering av ett företag som förädlar tallolja till biodiesel håller på att ställas upp i ett av Piteås 
hamnområde som heter Haraholmen. Tallolja är en restprodukt från det att papper tillverkas av 
timmerstockar och i dagsläget används talloljan till såpa och som ingrediens i olika typer av 
lack och färg. Persson menar att det skulle bli ett större användningsområde för talloljan om 
den kunde förädlas till biodiesel. Vidare berättar Persson om något som kallas 
Svartlutsförgasning. Svartlut är också en biprodukt från pappersframställning av timmerstockar 
och kokas det är det väldigt energirikt. Den förångade svartluten kan användas till tung trafik 
som till exempel bussar och långtradare och idag finns det redan motorer som kan gå på det 
nya drivmedlet. Han tillägger att om forskningen blir framgångsrik uppskattas det att cirka 30 
procent av Sveriges drivmedelsbehov kan ersättas och det är betydelsefullt. Utöver 
drivmedelsforskningen planeras en vindkraftspark i den inre delen av kommunen. Det kan bli 
en av världens största vindkraftsparker om det beslutas att den skall byggas, investeringarna 
ligger på ungefär 50 miljarder kronor. Persson tror att de här energisatsningarna skulle leda till 
en ökad sysselsättning, utveckling och kanske utbildning och forskning i Piteå.130 
 
Tidigare nämndes att Piteå har många vackra lägen för bostadsbyggande. Lindgren hävdar att 
den natur som finns i Piteå inte finns på så många andra ställen och att naturen är en sådan sak 
som är svårt att ta efter för andra, vilket är en konkurrensfördel. Hon menar att även om gröna 
ytor och orörda miljöer skall bevaras, skulle det vara möjligt att hitta intressanta bygglägen för 
dem som vill in i kommunen.131  
 

                                                        

123 Marie Lindgren, näringslivsutvecklare, Piteå kommun 
124 Roger Norén, konserthuschef, Studio Acusticum, Robert Sjölund, VD, Pite Havsbad  
125 Robert Sjölund, VD, Pite Havsbad 
126 Katarina Johansson, turistbyråchef, Piteå kommun 
127 Robert Sjölund, VD, Pite Havsbad 
128 Patrik Wallgren, verksamhetsansvaring Mark och Skog, Piteå kommun 
129 Jan Wimander, VD, PDOL AB 
130 Erik Persson, näringslivschef, Piteå kommun 
131 Marie Lindgren, näringslivsutvecklare, Piteå kommun 



  27  

Wallgren anser att Piteå bör marknadsföra sig mer och på andra sätt än vad som görs idag för 
att locka nya företag att etablera sig i kommunen samt att locka nyinflyttare.132 Sjölund pratar 
om de resurser som finns i kommunen, att de bör utnyttjas mer och att marknadsföras på ett 
bättre sätt. Piteå är en typisk sommarstad, men det finns möjligheter att satsa mer på resten av 
året.133 Kjell-Anders Johansson vill utveckla de möjligheter som finns i att få de besökare som 
kommer till Piteå under sommaren att återkomma.134 
 
Wimander ser möjligheter för Piteå i samband med musikhögskolan, att den får vara kvar och 
utvecklas mer då stora studieorter med större campus inte alltid är en fördel, utan ett mindre 
campus kan vara bättre, anser han. Det hänger dessutom på att det kan vara enklare att hitta 
billigare boende inom ett rimligt avstånd från skolan i Norrlands småstäder jämfört med de 
större orterna som Stockholm, Malmö och Göteborg.135 Jernelöf anser att möjligheterna finns i 
Piteå om kommunen orkar med att ha ett brett fokus samt orkar stödja och arbeta med 
investeringar och utveckling. Om kommunen orkar stödja småföretagandet och göra så att alla 
känner sig delaktiga i de processer som händer i Piteå.136 
 
Hot 
Lindgren anser att utflyttningen från Norrbotten är ett hot mot Piteå. Det är oroväckande då 
högkonjunkturen i regionen är stark i dagsläget och ändå väljer människor att flytta ifrån 
Norrbotten. Att ungdomar flyttar för att studera eller se världen tycker Lindgren är sunt och 
inget som bör förhindras. Det som bör tas i beaktande är vad som skall göras för att de senare 
skall vilja komma tillbaka till regionen och vad som kan göras för att få nya människor att 
flytta till Norrbotten.137 Även Norén anser att utflyttningen kan vara ett hot, han menar att trots 
Piteås positiva befolkningsökning de senaste åren så finns risken att det vänder.138 Wallgren 
poängterar också hotet om utflyttning till en större stad. Wallgren syftar på Luleå, då staden är 
större än Piteå och något av en ”storebror” i regionen.139 Wimander instämmer att det kan vara 
ett hot då Piteå saknar de fördelar som en residentstad har. Det vill säga regionkontor, 
landsting- och länsstyrelsekontor eller att företag väljer att etablera sig i större städer då Piteå 
är något av ”lillebror” i länet.140 
 
Jernelöf betraktar prisutvecklingen för energi som ett hot. Industrierna i kommunen 
konsumerar stora mängder energi och Jernelöf ställer sig frågan om de skulle klara sig om 
energipriset steg med 100 procent. Vidare anser Jernelöf att en prishöjning av transporter är ett 
hot, då ökade transportkostnader skulle höja priser på de varor som produceras i kommunen 
och då skulle ingen vara intresserad av att köpa varorna. Om transportkostnaderna blir för höga 
kommer det att bli svårare för arbetskraften att ta sig till arbetet och då vill ingen flytta till Piteå 
för att arbeta.141  
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Konkurrensen från andra evenemangsstäder, till exempel Luleå med festivalen Luleåkalaset, 
ser Kjell-Anders Johansson som ett hot.142 Sjölund påpekar att kostnaden för artister har ökat 
kraftigt och att det är ett hot, eftersom arrangörerna tvingas hitta andra lösningar för att 
finansiera artisten. Vidare nämner Sjölund att lågprisflyget är ett hot, då en resa till Paris ligger 
i samma prisklass som att åka till Piteå.143 
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5 ANALYS 

5.1 Vilka betydande faktorer för en ökad attraktivitet finns i Piteå? 
Roland Andersson menar att det finns två definitioner som ligger i grunden för begreppet; en 
attraktiv stad. Piteå arbetar för att skapa en livsmiljö som är intressant för alla målgrupper. 
Kommunen som styr staden arbetar för att förbättra situationen för vilka grupper som helst utan 
att behöva försämra andra gruppers situation, vilket innebär att Piteå följer Anderssons andra 
definition och inte definitionen mot en fördelningsmässig attraktiv stad. 
 
Florida skriver att den kreativa klassen består av två delar; den superkreativa kärnan som till 
exempel består av forskare, ingenjörer och konstnärer. Flertalet respondenter uppgav att Piteå 
har många bra arrangörer med viljan för arrangemang och musikhögskolan som ger 
utbildningar inom områdena musik och media, kan ses som konstnärer. I dagsläget har 
kommunen som mål att bedriva forskning kring förnyelsebar biodiesel och energi, med hopp 
om att få fler forskare att flytta till Piteå. Den andra delen arbetar inom ett brett spektrum av 
kunskapsintensiva branscher som ofta kräver en hög nivå av utbildning och humankapital, det 
kan förslagsvis vara teknologiinlärningar, medicinska inrättningar och börshandeln. I Piteås 
tillväxtprogram har fem (sex med energi) insatsområden valts utifrån kriterierna att det skall 
finnas en utvecklingspotential och en växande marknad för vartdera området, men det skall 
även finnas en hög lokal kompetens inom områdena och karaktäriseras av en hög teknisk nivå 
och kunskapsintensitet.  
 
Florida hävdar att synen på vad som är viktigast när människan skall bestämma bostadsort och 
arbetsplats har förändrats över tiden. Förr var viktigast att ha ett arbete med den mest lönande 
ekonomiska ersättningen och att det idag är andra saker som är viktigare. Många som skall 
bilda familj flyttar till Piteå, med den anledningen att Piteå är en lagom stor småstad med allt 
som behövs, trots att utbuden på arbeten är ett hinder. Andra orsaker till varför folk väljer att 
flytta till Piteå är att de som en gång flyttat från staden och har bra upplevelser av sin hemort 
vill flytta tillbaka, eller att piteborna får alla att känna sig välkomna, trots att de inte har någon 
anknytning till Piteå. Kommunen har olika register för att se var deras invånare har flyttat och 
för att nå dem.  Att Piteå är en lagom stor småstad med allt som behövs kan även kopplas 
samman med att den kreativa klassen vill bo i miljöer med hög kvalitet på bekvämligheter och 
upplevelser. Lindgren säger att folk idag snarare frågar var de har tomter och bostäder, inte vad 
de skall arbeta med om de flyttar till Piteå. Just nu arbetar kommunen med att ta fram fler 
vattennära tomter som ligger centralt men utan att förstöra de rekreationsområdena som finns. 
 
Huruvida den kreativa klassen får en möjlighet på bekräftelse för sin identitet som kreativ 
människa stämmer in på Piteå eftersom kommunen är öppen för nya idéer och nytänkande, 
samt att de vill ha fler företag etablerade på orten.  
 
Vidare pratar Florida om att platser expanderar och får en ekonomisk tillväxt på grund dess 
naturtillgångar, tillgång till goda transportmöjligheter eller har en förmåga att effektivt kunna 
producera varor och göra affärer. Norrbotten har goda naturtillgångar som gruvor, skog och 
papper, men även en tung basindustri. Produktionen av varor är betydande både på ett 
nationellt och internationellt plan och eftersom stambanan är fullbelagd och fler godståg inte 
kan nyttja den, arbetar Norrbotniabanegruppen för att förbättra Piteås och regionens 
transportmöjligheter. Florida tillägger att platsers naturtillgångar och transportmöjligheter dock 
inte är det viktigaste idag, istället för att satsa på kluster av företag skall städer satsa på kluster 
av humankapital. Städer skall öka sin tillgång på högutbildade och produktiva människor, 
vilket kallas humankapitalteorin. Där dras kopplingen till Piteå på så sätt att kommunen satt 



  30  

upp ett nytt mål i sitt tillväxtprogram som handlar om utvecklingen kring energin. Genom det 
insatsområdet vill Piteå som tidigare nämndes få forskare att flytta till Piteå, som i sin tur kan 
leda till en ökad kreativitet och tillväxt av högutbildade människor. Norrbotniabanan skall även 
bidra till att universitetsstäderna får möjlighet att utöka ett samarbete och kompetens mellan 
varandra. 
 
Joel Kotkin påstår att mänsklig intelligens traditionellt sett brukar samlas på platser som lockar 
med näringsliv och handel men samtidigt kan intelligensen samlas på andra platser med mindre 
självklara fördelar. Piteå är en mindre stad och har inte samma möjligheter som de större 
städerna, till exempel som att människor kan ta sig mellan Mälardalen, Stockholm och 
Eskilstuna med snabbtåg. De har däremot en kommun som har en god samverkan med 
näringslivet och deras industrier bidrar med export på internationella plan. Vidare säger Kotkin 
att industristäder kan skapa en ekonomisk tillväxt till exempel genom att locka till sig begåvade 
arbetare som senare kom att resultera i ett skifte från muskelstyrka till intelligens vilket 
förändrade principen för platsers betydelse. Piteå utvecklar idag sin industriella produktion med 
förnyelsebara energikällor, till exempel vindkraft och biodiesel. 
  
Teorin om ett kreativt kapital visar åter att den kreativa klassen söker sig till platser med 
mångfald och livsstil. Människor väljer ort efter dess utbud och mångfald, därefter söker de 
jobb. Mångfald kan bland annat innebära att städer har människor med olika etniska 
bakgrunder. Piteå har i Norrlandstermer en mångfald, de har ett inflöde av folk och det kommer 
hela tiden fler invandrare och flyktingar. Det kanske kan leda till nya influenser som den 
kreativa klassen uppskattar. Lindgren menar att piteborna idag är öppna och välkomnande, men 
hon tror att de måste öppna sig ännu mer. Ett annat bidragande till mångfald är 
musikhögskolan, dit söker sig studenter från hela Sverige men också utlandsstudenter. Vad 
gäller livsstil menar Richard Lloyd och Terry Nichols Clark att det kan bero på att människan 
har oförutsägbara arbetsscheman och är mer flexibla idag, därför vill de ha nära till fritidsnöjen 
då de får tid. I Piteå finns en närhet till fritidnöjen då de bland annat har årligen återkommande 
arrangemang som PDOL, Piteå Summer Games och Festspelen. De har året runt arrangemang i 
och med Pite Havsbad, som ofta arrangerar olika typer av nöjespaket och Studio Acusticum 
som har cirka två föreställningar i veckan. Musikutbudet i Piteå är stort för att vara en så liten 
stad, eftersom folk skall hinna gå på allt som erbjuds. Den kreativa klassen vill att möjligheten 
skall finnas för upplevelser som till exempel musikscener, kvartersgallerier och teatrar även om 
inte så många tar del av aktiviteterna. Ett annat begrepp som hänger samman med livsstil är 
Piteås boendemiljöer nära vatten och centrum som tidigare nämndes.  
 
Den kreativa klassen söker breda arbetsmarknader och anser att mötesplatser är viktiga. Piteå 
vill vidga sina arbetsmarknader och respondenter anser att Norrbotniabanan skulle leda till 
möjligheter för arbetspendling mellan kuststäderna. Ett av Norrbotniabanans syfte är att knyta 
samman hela regionen, eftersom den befintliga stambanan inte utgör någon funktion för 
arbetspendling. För att skapa mötesplatser har Piteå kommun startat något de kallar 
”Vardagsrummet”. Syftet är att öppna dialoger mellan kommunen och näringslivet, samt 
mellan företagen i sig. Vidare har kommunen tillsatt så kallade tillväxtråd för varje 
insatsområde i tillväxtprogrammet vilka består av personer ur näringslivet. Samtidigt som 
tillväxtrådens främsta uppgift är att arbeta med tillväxtfrågor skapas också en relation mellan 
företagarna och kommunen. Parallellerna till den kreativa klassen kan dras genom att det 
handlar mer om viljan att utvecklas och vem som har idéerna. Kommunen försöker snappa upp 
de aktörer som visar intresse och vill att alla skall få gehör för sina idéer. Även 
musikhögskolan jobbar på att skapa mötesplatser. De har ett fördjupat arbete med begreppet 
mötesplats, som skall leda till en ny miljö där individens egna förhållningssätt till begreppet 
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samverkan skall fördjupas. Det går också att koppla musikhögskolan till företagsbyn som 
ligger bredvid skolan. Den har som syfte att skapa integration mellan studenterna och 
näringslivet.  
 
Ray Oldenburg pratar om ”den tredje platsen” som syftar till mötesplatser utanför hemmet och 
arbetet. Den sociala interaktionen i samhället gör städer mer attraktiva och Piteå har som 
tidigare nämnt bland annat Studio Acusticum och Havsbadet. I staden finns en nybyggd 
galleria som kan anknytas till mötesplatser. Miljöerna som kommunen vill skapa är av stor 
betydelse och kommunen håller just nu på med ett projekt i stadskärnan. De skall göra om 
Sundsgatan som går igenom staden så den blir grönare och smalare. Det diskuteras även hur 
användning av bänkar, dammar och annat material skall användas längst gågatan mitt i 
centrum. Röckner anser att gågatans utformning har stor betydelse när det gäller handelsstråket 
och mötesplatser i staden. Gatufestivalen PDOLs avsikt är att skapa en mötesplats för flera 
målgrupper, inte minst för de som flyttat från Piteå och under PDOL passar på att göra ett 
hemvändarbesök.  
 

5.1.1 Det kognitiva avståndet 

Det kognitiva avståndet som baserar sig på en människas egna erfarenheter relaterat till resans 
tid, färdmedlets behaglighet, kostanden och ansträngningen. Alla dessa faktorer kan kopplas till 
Norrbotniabanan då just tidsperspektivet kan se olika ut mellan två platser trots att de har 
samma avstånd. Röckner menar att transporterna i sig är viktiga, de behövs verkligen i 
Norrland, eftersom Piteå arbetar för att få en fungerande passagerartrafik mellan kuststäderna 
och på så sätt vill knyta samman regionen. Norrbotniabanan skulle halvera pendlingstiderna 
som i sin tur kan leda till flera positiva effekter, en är att folk kan bo kvar i Piteå men arbeta på 
en annan ort och en annan faktor är att skapa nyetableringar av företag som kan leda till att fler 
kompetenta människor skulle flytta dit. Dessutom skulle besöksnäringen påverkas positivt, fast 
i olika grader beroende på transportens upplägg. Det inte bara tidsperspektivet som får en 
positiv knuff utan banan skulle även vara bra säkerhetsmässigt och miljömässigt. Stambanan i 
norrland tar idag cirka 40 procent mindre gods än i syd- och mellan Sverige vilket ökar 
transportkostnaderna och skulle det hända något på det enda spår som nu finns skulle det bli 
stopp i trafiken, vilket skulle ge konsekvenser för industrierna.  
 
När det handlar om arrangemang och kulturella händelser finns det en geografisk bild, hävdar 
Jernelöf. Psykologiskt skulle Norrbotniabanan gynna både näringen och transporter. Piteås 
möjligheter för ett samarbete ända ner från Gävle och upp till Uleåborg skulle se ut på ett helt 
annat sätt om det fanns bättre förbindelser. Även Johansson påstår att Norrbotniabanan skulle 
förändra Piteås besöksnäring positivt medan Wallgren tror att skillnaden inte kommer att öka 
markant, utan folk som reser från Stockholm kommer att fortsätta flyga eftersom det är så pass 
långt avstånd. Som det ser ut idag kommer majoriteten av Pite Havsbads privatgäster med bil, 
konferensgäster väljer oftast flyget och fotbollslagen som skall delta i Piteå Summer Games 
kommer med buss, flyg eller med det chartrade tåget från Stockholm.  
 

5.1.2 Attraktioner i Piteå 

Kotler et al. förklarar huruvida platser kan delas in i om de inte har någon attraktion, en 
attraktion, ett par attraktioner eller flertalet attraktioner. Piteå ligger i Norrbotten och har snö 
och is inpå knutarna stora delar av året. En plats kan inte förändra sitt klimat, naturliga terräng 
eller geografiska position vilket Piteå tar till vara på genom att bygga vattennära bostäder, 
utöka samarbetet med närliggande kommuner samt att de tar tillvara på sina naturtillgångar 
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genom bland annat pappersindustrier. Av de attraktioner som Kotler et al. förespråkar att en 
stad kan utveckla har vi genom respondenternas svar fått reda på att Piteå anser sig ha ett antal 
attraktioner som följer nedan; 
 
Piteå har ett flertal faktorer som kan liknas med naturlig skönhet och särdrag. De högsta 
naturvärdena finns i ytterskärgården där det växer granurskogar, gammeltallskogar och 
vildmarker. Piteå erbjuder även orörd natur och hotade växt- och djurarter. Det finns 
naturreservat med en biologisk mångfald samt en skärgård bestående av 70 öar som 
tillsammans bjuder på en särskild flora. Ur ett historiskt perspektiv finns det genuina 
kulturmiljöer och många fornlämningar. Piteå har två gallerior; Gallerian Piteå och Småstaden 
varav Gallerian Piteå invigdes i oktober 2007, bägge ligger centralt i staden. Studio Acusticum 
kan ses som en kulturell attraktion och aktivitet då det arrangerar regelbundna konserter, samt 
att vem som helst kan hyra in sig och nyttja lokalerna för bland annat konferenser, 
filminspelningar och konserter. Det finns ett utbud av olika rekreationsområden i Piteå som 
vandringsleder, promenadstigar och motionsspår. Piteå är omslutet av 530 kilometer 
havsstränder som skapar badmöjligheter och kajakleder. I 
innerstaden satsar kommunen på att göra gågatan grönare, och 
skönare, inte minst för att skapa fler mötesplatser. Piteå arrangerar 
varje år den internationella fotbollscupen Piteå Summer Games 
som är den näst största i Sverige efter Gothia Cup. Då fylls Piteå 
av 700 fotbollslag under fyra dagar. PDOL kan vara Piteås näst 
mest kända varumärke efter Pite Havsbad. Det är meningen att det 
skall vara en gatufestival mer än en musikfestival och målet är att 
skapa en mötesplats för personer i olika åldrar. Havsbadet är Piteås 
mest kända varumärke då den stora anläggningen erbjuder 
aktiviteter året om med allt från golf till isbrytarturer. Övriga 
produktioner och kända symboler för Piteå är band annat 
nationalrätten Pitepalt.  

5.2 Andra betydande faktorer 
Kotler et al skriver att samverkan mellan styrande och representanter från näringslivet på en 
plats är en förutsättning för att platsmarknadsföringen skall nå framgång. En planeringsgrupp 
från lokala eller regionala styrande är ett sätt att organisera platsmarknadsföringen, men 
kommersiell kunskap behövs från första början för att planeringen skall bli förnuftig. I Piteå 
har ett tillväxtprogram för åren 2004-2010 tagits fram av kommunen, som innehåller ett antal 
insatsområden som har tillväxtpotential. För varje insatsområde har kommunen tillsatt ett så 
kallat tillväxtråd som består av representanter från det lokala näringslivet samt att det i Piteå 
finns ett tillväxtpolitiskt utskott, där förtroendevalda politiker sitter och arbetar med 
tillväxtfrågor. I tillväxtprogrammet har det tagits fram visioner, mål och vilka strategier som 
skall användas för att uppnå de olika målen, vilket kan ses som en organisering av vad som 
behöver göras. Vidare tar Kotler et al. upp fyra steg som är nödvändiga för att en plats skall 
vara välmående och växa. Det första är att en plats måste säkra det basbehov av infrastruktur 
och service som befolkningen, besökare och företag behöver. Det kan kopplas till 
Norrbotniabanans betydelse som den skulle få för Piteå då dess viktighet för hela regionens 
utveckling och tillväxt har framkommit under studiens gång. Steg två är att platsen kan behöva 
locka till sig nya investeringar, företag och människor, kan i Piteå kopplas till de satsningar 
som för tillfället görs inom energiområdet. Steg tre innebär att platsen måste kommunicera sin 
image, karaktärsdrag och fördelaktiga sidor mot olika målmarknader. I Piteå arbetar 

Figur 6 Pitepalt 
(http://gfx.aftonbladet.se) 
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näringslivskontoret med sådana typer av informationsmaterial och annonser som främst riktar 
sig mot inflyttare och företag, samtidigt som turistbyrån arbetar mot besökare. Steg fyra 
innebär att platsen måste få stöd från sin befolkning, sina ledare och de etablerade institutioner 
som finns där för att platsen skall anses gästvänlig och villig att ta emot nya företag, 
investeringar och besökare. Det har framkommit i intervjuer att kommunen och näringslivet på 
många sätt samarbetar med varandra och att pitebor är bra på att säga välkommen till personer 
som kommer till Piteå. 
 
När det kommer till Kotlers et al. hårda och mjuka faktorer (se tabell 1) uppfyller Piteå de 
flesta av de hårda faktorerna på ett positivt sätt. Kommunen har inga skulder, vilket bidrar till 
en ekonomisk stabilitet. Det har även framkommit i intervjuerna att om någon verkligen vill 
satsa på något är chansen stor att denne får stöd och hjälp av kommunen. Vidare finns det 
många arrangörer och driftiga personer i Piteå, vilket också bidrar till att produktiviteten i 
kommunen går framåt. De kostnader (utöver normala produktionskostnader) som skulle kunna 
tillkomma vissa företag som väljer att etablera sig i Piteå kan vara transportkostnader, då den 
befintliga järnvägen i princip redan används till max. Då det i kommunen finns mycket 
oexploaterad mark finns det möjligheter till etableringar och nybyggnationer för företag, vilket 
kan kopplas till faktorn egendom och ägande. I Piteå kommun arbetas det mycket med 
samverkan, vilket leder till nätverk mellan olika företag samt med kommunen. Det har även 
framkommit i intervjuer att kommunen stödjer och hjälper nya företag att etablera sig i Piteå på 
olika sätt och kommunen uppmuntrar alla som har idéer som kan stärka Piteå. När det kommer 
till kommunikation och infrastruktur saknar Piteå en egen flygplats samt passagerartrafik med 
tåg. Då godstransporter på järnvägen går via den fullt utnyttjade stambanan kan det påverka de 
industrier som finns i kommunen negativt då möjligheten att frakta gods är begränsad. Den 
strategiska lokaliseringen med Piteå kan vara att det är en tillväxtregion som har ett avstånd till 
storstadsregionerna, till exempel Stockholm, där trängseln är stor och levnadskostnaderna 
högre. Tillväxtprogrammet som har tagits fram i Piteå kan ses som ett exempel på vad Kotler et 
al. kallar Stimuleringsplan och program. Där finns visioner, mål och strategier angivna som 
skall bidra till Piteås tillväxt.  
 
Bland de mjuka faktorerna som Kotler et al. tar upp kan nischutveckling kopplas till Piteå med 
de satsningar som i dagsläget görs inom energibranschen. Planering av en stor vindkraftspark 
samt forskningen om biodiesel kan visa sig bli mycket betydande både regionalt, nationellt och 
internationellt. Livskvaliteten är något som Piteå kommun arbetar hårt med. De försöker att få 
människor som flyttat ut från kommunen att flytta tillbaka. Det nämns i intervjuer att dom 
flesta ungdomar väljer att flytta för att studera eller se världen, vilket respondenter också anser 
vara sunt. Dock arbetar kommunen för att få ungdomarna att vilja flytta tillbaka till Piteå senare 
i livet. Sedan anser respondenter att för till exempel en barnfamilj är det väldigt enkelt att bo i 
Piteå, då det är en lagom stor småstad som har allt som behövs och närhet till det mesta. När 
det kommer till professionell och arbetskraftskompetens kan musikhögskolan i Piteå kopplas 
till det. Utöver de utbildningar inom musik, media och upplevelser finns också företagsbyn 
Acusticum i anknytning till musikhögskolans lokaler, där företagen är verksamma inom samma 
branscher som musikhögskolan. Det gör att studenterna på musikhögskolan och företagen 
kommer närmare varandra.  

5.3 SWOT-analys av Piteå 

Styrkor 
Holloway och Plant skriver att till exempel lokalisering, image, rykte samt kompetens är 
styrkor som en plats eller ett företag kan ha. I Piteå anser flera av respondenterna att 
människorna och den så kallade ”pite-andan” vara en av de största styrkorna. Befolkningen är 
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stolt över att vara pitebor och de är bra på att få besökare och nyinflyttade att känna sig 
välkomna. Vidare anses handlingskraften hos människorna i Piteå vara en styrka, då det inte 
”sitter fast” när det kommer till att uträtta något, folk antar gärna nya utmaningar och hjälper 
gärna till. Sedan anses närheten till det mesta inom kommunen vara en styrka. Kombinationen 
av utbud med allt från stadspuls, skärgård, natur, flertalet föreningar inom olika aktiviteter med 
mera samt att kommunen är skuldfri anses också vara styrkor för Piteå (se figur 7). Vilket 
passar ihop med Kotlers et al. hårda och mjuka attraktionsfaktorer som säger att alla 
attraktionsfaktorer inte kan bli maximerade på alla platser därför är det viktigt att göra unika 
kombinationer av attraktionsfaktorer för varje plats. För barnfamiljer är det enkelt att bo i Piteå, 
vilket också kan ses som en styrka. Ytterligare en styrka för Piteå är det starka varumärke som 
Pite Havsbad har. Det har framkommit under studien att Pite Havsbad har skapat en bas som 
övriga turistföretagare i kommunen kan stå på vilket i sin tur har bidragit till att Piteå har blivit 
en evenemangsstad. 
 
Svagheter 
Svagheter kan enligt Holloway och Plant vara till exempel dålig tillgänglighet, läge eller brist 
på kompetent personal. Baksidan av ”pite-andan” anses vara en svaghet då det finns en risk att 
människorna blir för inåtriktade och på så sätt inte tar del av influenser av omvärlden eller att 
externa företag inte får möjligheter att lämna anbud eller offerter på arbeten inom kommunen. 
Vidare ses det geografiska läget som en svaghet, då det inte finns någon flygplats i Piteå och att 
det kan vara dyrt att ta sig dit. Då Piteå är en småstad och inte har samma mått av handelsutbud 
som en större stad kan ha, kan det ses som en svaghet. Eftersom att invånarantalet bara ligger 
runt 41 000 personer i kommunen kan det vara svårt att få tag i personal till större evenemang, 
vilket passar in på Holloway och Plants resonemang om svagheter. Bristen på tågförbindelser 
för passagerartrafik vilket är en svaghet. 
  
Möjligheter  
Enligt Holloway och Plant kan möjligheter vara nybyggnationer av till exempel ett nytt 
bostadsområde eller en utveckling hos industrin eller andra företag på platsen. 
Energisatsningarna som görs i Piteå i dagsläget kan öppna för många arbetstillfällen samtidigt 
som det kan bidra med en stor del av den energikonsumtion som finns i världen. Vidare finns 
möjligheter till att energisatsningarna leder till utveckling och kanske utbildning inom området 
i Piteå. Respondenterna är överrens om att Norrbotniabanan skulle leda till möjligheter inom 
flera områden om den byggs. Andra möjligheter som finns är att det finns många lägen för 
attraktivt boende i Piteå och att det finns mark som ännu är oexploaterad som kan utnyttjas till 
exempelvis nya företagsetableringar. Då Piteå anses vara en sommarstad finns möjligheter att 
utveckla turism och arrangemang under resten av året. Utöver det finns möjligheter med 
musikhögskolan, då en utveckling av den kan leda till fler studenter och ännu högre kvalitet på 
utbildning och kompetensutveckling.  
 
Hot 
Hot kan vara händelser som sker i närheten av platsen eller företaget och som påverkar 
verksamheten negativt anser Holloway och Plant. Det kan röra sig om konkurrens från ett annat 
företag, en annan plats, eller att transportsträckor byggs om eller förändras på något sätt. 
Utflyttningen från Norrbottensregionen anses vara ett hot mot Piteå, det trots att 
högkonjunkturen är stark i Piteå i dagsläget. Vidare kan Piteås ställning som ”lillebror” i länet 
jämfört med till exempel Luleå vara ett hot då företag och regionkontor ofta etablerar sig i 
residentstäder istället för att välja mindre orter. Prisutvecklingen på energi anses vara ett hot då 
Piteå har stora industrier som konsumerar stora mängder energi och kan drabbas negativt om 
energipriserna går upp. Vidare är svårigheterna med transporter ett hot mot Piteå eftersom att 
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de industrier som verkar där är beroende av att kunna transportera sina varor till andra platser. 
Konkurrens mellan till exempel evenemangsstäder ses också som ett hot i Piteå, då till exempel 
Luleå också anordnar evenemang som en sommarfestival eller konserter med artister som 
arrangörer önskat se i Piteå. Sedan nämns lågprisflyget som ett hot, då priset för en resa till 
exempelvis Paris kan ligga i samma prisklass som en resa till Piteå för potentiella besökare. 
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Figur 7 SWOT-analys av Piteå 
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6 SLUTDISKUSSION OCH VÅRA FÖRSLAG 

6.1 Slutdiskussion 
I uppsatsens syfte framgår det att studien skulle undersöka vad Piteå kommun och näringslivet 
gör, vilka faktorer som påverkar attraktiviteten för en stad samt vad de kan göra för att öka sin 
attraktivitet. Vi ville även ta reda på hur samverkan ser ut mellan kommunen och näringslivet, 
vilket gjordes med hjälp av djupintervjuer med betydande aktörer i näringslivet samt med Piteå 
kommun. När det kommer till de huvudsakliga faktorer som Piteå saknar, anser vi att det 
handlar om kommunikationer och transporter, då Piteå har varken flygplats eller 
passagerartrafik med tåg samt att den befintliga järnvägen Stambanan redan utnyttjas till fullo. 
Det finns många tunga industrier (till exempel gruv- och skogsindustri) i Norrbottensregionen 
vilket gör att de är beroende av väl fungerade logistik. Därför anser vi att en byggnation av 
Norrbotniabanan skulle vara av stor betydelse för Piteås och norra Sveriges utveckling och 
tillväxt. 
 
Efter att ha studerat Piteås kommun och näringsliv samt vad de gör anser vi att det finns ett 
samarbete med ett mål om att öka Piteås attraktivitet. Piteå kommun tar hänsyn till olika 
grupper av människor, i dagsläget strävar de efter en mångfald av människor som skall leda till 
nya influenser. Vi anser att nya influenser kan leda till nya idéer och utveckling, så kommunens 
strävan ligger rätt i tiden. Svårigheter som kan komma av mångfald är att den ursprungliga 
befolkningen inte är villiga att ta till sig de kulturer som internationell invandring kan föra med 
sig. Därför är det viktigt att de styrande i kommunen uppmärksammar eventuella spänningar 
mellan olika etniska grupper så att de kan redas ut innan de blir för stora. En väl balanserad 
mångfald kan leda till positiva effekter enligt oss. Att Piteå kommun är öppen för nya idéer och 
nytänkande gäller även den befintliga befolkningen och inte enbart från influenser genom andra 
kulturer, vilket är positivt. Det har genom intervjuer framkommit att handlingskraften är stor 
hos människorna i Piteå vilket vi anser kan bidra till utveckling då människorna inte är rädda 
att anta nya utmaningar. ”Pite-andan” kan ses som en styrka då befolkningen är stolta över att 
vara pitebor och värnar om sin hembygd. Samtidigt kan ”pite-andan” vara en svaghet då till 
exempel företagare i Piteå väljer sina underleverantörer inom kommunen vilket kan göra det 
svårt för externa företagare att komma in med anbud och offerter till Piteå. Att släppa in 
externa företagare i kommunen anser vi kan leda till bildande av nätverk och transregionella 
samarbeten. Dock anser vi att samarbeten och samhörigheten inom kommunen kan stärkas 
genom ”pite-andan” för att den skapar en samhörighet mellan aktörerna i Piteå.  
 
Musikhögskolan, Studio Acusticum och alla de arrangörer som finns i kommunen anser vi 
bildar vad Florida skulle kalla den superkreativa kärnan. Vi håller även med respondenterna om 
att Piteå är en evenemangstät stad under sommaren, tack vare att de arrangemang som äger rum 
då är större än de under resten av året. Vi anser att Piteå inte har så många möjligheter att 
utveckla vinterhalvåret turistiskt och eftersom att sommarsäsongen är så pass intensiv, bör det 
tas i beaktande att lokalbefolkningen kan behöva en återhämtning. Piteå har heller inte de 
geografiska resurserna som krävs för att bli en alpin skidort som till exempel Åre och 
Riksgränsen. Om Piteå vill utveckla sitt vinterhalvår så bör de komma med något unikt som 
kan locka turister, då konkurrensen från andra vinterdestinationer är hög. 
 
Arbete är inte det enda som människor letar efter när de väljer var de skall flytta, utan 
livsmiljöer och utbudet är av stor betydelse. Piteå ligger vid kusten och har därför möjligheter 
att skapa boendemöjligheter vid vattnet, det anser vi vara en betydande tillgång för kommunen 
då det genom intervjuer framkommit att tomter vid vattnet är eftertraktade. Som det ser ut idag 
är Piteå en lagom stor småstad med ett varierande handels- och aktivitetsutbud, enligt 
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undersökningar kommunen gjort band de som flyttat till Piteå och om kommunen ökar sin 
tillväxt finns det risker att folk ändrar uppfattning. Därför anser vi att de styrande i kommunen 
måste värdera hur viktigt det är att Piteå förblir en lagom stor småstad eller om de vill att Piteå 
skall ta Luleås plats som ”storebror” i länet. Vidare anser vi att Piteå har ett utbud som räcker 
till, med två gallerior och ett handelsstråk med många olika affärer och mötesplatser. Under 
studiens gång har det även framkommit att befolkningen är rädda för att nya bostäder skall 
byggas på de rekreationsområden som finns men kommunen satsar på att bevara dem samt att 
bygga fler grönområden i staden. Vi finner grönområden som en viktig del av en levande 
stadskärna och anser att kommunens beslut är av godo.   
 
Vi anser att de satsningar som i dagsläget görs inom energiområdet ligger rätt i tiden i och med 
klimatförändringarna och en sinande oljereserv. Satsningarna inom energi kan leda till stora 
förändringar både på ett regionalt, nationellt och internationellt plan. Om forskningen kring det 
förnyelsebara bränslet biodiesel blir lika framgångsrikt som förväntas, har Piteå stora 
möjligheter att växa betydligt. 
 
Norrbotniabanan bör byggas av flera olika anledningar enligt oss. Den enda järnvägen som 
leder genom hela Sverige är Stambanan, som har ett enda spår och utnyttjas till max. I och med 
de tunga industrier som finns i Piteå och i övriga Norrbotten är väl fungerande 
kommunikationer av stor vikt, då industrierna är beroende av transporter av gods. Skulle det 
inträffa en olycka på Stambanans enda spår blir resultatet att trafiken stannar helt. Det anser vi 
vara oroväckande, samtidigt som ett ökat tryck av godstransport kan leda till att de få 
passagerartåg som trafikerar Stambanan dras in. Vidare instämmer vi med respondenterna att 
Norrbotniabanan skulle bidra till bredare arbetsmarknader för Norr- och Västerbotten då 
pendlingstiderna mellan kuststäderna skulle förkortas markant. Eftersom att livsmiljön idag är 
viktig skulle människor få en större valmöjlighet, genom att kunna bo i Piteå och arbeta på 
annan ort. Norrbotniabanan skulle även kunna leda till samarbeten mellan de universitet som 
ligger längst norrlandskusten. Dessutom skulle banan påverka Piteås turistnäring positivt då 
personer bosatta längst Norrlandskusten skulle få det enklare att ta sig till Piteå med en kortare 
restid, större säkerhet och mer miljövänligt. Vi anser även att Piteås tillgänglighet för övriga 
Sverige skulle förbättras med ett direkttåg till Piteå.  
 
Vi finner att Piteå har en väl fungerande samverkan mellan många aktörer i Piteås kommun och 
näringsliv. Involvering av alla företagare som är intresserade i kommunens mål och 
tillväxtprogram är ett bra sätt att öka utvecklingen och få fram nya idéer. De tillväxtråd som 
finns och det tillväxtpolitiska utskottet anser vi också vara bra sätt för att främja nya idéer och 
samverkan. Enligt studien som har gjorts uppmuntrar och stöttar kommunen personer som 
verkligen vill satsa på något som kan stärka Piteås attraktivitet, samtidigt som kommunen 
stöttar och medverkar i en rad olika arrangemang på olika sätt. I och med tillväxtprogrammet 
finns det klart definierade mål och strategier vilket gör att Piteå kommun är på rätt väg med sin 
utveckling, enligt oss.  
 
Kommuner brottas ständigt med konkurrens från andra städer. Vi anser att Piteå kan ha det 
svårare i och med stadens geografiska läge, då det inte finns samma utbud på arbetskraft som i 
de större regionerna, exempelvis Stockholm. Enligt oss tacklar Piteå konkurrenssituationen på 
ett bra sätt då de är öppna för nya idéer och vågar ta sig an nya utmaningar.  
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6.2 Våra förslag för Piteås ökade attraktivitet  

Följande stycke är baserad på Kotler et al. fyra steg för en värdeökande process av ett hållbart 
samhälle. 
 
Steg ett: basbehov av service och infrastruktur; i dagsläget anser vi att den service (till exempel 
skola, vård och omsorg) som finns i Piteå räcker till. Skulle Piteå öka sin befolkningsmängd 
markant bör servicen ses över och utvidgas. då transportmöjligheter till och från Piteå är 
begränsade anser vi att Norrbotniabanan skulle vara en optimal lösning för att komplettera 
Piteås behov av infrastruktur.  
 
Steg två: nya investeringar, företag och människor; de satsningar som görs inom energiområdet 
anser vi tillhöra nya investeringar och skapar en möjlighet att ”sätta Piteå på kartan”, vilket vi 
anser är positivt för en ökad tillväxt. Det som bör beaktas är som tidigare nämnts att Piteå kan 
förlora sin ”stämpel” om att vara en lagom stor småstad om den växer för mycket.  
 
Steg tre: platsens sätt att kommunicera sin image, karaktärsdrag och sina fördelaktiga sidor; i 
Piteå arbetar näringslivskontoret, turistbyrån samt företagen på orten med att marknadsföra 
staden. Vi anser att arbetet som görs idag är bra men bör utökas i och med den hårda 
konkurrensen som idag råder mellan platser. Vidare anser vi att Piteå använder sina 
fördelaktiga sidor, främst inom de högkvalitativa arrangemangen.  
 
Steg fyra: stöd från befolkningen, sina ledare och sina etablerade institutioner för gästvänlighet 
och öppenhet; för en öppenhet är samverkan en viktig faktor som vi anser fungerar bra i Piteå. 
Vidare är befolkningen bra på att få besökarna att känna sig välkomna, vilket vi också anser 
vara betydande för att turisterna skall vilja besöka staden. 

6.3 Förslag på framtida forskning 
Då vår studie ses ur aktörernas perspektiv skulle en undersökning från befolkningens synvinkel 
komplettera studien. Vi ser att en undersökning med kvantitativa metoder i form av en 
enkätundersökning till Piteås invånare skulle vara ett sätt, ett annat skulle kunna vara genom 
fokusgrupper ur befolkningen för diskussioner om Piteås situation.  
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Bilaga 1: Befolkningsutveckling och flyttströmmar i Piteå kommun 
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Bilaga 2 Befolkningsförändring i Norrbottens kommuner 2007 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till Kristina Falk, projektledare, Norrbotniabanegruppen 
 

• Beskriv Ert arbete 
• Hur skulle Norrbotniabanans sträckning se ut? 
• Så det huvudsakliga syftet med banan skulle vara att frakta gods? 
• Kommer det inte att gå någon passagerartrafik på den också? 
• Hur långt har man kommit i beslutsfattandet om det blir en bana eller inte? När 

förväntar detta bli ”klubbat”? 
• Har näringslivet något att göra med beslutet eller är det enbart på politisk nivå? 
• Vilka är de huvudsakliga intressenterna, förutom kommunen som är involverade i 

Norrbotniabanan? 
• Finns det några större faktorer som talar mot ett bygge?  
• Är det för att det är fullt på Stambanan som bara godstågen går där nu? 
• Tror Ni att det skulle kunna underlätta för etableringar av företag här uppe också? Om 

Norrbotniabanan byggs? 
• Vad anser Ni är Piteås styrkor och svagheter? 
• Finns det möjligheter och hot för Piteå? 
• Vad tror Ni Piteå kan göra för att öka sin attraktivitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Bilaga 4: Intervjufrågor till Ingemar Jernelöf, verksamhetschef, musikhögskolan 
 

• Beskriv Ert arbete 
• Har Ni en stor samverkan med kommunen? 
• Samverkar Ni med andra företag i kommunen? 
• Hur många är det som söker till skolan? 
• Är det många som söker och inte kommer in? 
• Spelar det någon roll vad de spelar när de söker hit? 
• Är det folk i alla åldrar som söker till skolan? 
• Vet Ni varifrån de som går på skolan kommer ifrån? I så fall, är det tydliga mönster i 

Sverige? 
• Är det mycket utländska studenter som går här? 
• Stannar studenterna oftast hela studietiden eller läser de bara ett tag och sedan hoppar 

de av? 
• Blir studenterna kvar här när de läst klart eller åker de iväg? 
• Finns det studentbostäder så det räcker åt alla? 
• Vet Ni vad studenterna anser om Piteå som stad? 
• Hur marknadsför Ni skolan? Marknadsför Ni Piteå samtidigt som skolan? 
• Piteå verkar vara en evenemangstät stad trots att den är liten, stämmer det? 
• Hur tror Ni Norrbotniabanan kan komma att påverka skolan? 
• Har Piteå några styrkor och svagheter? 
• Har Piteå några möjligheter och hot? 
• Vad kan göras för att Piteå skall bli en mer attraktivt stad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Bilaga 5: Intervjufrågor till Katarina Johansson, turistbyråchef, turistbyrån i Piteå 
 

• Beskriv Ert arbete 
• Hur ser samarbetet med kommunen ut? 
• Har Ni egna mål, eller arbetar Ni bara med dem som Ni har med kommunen? 
• Samarbetar Ni med närliggande kommuner i regionen? 
• Vad har Ni för marknadsföringsstrategier? Både för att folk skall besöka Piteå men 

även för att få folk att flytta hit? 
• Hur många är Ni som jobbar på turistbyrån? 
• Har Ni någon statistik för hur många som besöker Piteå? 
• Vilka är de största evenemangen i Piteå? 
• Är det fler besökare här under sommaren än under vintern? 
• Hur ser vinterhalvåret ut här i Piteå? Vilka evenemang har Ni då? 
• Har Ni några siffror på hur många det är som besöker evenemangen och bor i Piteå 

och hur många det är som kommer utifrån? 
• Vilka transportmedel använder besökarna sig av för att ta sig hit? 
• Vad skulle Norrbotniabanan ge för effekter på Piteå? 
• Är Ni involverade i bygget av Norrbotniabanan? 
• Är det bara positivt att ha passagerartrafik ända hit upp? 
• Har Ni några speciella strategier för att få folk att flytta hit? 
• Vilka styrkor och svagheter har Piteå? 
• Vilka möjligheter och hot finns? 
• Hur ser konkurrensen ut från de städer som ligger runt Piteå? 
• Vad tror Ni Piteå kan göra för att öka sin attraktivitet? 
• Vilka turister har Ni här, är det många internationella gäster? 
• Har piteborna någon inverkan på det som händer i staden? Vet Ni vad de anser om att 

det är så mycket evenemang? 
• Hur ser utbudet av kultur och nöjeslivet ut i övrigt, året om och till vardags? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Bilaga 6: Intervjufrågor till Kjell-Anders Johansson, cupansvarig, Piteå Summer Games  
 

• Beskriv Ert arbete 
• Hur marknadsförs Piteå Summer Games? 
• Hur ser marknadsföringen ut på lokal nivå, nationell nivå respektive internationell 

nivå? 
• Hur många lag rör det sig om? 
• Hur ser det ut här i Piteå när alla dessa fotbollspelare kommer? Det måste vara helt 

fullt här i staden. 
• Hur gör Ni för att nå lagen utomlands?  
• De som har varit här får de direkt erbjudande om att komma igen? 
• När Ni åker utomlands, marknadsför Ni bara cupen då eller marknadsför Ni Piteå 

också? 
• Vad har cupen för betydelse för Piteå kommun? 
• Hur länge är besökarna här? 
• Hur ser Ert samarbete ut med kommunen? 
• Samarbetar Ni även med andra företag i kommunen?  
• Hur tror Ni att de som besöker turneringen ser Piteå som stad? 
• Hur fungerar det med logi och mat för så mycket människor? 
• Görs det någon utvärdering efter cupen?   
• Hur mycket betalar lagen för att få vara med? 
• Hur ser feedbacken ut? Ger kommunen också någon feedback? 
• Vad tycker piteborna om Piteå Summer Games? 
• På vilka sätt tar sig lagen hit?  
• Hur skulle Norrbotniabanan påverka Piteå kommun? 
• Är Ni involverade i byggt av Norrbotniabanan? 
• Vad anser Ni att Piteås styrkor och svagheter är?  
• Vad anser Ni att Piteå har för möjligheter och hot? 
• Hur ser konkurrensen ut för fotbollscuper? 
• Vad tror Ni att Piteå kan göra för att öka sin attraktivitet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Bilaga 7: Intervjufrågor till Marie Lindgren, näringslivsutvecklare, Piteå kommun  
 

• Beskriv ert arbete 
• Hur ser arbetet ut kring tillväxtprogrammet, det som är just nu? 
• Har alla mål i tidigare tillväxtprogram uppnåtts? 
• Är målen på samma nivå som på det förra programmet? 
• Är det något Ni i efterhand kommit på var mindre bra med tillväxtprogrammet? 
• Vad innebär det ekonomiskt? Kommer det läggas mycket pengar på energin? 
• Tror Ni att målen i det här tillväxtprogrammet kommer uppnås? 
• Vilka sektioner har hunnit längt i målen? 
• Vad är företagsbyn vid Studio Acusticum för något? 
• Ert samarbete med företag, skiljer sig det mellan stora och små företag? 
• Vet Ni hur många företag som är med och involverade i tillväxtprogrammet? Pratar de 

små förtagen med Er lika mycket som de stora? 
• Är det något företag eller aktör som satsar mer på att uppfylla målen? Eller drar alla 

sitt strå till stacken? 
• Finns det några svagheter med tillväxtprogrammet, eller har Ni jobbat bort dem? 
• Vad arbetar Ni mest med för att påverka inflyttning eller motverka utflyttning? 
• Hur samarbetar Ni med Piteåborna? För att ta reda på vad de tycker? 
• Hur skulle Norrbotniabanan påverka Piteå? 
• Vad har Piteå för styrkor? 
• Vad har Piteå för svagheter? 
• Finns det några möjligheter som kan utvecklas eller håller på att utvecklas? 
• Har Piteå några hot? 
• Vad kan Piteå göra för att bli mer attraktiv? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Bilaga 8: Intervjufrågor till Roger Norén, konserthuschef, Studio Acusticum 
 

• Beskriv Ert arbete 
• Vad är det för typ av evenemang här i Studio Acusticum? 
• Hur ofta är det evenemang för allmänheten? 
• Kostar det pengar att gå på dem? 
• Hur ser marknadsföringen ut för arrangemangen? 
• Hur många är det som besöker arrangemangen? 
• Kan vem som helst hyra den för att spela in en skiva? 
• Vad kostar det? 
• Betalar studenterna för att få använda lokalerna och inspelningsstudion? 
• Hur många studenter går det på skolan? 
• Har Ni några framtidsplaner för konserthuset och skolan? 
• Finns det flera liknande utbildningar de som finns här i Sverige? 
• Vilka är det som besöker arrangemangen här, är det oftast Piteåbor eller kommer det 

människor från grannstäder? 
• Vad tror Ni Norrbotniabanan ge för konsekvenser då det är lite svårt att ta sig hit? 
• Vad har Piteå för styrkor och svagheter?  
• Är utbudet av evenemang i den här staden stort till vardags? 
• Ser Ni några möjligheter och hot för staden? 
• Vad kan Piteå gör för att bli mer attraktivt? 
• Huset tillhör ju kommunen, bestämmer de målen eller har Ni satt upp egna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Bilaga 9: Intervjufrågor till Erik Persson, näringslivschef, Piteå kommun 
 

• Beskriv Ert arbete. 
• Har Ni arbetat med tidigare tillväxtprogrammen? 
• Vad tror Ni att det här med energi kan få för konsekvenser för Piteå kommun? 
• Var kommer vindparken att byggas? 
• Hur många vindkraftverk skall det vara? 
• Angående klimatet, hur kommer vindkraftparken att påverka miljön runt den? 
• Har något av områdena högre prioritet än den andra? Av vindkraftparken och den 

förnyelsebara energin 
• Finns det några svagheter i det tillväxtprogram som Ni har idag? 
• Kommer Norrbotniabanan att kopplas ihop med den befintliga Stambanan? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

Bilaga 10: Intervju med Helene Röckner, kommunchef, Piteå kommun 
 

• Beskriv Ert arbete 
• Hur tas tillväxtprogrammet fram? Hur kommer Ni fram till vilka mål som skall vara 

med och vilka är det som gör det? 
• Hur ser samverkan ut idag mellan kommun och näringsliv? 
• Hur skall Ni få näringslivet att känna sig mer delaktiga? 
• Varför har Ni satt just dem målen som Ni har? Är det någon särskild anledning till de 

här sektionerna? 
• Får alla sektioner lika mycket finansiering? 
• Vilka är det som väljer det? 
• Kan sektionerna önska pengar? 
• Hur arbetar Ni för att öka inflyttningen och minska utflyttningen? 
• Hur når Ni dem som flyttat från Piteå? 
• Vet Ni var de flesta väljer att flytta? 
• Så Piteå hade flest inflyttade i länet, var det första året? 
• Vad tror Ni att utflyttningen från Luleå kan bero på då? 
• Hur ser Ni på Norrbotniabanan? Om den byggs, kommer bostadsfrågan att se 

annorlunda ut? 
• Hur ser bostadsfrågan ut här o Piteå? Planeras det fler bostäder? 
• Hur ser det ut med hyresrätter, vi tänkte på ungdomar som vill flytta in till staden och 

de som studerar på musikhögskolan. 
• Hur ser arbetsmarknaden ut, är det en hög procent arbetslösa i kommunen? 
• Finns det ett bra utbud av utbildningar för ungdomar och äldre studenter här i Piteå? 

Går de flesta på gymnasiet eller är det många som avstår? 
• Flyttar ungdomarna efter gymnasiet? 
• Hur ser Piteås ekonomi ut? 
• Finns det undersökningar som visar vad piteborna anser om staden? 
• Det här med att det ligger så mycket byar runt om Piteå, kräver det en väl fungerande 

kollektivtrafik? 
• Vilka är Piteås starka respektive svaga sidor? 
• Vad gör kommunen för att förbättra det då? 
• Vilka svagheter finns i staden? 
• Vad kan Piteå göra för att öka sin attraktivitet? 
• Hur är det med rekreationsområden i Piteå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Bilaga 11: Intervjufrågor till Robert Sjölund, VD, Pite Havsbad 
  

• Beskriv Ert arbete 
• Samverkar Ni med Piteå kommun eller med de kommuner som Ni har anläggningar i 

för att få folk att besöka Piteå? 
• Samverkar Ni med andra företag i kommunen? 
• Vilken är Er främsta målgrupp som besöker Havsbadet? 
• Hur många bäddar har Ni? 
• Finns det några grupper som med majoritet besöker Havsbadet? 
• Hur ser Era marknadsföringsstrategier ut? 
• Hur tar sig gästerna hit?  
• Hur skulle Norrbotniabanan påverka Er? 
• Vilken betydelse skulle Ni säga att Ni har för Piteå kommun? 
• Tycker Ni att Piteå bör satsa mer på vinterturism? 
• Vad har Piteå för styrkor och svagheter, generellt? 
• Görs det några undersökningar på vad Era gäster tycker om Havsbadet och om Piteå?  
• Vet Ni vad piteborna tycker om all sommarturism? 
• Vad gör att folk kommer hit? Är det mycket konferenser? 
• Hur ser möjligheter och hot ut för Piteå?  
• Vad kan Piteå göra för att öka sin attraktivitet? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Bilaga 12: Intervjufrågor till Patrik Wallgren, Mark och Skog, Piteå kommun 
 

• Beskriv Ert arbete 
• Hur mycket mark äger kommunen? 
• Om det är ett företag som vill etablera sig i Piteå hur väljer Ni var de skall etablera sig 

eller har de en stor valmöjlighet själva? 
• Hur är det med bygge av hus och tomter? 
• Skall det byggas fler bostadsrätter eller hyresrätter? 
• Vilka är det som är intresserade av att köpa tomter? Vilken målgrupp är det främst 

som efterfrågar? 
• Är det lång kö för att bygga hus och köpa tomter? 
• Vilken nivå prismässigt ligger tomterna på? 
• Parker och grönområden, hur bestäms det vart det skall ligga och så? 
• Ni har mest hand om tomtmark och skog? 
• Är Ni involverade i Norrbotniabanan, med tanke på var den skulle dras om den 

kommer hit? 
• Vad skulle Norrbotniabana ge för konsekvenser för Piteå? 
• Har Piteå några styrkor och svagheter? 
• Har Piteå några möjligheter och hot?   
• Hur kan Piteå bli en mer attraktiv stad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Bilaga 13: Intervjufrågor till Jan Wimander, VD, PDOL AB 
• Beskriv Ert arbete 
• Hur marknadsför Ni PDOL? Ser den olika ut på lokal, nationell och internationell 

nivå? 
• Vilket instrument använder Ni Er av mest för marknadsföringen? 
• Finns det hård konkurrens med andra festivaler? 
• Vad tror Ni att PDOL har för betydelse för Piteå kommun? 
• Hur länge har PDOL funnits? 
• Hur har festivalen sett ut över tiden, har den förändrats? 
• Finns det något/några mål för festivalen? 
• Har Ni uppnått målet/målen? 
• Har Ni något samarbete med kommunen? 
• Finns det några andra samarbeten med kommunen förutom de ekonomiska? 
• Hur sköts renhållning under festivalen? 
• Samarbetar Ni med andra företag i kommunen för exempelvis logi och mat? 
• Kommer det företag utanför regionen och ställer upp tält under festivalen? 
• Hur hittar de hit, frågar Ni dem eller söker sig de till Er? 
• Riktar sig PDOL åt någon/några speciella målgrupper? 
• Var kommer Era besökare ifrån? Är det mestadels pitebor eller kommer det folk från 

hela Sverige? Har det gjort någon undersökning så Ni vet? 
• Hur många besökare brukar Ni ha? 
• Vet Ni vad lokalbefolkningen tycker om festivalen, den påverkar ju hela staden genom 

hög musik och ett stort antal turister. 
• Hur tar sig besökarna till Piteå? 
• Vad anser Ni om bygget av Botniabanan och vad skulle den ge för konsekvenser för 

Piteå och PDOL? 
• Är Ni involverade i bygget av banan? 
• Vad har Piteå för styrkor och svagheter? 
• Vad har Piteå för möjligheter och hot? 
• Vad tror Ni Piteå kan göra för att öka sin attraktivitet? 
• Vad hände med vinterfestivalen, Vinter i Piteå? 
• Tror Ni Piteå skulle orkar ha lika mycket arrangemang under vinterhalvåret? 


