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Bakgrund 
 
Författaren av denna rapport har i sin doktorsavhandling (Sillanpää 2002), genom att 
analysera ett turistfenomen från historien, sökt svar på frågan hur bilden av en plats 
uppstår i vårt medvetande. Resultaten utmynnade i en modell för en teori som Pia 
Sillanpää har valt att kalla geografisk imagologi (Geographical Imagology). I korthet 
innebär denna teori följande:  
 

a) det är vår bild/image av omvärlden som i stor utsträckning styr våra handlingar, 
och därmed även våra val beträffande bland annat semestermål och 
fritidssysselsättningar i allmänhet; 

b) olika individer/grupper av individer har olika kulturella referensramar inom 
vilka bilder av omvärlden uppstår och formas; 

c) resande och turism är en aktivitet som formas av en rad samverkande sociala och 
kulturella faktorer, av både historia och nutid; 

d) en image kan dels jämföras med en organism, eftersom den lever i ständig 
utveckling och omvandling, dels med ett pussel, eftersom den består av en 
mängd delar som påverkar varandra och som tillsammans skapar en större 
helhet; 

e) en image kan beskrivas som en paj bestående av fyra bitar: 1. en empirisk 
verklighet (Empirical Reality); 2. en litterär/medial image (Literary/Media 
Image); 3. en symbolisk image (Symbolic Image); samt 4. en emotionell image 
(Emotional Image). Var och en av dessa fyra bitar kan i sin tur innehålla flera 
olika faktorer, faktorer som passar in under en eller flera av ovannämnda fyra 
delar av en image.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa steg i Sillanpääs forskning är att testa ovannämnda modell på moderna 
turistfenomen. Utgångspunkten i modellen är den litterära/mediala imagen.  

Figur 1. Geographical 
Imagology 
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Syfte 
 
Syftet med denna förstudie var att göra en första kartläggning beträffande två specifika 
områden som aktualiserats av skönlitteratur. Det ena området är Västergötland, som står 
i händelsernas centrum i Jan Guillous trilogi om tempelriddaren Arn (Guillou 1998, 
1999 resp. 2000). Det andra området är Pajala/Tornedalen, där handlingen i Mikael 
Niemis Populärmusik från Vittula (2000) äger rum. Syftet med förstudien var att 
kartlägga den stora allmänhetens kännedom om litteraturen ifråga samt av den stora 
allmänhetens bild av och intresse för de aktuella områdena, inklusive eventuellt 
genomförda och/eller planerade resor till dessa.  
 
Det väsentliga var att göra denna första kartläggning innan TV-serien ”Arns rike” skulle 
sändas i TV4 i januari-februari 2004, samt innan filmatiseringen av Niemis bok har 
premiär i september 2004. Eftersom forskningen utgår ifrån antagandet att en image 
förändras över tid och att den påverkas av både litteratur och annan media såsom TV 
och film, är tanken att göra en uppföljning av förstudien i två omgångar, med ca ett års 
mellanrum, efter att TV-serien respektive filmen har visats för den stora allmänheten. 
Hypotesen i förstudien var, att många människor associerar redan nu de aktuella 
områdena med böckerna alternativt författarna ifråga. Hypotesen för framtida 
uppföljningar av studien är, att resultaten kommer att märkbart förändras över tid.   
 
 
Metod 
 
Den metod som har använts för den första kartläggningen består av två separata 
telefonintervju-undersökningar med ca 1000 respondenter per undersökning. 
Respondenterna är slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige i åldern 15-74 år. 
Intervjuerna genomfördes av Marknadsfakta Åre AB.  Telefonintervjuerna gällande 
Västergötland genomfördes 17-30 november 2003 i samband med en 
omnibusundersökning, medan telefonintervjuerna gällande Pajala/Tornedalen 
genomfördes 4-29 januari 2004 i samband med ETOURs s.k. Framtidsscanner som 
kartlägger svenskarnas resvanor. De två frågeformulären bifogas denna rapport.   
 
Förstudien har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond samt Länsstyrelsen i 
Norrbottens län.  
 
Nedan presenteras ett urval av resultaten från de båda undersökningarna. Det bör 
särskilt poängteras att materialet är relativt omfattande och tillåter många korskörningar 
till exempel mellan svaren och respektive respondents bakgrundsvariabler. Däremot 
finns det inom tidsramen för denna förstudie inte utrymme för en mer djupgående 
analys, utan detta får bli en framtida uppgift. Det väsentliga var att få materialet 
insamlat i just detta kritiska skede – ett ”pre-TV-serie” respektive ”pre-film” –skede –  
för att kunna göra en jämförelse av resultaten med dito från en eller flera uppföljningar 
till studien. Författaren är tämligen övertygad om att dessa skulle ge spännande resultat.   
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Resultat 
 
Delstudie Arn/Jan Guillou/Västergötland 
 
Det totala antalet intervjupersoner i denna enkät uppgick till 1045. Av dessa är 903 
personer bosatta utanför Västergötland och 142 bosatta i Västergötland. 61% av 
personerna bosatta utanför Västergötland har någon gång besökt Västergötland, medan 
8% svarar ”Vet ej”.  
 
 
Spontana associationer beträffande ”Västergötland” 
 
Den första frågan löd: ”Säg en sak som Du spontant tänker på när jag säger 
”Västergötland””. Frågan fick 797 öppna svar, och många av intervjupersonerna har 
valt att nämna mer än en association. Ett urval av associationer/teman av associationer 
presenteras i Tabell 1 nedan. Hela 138 öppna svar har att göra med att intervjupersonen 
inte tänker på någonting, att han/hon inte vet var Västergötland ligger, eller liknande, 
dvs. ingen särskild association. Denna grupp av svar är den övervägande största. Slår 
man dessutom ihop denna siffra med de 248 personer som svarade ”Vet ej” istället för 
att ange ett öppet svar, blir totalsumman 386, vilket motsvarar ca 37% av samtliga 
respondenter.   
 
Den näststörsta gruppen av enskilda svar – 106 stycken vilket motsvarar drygt 10% av 
alla svar – utgörs av associationer till ost. Därefter följer ett antal associationer/teman av 
associationer där svaren fördelar sig relativt jämnt. Enskilda orter fick många svar: 
Göteborg 48 stycken, Skara (inklusive Skara Sommarland) 37, Borås 24 och Skövde 19. 
De svar som innehöll ordet ”landskap” uppgick till 22 stycken. Om man som en grupp 
väljer associationer som har att göra med temat ”Hemma, där man är uppvuxen” 
kommer man upp i 37 stycken. En ytterligare stor grupp kunde benämnas ”Släkt, 
vänner och bekanta”, och denna får 33 associationer.  
 
 
Associationer till Arn-trilogin 
 
Hypotesen att många torde förknippa Västergötland med tempelriddaren Arn bekräftas 
endast delvis av resultaten. 15 intervjupersoner svarar att de spontant tänker på något 
som kan grupperas under temat Arn/Guillou. Detta motsvarar 1,4% av samtliga svar. 
Resultatet kan jämföras med till exempel det faktum, att 13 personer (1,2%) anger att de 
spontant tänker på Bert Karlsson.  
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Tabell 1. Spontana associationer till ”Västergötland”.  
 

 Association Antal % 
Ingen association, vet ej 386 36,9% 
Ost 106 10,1% 
Göteborg 48 4,6% 
Skara, Skara Sommarland 37 3,5% 
Borås 24 2,3% 
Skövde 19 1,8% 
Landskapet 22 2,1% 
Hemma, där man är uppvuxen 37 3,5% 
Släkt, vänner, bekanta 33 3,2% 
Jan Guillou, Arn 15 1,4% 
Bert Karlsson 13 1,2% 

 
 
Kännedom om Arn-trilogin 
 
Av samtliga intervjupersoner anger 78% att de har hört talas om Jan Guillous böcker 
om Arn. Ungefär en fjärdedel av dessa, totalt 200 respondenter, har även läst minst 
en av böckerna i Arn-trilogin. Med andra ord har i runda tal var femte respondent läst 
om tempelriddaren Arn, i en eller flera böcker. Resultaten på frågan när 
intervjupersonen har läst litteraturen ifråga var något överraskande i och med att endast 
en (1) person uppgav att han/hon läste en Arn-bok vid intervjutillfället. Se Tabell 2 
beträffande hur läsandet av de tre böckerna i övrigt fördelar sig över perioden 1998-
2003.  
 
 

Tabell 2.  När respondenterna har läst Arn-böckerna. 
 

Tidpunkt Respondenter % 
2003 34 17% 
2002 68 34% 
2001 63 32% 
2000 48 24% 
1999 42 21% 
1998 35 18% 
Läser nu 1 1% 
Vet ej 2 1% 
Totalt antal  
respondenter1 200 100% 

 
 
Arn-böckernas inverkan på genomförda resor till Västergötland 
 
De personer som har läst någon Arn-bok och som är bosatta utanför Västergötland fick 
frågan om det faktum, att de har läst någon av Jan Guillous böcker om Arn, hade någon 
                                                           
1 En respondent kan ha läst mer än en Arn-bok. Det genomsnittliga antalet lästa böcker per respondent 
som läst minst en bok uppgår därför till ca 1,5.  
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inverkan på deras beslut att resa till Västergötland mellan åren 1998 och 2003 (Fråga 
11). Av de 55 personer som har svarat anger 43 att det inte hade någon som helst 
inverkan. Resultaten visas i Tabell 3.  
 
 

Tabell 3. Arn-böckernas inverkan på  
genomförda besök till Västergötland.  

 
 Antal % 

En stor inverkan 3 5% 
En ganska stor inverkan 5 9% 
En obetydlig inverkan 4 7% 
Ingen som helst inverkan 43 78% 
Totalt 55 100% 

 
 
Genomförda besök till ”Arn-orter” 
 
Vi ställde några mer ortsspecifika frågor gällande genomförda besök till Västergötland 
sedan den första boken i Arn-trilogin gavs ut 1998 (Fråga 4, 4a, 5, 5a samt 12). Dessa 
”Arn-orter” har tagits fram i samråd med Anja Praesto, Arn-projektledare vid 
Västergötlands Museum. De utvalda orterna är Varnhem, Skara, Gudhem, Eriksberg, 
Forshem och Kungslena. Det totala antalet besökare till orterna är relativt litet, och 
därför är det naturligtvis både vanskligt och oklokt att dra några alltför långtgående 
slutsatser av svaren.  
 
Totalt 252 besök har gjorts under 1998-2003 till ovannämnda orter av respondenter 
bosatta utanför Västergötland.  Av dessa har 153 gjorts till Skara. Näst efter Skara har 
Varnhem varit det mest besökta resmålet, även om antalet besök dit – 39 stycken – 
ligger långt efter de gjorda till Skara.  
 
Av de 187 besök som har gjorts till Arn-orterna under ifrågavarande period av 
intervjupersoner bosatta i Västergötland dominerar även här Skara som besöksmål. Det 
är något anmärkningsvärt att hela 32% av länsborna inte besökt någon Arn-ort under 
den aktuella perioden.  
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Tabell 4. Antal respondenter bosatta utanför respektive i Västergötland  
som har besökt någon Arn-ort under perioden 1998-2003.  

 
 Antal %    Antal % 

Varnhem 39 12%  Varnhem 33 23% 
Skara 153 46%  Skara 82 58% 
Gudhem 22 7%  Gudhem 21 15% 
Eriksberg 11 3%  Eriksberg 19 13% 
Forshem 18 5%  Forshem 18 13% 
Kungslena 9 3%  Kungslena 14 10% 
Ingen av ovanstående 162 48%  Ingen av ovanstående 46 32% 
Vet ej / ej svar 4 1%  Vet ej / ej svar 0 0% 
Totalt antal respondenter  
bosatta utanför Västergötland  
som under perioden har besökt 
Västergötland2   

335 
 
 
 

100% 
 
 
  

Totalt antal respondenter  
bosatta i Västergötland3 
 
 

142 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
  
Om man granskar syftena med västgötars genomförda resor till Arn-orterna slås man av 
alla ”Vet ej” –svar, som är förvånansvärt många för respektive ort: de varierar mellan 
16% och 41%.  Bortser man dock från dessa är det mycket tydligt att ”Få uppleva 
kulturmiljö” tillsammans med ”Besöka sevärdhet” dominerar för samtliga orter med 
undantag för Skara och Gudhem. För Skaras del placerar sig syftet ”Träffa släkt och 
vänner” mellan ”Besöka sevärdhet” och ”Få uppleva kulturmiljö”, medan i Gudhems 
fall har de flesta besök gjorts i syftet att träffa släkt och vänner.  
 
 

Tabell 5. Syftet med västgötars besök till Arn-orter under perioden 1998-2003. 
 

  Varnhem Skara Gudhem Eriksberg Forshem Kungslena
 Ressyfte Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Träffa släkt och vänner 3 9% 15 18% 6 29% 2 11% 2 11% 3 21%
Vistas i eget fritidshus 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Få uppleva kulturmiljö 10 30% 11 13% 3 14% 5 26% 6 33% 4 29%
Besöka sevärdhet 11 33% 18 22% 5 24% 6 32% 4 22% 4 29%
Konferensresa 2 6% 1 1% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 
Annan arbetsresa 1 3% 9 11% 1 5% 2 11% 2 11% 0 0% 
Annat 2 6% 3 4% 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 
Vet ej 9 27% 34 41% 6 29% 3 16% 7 39% 4 29%
Totalt antal besök 33 100% 82 100% 21 100% 19 100% 18 100% 14 100%
 
 
 
 

                                                           
2 En respondent kan ha besökt mer än en ort i Västergötland. Därför är det totala antalet respondenter inte 
detsamma som  totalsumman av antal besök.  
3 En respondent kan ha besökt mer än en ort i Västergötland. Därför är det totala antalet respondenter inte 
detsamma som  totalsumman av antal besök. 
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Arn-trilogins inverkan på västgötars genomförda resor till ”Arn-orter” 
 
De respondenter som är bosatta i Västergötland, som har läst någon Arn-bok, samt har 
besökt någon av ovannämnda Arn-orter under perioden 1998-2003 fick frågan om det 
faktum, att de har läst en Arn-bok hade någon inverkan på deras beslut att resa till orten 
ifråga (Fråga 12). Beträffande Varnhem anger fem (5) personer av 12 att böckerna inte 
har haft någon inverkan på deras beslut att besöka orten, medan fyra (4) personer anger 
att de haft ”en stor inverkan” och två (2) personer anger ”en ganska stor inverkan”. I 
Skaras fall anger hela 71% att dessa inte hade någon inverkan. Av de 13 personer som 
har besökt Gudhem anger tre (3) personer att böckerna haft en stor inverkan och två (2) 
att de haft en ganska stor inverkan. Tre (3) personer av 11 som har besökt Forshem 
svarar ”en stor inverkan” och en (1) person ”en ganska stor inverkan”, medan 
motsvarande siffror beträffande Kungslena är två (2) respektive en (1) person av 7.  
 
 

Tabell 6. Arn-böckernas inverkan på västgötars besök  
till Arn-orter under perioden 1998-2003.  

 
 Varnhem Skara Gudhem Eriksberg Forshem Kungslena 
  Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

En stor inverkan 4 33% 2 12% 3 23% 1 20% 3 27% 2 29% 
En ganska stor inverkan 2 17% 1 6% 2 15% 0 0% 1 9% 1 14% 
En obetydlig inverkan 1 8% 2 12% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ingen som helst inverkan 5 42% 12 71% 7 54% 4 80% 7 64% 4 57% 
Totalt 12 100% 17 100% 13 100% 5 100% 11 100% 7 100%

 
 
 
Beträffande frågorna som gäller de specifika Arn-orterna kommer det att bli betydligt 
intressantare att jämföra resultaten med de resultat som en uppföljning av den nu 
aktuella studien ger. Som ovan konstaterats är de totala besökssiffrorna för respektive 
Arn-ort små, men en slutsats som möjligtvis kunde dras av dessa, och som framtida 
forskning eventuellt kommer att bekräfta är den, att Skara som är en större ort än de 
övriga lockar besökaren med mycket annat än litterära associationer, medan en ökning i 
antal ”litterära pilgrimer” kommer att bli tydligast på de mindre orterna.  
 
 
Framtida resor till Västergötland 
 
De personer som är bosatta utanför Västergötland tillfrågades hur sannolikt det är att de 
kommer att besöka Västergötland på sin fritid under de närmaste tre åren. Mer än 
hälften svarar att detta inte är särskilt sannolikt alternativt inte alls sannolikt (33% resp. 
23%). 38% av dem som på denna fråga har svarat mycket sannolikt eller ganska 
sannolikt uppger att syftet för resan är att träffa släkt och vänner. 14% anger syftet ”Få 
uppleva kulturmiljö”, och lika många svarar ”Besöka sevärdhet”. Ett antal personer har 
gett ett öppet svar, och av dessa nämner tio (10) personer att de tänker besöka Skara 
Sommarland. Två (2) respondenter nämner den aktuella litteraturen: ”Åka i Arns 
fotspår” respektive ”Besöka platser från Jans böcker”.  
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Delstudie Mikael Niemi/Pajala/Tornedalen 
 
Det totala antalet intervjupersoner uppgick till 1008 personer. Av dessa är endast en 
handfull bosatta i Tornedalen, och ingen av dessa i Pajala.  
 
 
Spontana associationer beträffande ”Tornedalen”  
 
I den inledande frågan ombads respondenterna säga en sak som de spontant associerar 
med ”Tornedalen”. Många har angett mer än en sak. Ett urval av associationer/teman av 
associationer redovisas i Tabell 7 nedan. De mest förekommande associationerna gäller 
skidor eller skidåkning (165 personer vilket motsvarar dryga 16%), inklusive 
utförsåkning  (9 personer, dvs. 0,9%): totalt 174 personer av samtliga 1008 (17%). Tätt 
därefter följer ingen association alls, som anges av 164 personer eller 16%.  Denna 
summa inkluderar både de respondenter som istället för ett öppet svar har valt 
svarsalternativet ”Vet ej” (142 stycken) och de personer som i sitt öppna svar angett 
”Ingen aning”, ”Ingenting”, eller liknande (22 stycken). På tredje plats hittar man 
associationer som är förknippade med kyla eller snö – nästan 12% av svaren.  
 
Därefter beror rangordningen av associationerna på hur man väljer att gruppera svaren 
under större teman. Ett stort tema som går igenom svaren är Tornedalens geografiska 
läge. Drygt var tionde respondent förknippar Tornedalen med att det ligger i Norrland, 
långt norrut eller högt upp i Sverige. Tornedalens geografiska läge nämns även av 
ytterligare 4,7% av respondenterna, som associerar området med Finland, språket och 
gränstrakterna. Ytterligare 3,2 % av svaren inkluderar associationer med Lappland, 
fjällen och fjällvärlden/-natur, Torne träsk samt Norge. 6,4% av intervjupersonerna 
nämner associationer förknippade med vatten, såsom Torneälven eller 
Kukkolaforsen, medan 3,5% svarar fiske. Överhuvudtaget finns många associationer 
som faller in under naturtemat, såsom vackert och den något mindre positiva 
associationen mygg. Förutom associationer på temat vinter, det geografiska läget samt 
naturen, är det många som nämner samekulturen. Samer, renar osv. nämns av 6,1% av 
respondenterna. 19 personer nämner Haparanda. Endast en (1) person nämner 
laestadianer.  
 
Sju (7) respondenter associerar Tornedalen med Mumintrollen.4  
 
 
Associationer till Populärmusik från Vittula 
 
Eftersom en viktig målsättning med undersökningen var att utröna i vilken utsträckning 
den stora allmänheten förknippar Tornedalen med Mikael Niemi och/eller hans bok 
Populärmusik från Vittula är det intressant att notera att 21 personer, vilket motsvarar 
2,1% av svaren, nämner endera författaren eller boken ifråga.   

                                                           
4 Mumintrollet och hans vänner skapades av den finlandssvenska författaren Tove Jansson. I den 
svenskspråkiga versionen av den tecknade serien om Mumintrollet talar figurerna finlandssvenska. Själva 
turistattraktionen ”Mumindalen”, som utvecklats med Janssons berättelser som utgångspunkt, är beläget i 
Nådendal, strax utanför Åbo på Finlands sydvästra kust.  
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Tabell 7. Spontana associationer till ”Tornedalen”. 

 
 Association Antal % 
Skidor, skidåkning 174 17,3% 
Ingen association 164 16,2% 
Kyla, snö 119 11,8% 
Norrland, långt norrut, osv.  103 10,2% 
Finland, språket, gränstrakterna 47 4,7% 
Lappland, fjällen, fjällvärlden, fjällnatur,  
Torne träsk, Norge 32 3,2% 
Vatten, älv, fors, osv.  65 6,4% 
Fiske 35 3,5% 
Vackert 44 4,4% 
Mygg 21 2,1% 
Samer, renar 61 6,1% 
Haparanda 19 1,9% 
Mumintrollen 7 0,7% 
Laestadianer 1 0,01% 
Mikael Niemi, Populärmusik från Vittula 21 2,1% 

 
 
   
 
Genomförda besök till Tornedalen 
 
På frågan huruvida respondenten, om bosatt utanför Tornedalen, någon gång har besökt 
Tornedalen, blev svaret att 203 personer, dvs. var femte respondent, har någon gång 
besökt området. De flesta besök hade ägt rum innan år 2000, det år som Populärmusik 
från Vittula gavs ut, men 28 besök gjordes till Tornedalen under 2003.  
 
 
Spontana associationer beträffande ”Pajala” 
 
I Fråga 4 skulle respondenterna säga en sak som de spontant associerar med ”Pajala”. 
Många respondenter har dock angett mer än en association. 138 personer, vilket 
motsvarar 13,7% av intervjupersonerna, anger ingen association alls, vilket betyder att 
detta utgör den tredje största gruppen av svar. Denna summa inkluderar både de 
respondenter som har valt svarsalternativet ”Vet ej” istället för ett öppet svar (116 
stycken) och de som i sitt öppna svar har angett ”Ingen aning”, ”Ingenting” eller 
liknande (22 stycken). I täten finner vi däremot associationer som är förknippade med 
kyla eller snö: en knapp femtedel av respondenterna (186 personer) nämner någon av 
dessa. Detta kan jämföras med associationer för Tornedalen, där kyla eller snö intog en 
tredje plats. Skidor/skidåkning som var den mest förekommande associationen för 
Tornedalen, nämns däremot endast av ett fåtal personer ifråga om Pajala: nio (9) 
personer, dvs. knappt 1% av respondenterna anger denna association. Den andra platsen 
på listan av associationer intas av sådana som har att göra med Pajalas nordliga läge: 
Norrland, långt norrut, långt bort, långt upp (i landet/i norr/i Norrland/i Sverige) 
nämns av 16% av respondenterna. Denna rangordning ser, precis som för Fråga 1, 
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annorlunda ut om man väljer att till denna grupp av svar tillfoga sådana svar som 
”Lappland” (23 stycken) och ”Finland” (10 stycken).  
 
Ett av de mer framträdande svaren beträffande Pajala-associationer har att göra med det 
överskott av ungkarlar som råder i trakterna. Detta nämndes av ett stort antal 
intervjupersoner med varierande ordalydelse; till exempel nämner många det faktum att 
kvinnor transporterades med bussar till Pajala för att råda bot på bristen av kvinnor. Inte 
mindre än 12% av respondenterna, dvs. 123 personer, associerar Pajala med detta tema. 
Relativt många förknippar Pajala med samekultur. Associationer såsom renar, samer 
och lappar nämns av 73 personer, dvs. 7,2% av respondenterna.  
 
 
Associationer till Populärmusik från Vittula 
 
Det är intressant att medan 2,1% av respondenterna associerar Mikael Niemi och 
Populärmusik från Vittula med Tornedalen, är motsvarande siffra för Pajalas del 6,7% 
(68 personer). Det skall dock särskilt poängteras att dessa svar även inkluderar de något 
tvetydiga svaren ”Boken” (5 stycken), ”Den där boken”, ”En musikbok”, ”En författare, 
kommer på namnet?”, ”Jag har läst boken”, ”Litteratur”, ”Tänker på en bok, vet ej 
vilken”. Dock nämner inte mindre än 24 personer bokens exakta titel, medan 14 
personer nämner författarens hela namn. Förutom boktiteln och författarens namn har 
det enskilda ordet ”Vittula” tydligen också etsat sig fast i folks minne.  
 
Sju (7) personer associerar Pajala med Lotta Engberg.  
 
 

Tabell 8. Spontana associationer till ”Pajala”.  
 

 Association  Antal % 
Ingen association, vet ej 138 13,7% 
Kyla, snö 186 18,4% 
Skidor, skidåkning 9 0,9% 
Norrland, långt norrut, osv. 161 15,9% 
Lappland 23 2,3% 
Finland 10 1,0% 
Överskott av ungkarlar, brist på kvinnor 123 12,2% 
Samer, renar, osv. 73 7,2% 
Mikael Niemi, Populärmusik från Vittula 68 6,7% 
Lotta Engberg 7 0,7% 
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Genomförda besök till Pajala 
 
Endast 12% av respondenterna har någon gång besökt Pajala. Även om de totala antalen 
genomförda besök per år är relativt små, är det ändå intressant att notera att medan åtta 
(8) besök gjordes under år 2000, fem (5) resor under år 2001 och lika många under år 
2002, är siffran för 2003 hela 17 stycken, m a o nästan lika många under 2003 som 
under de tre tidigare åren sammanlagt.  
 

Tabell 9. Antal genomförda besök till Pajala. 
 

Tidpunkt Antal % 
2003 17 2% 
2002 5 0% 
2001 5 0% 
2000 8 1% 
Före 2000 90 9% 
Vet ej / ej svar 0 0% 
Ej besökt 891 88% 
Totalt antal respondenter 1008 100% 

 
Planerade resor till Pajala 
 
8% uppger att de ganska sannolikt (65 personer) eller mycket sannolikt (21 personer) 
kommer att besöka Pajala under de närmaste tre åren.  Av dessa kommer knappt hälften 
att besöka Pajala för att endera besöka en sevärdhet (23%) eller för att få uppleva en 
kulturmiljö (21%). Det finns säkert anledning att misstänka att för en del av dessa 
personer är dragplåstret i Pajala något av de årligen återkommande evenemang som 
arrangeras på orten, såsom Pajala marknad eller Römppäviikko. Några personer nämner 
marknaden i sina öppna svar, och detta även i samband med Fråga 7 som gällde redan 
genomförda besök. På tredje plats bland syftena för kommande resor återfinns motivet 
att träffa släkt och vänner (17%). Bland de 44 öppna svar som getts på denna fråga 
berör den största delen naturen och fritidsaktiviteter.  
 
Kännedom om Populärmusik från Vittula 
 
I Fråga 10 fick respondenterna svara på om de har hört talas om Mikael Niemis 
Populärmusik från Vittula. 58% - 584 av 1008 personer - säger sig ha hört talas om 
den, och inte mindre än 40% av dessa, 231 personer, har också läst boken. Ett 
ytterligare anmärkningsvärt resultat är, att de flesta – dvs. 38% av respondenterna – 
säger sig ha läst boken under år 2003. Motsvarande siffra för 2000, då boken utkom, är 
17%, för 2001, året efter att Niemi erhöll Augustpriset för boken, 12% och för 2002 
29%.5  Nio (9) personer uppgav att de vid intervjutillfället höll på att läsa boken. Störst 
intresse för boken har kanske inte helt oväntat funnits bland intervjupersonerna i 
Norrbottens län, där 57% har läst boken. Därefter följer Västernorrland  med 44%, 
Jämtland med 38% och Dalarna med 37%. I Halland, som av länen intar sista platsen, 
har endast 9% läst boken.   
                                                           
5 Enligt uppgift från  Svenska Förläggareföreningens förlagskansli mottog Niemi Augustpriset den 4 
december 2000.  
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Tabell 10. När respondenten har läst  
Populärmusik från Vittula.  

 
Tidpunkt Antal % 
2003 88 38% 
2002 66 29% 
2001 27 12% 
2000 39 17% 
Läser nu 9 4% 
Vet ej 2 1% 
Totalt antal  
respondenter 231 100% 

 
 
Bokens inverkan på genomförda resor till Pajala 
 
De personer som har läst boken Populärmusik från Vittula (Fråga 11) och som 
dessutom har besökt Pajala samma år som de har läst boken eller senare (Fråga 12) fick 
frågan om det faktum, att intervjupersonen ifråga har läst boken, hade någon inverkan 
på beslutet att resa till Pajala. Av de 13 personer som svarat på frågan anger en (1) att 
detta hade en stor inverkan på beslutet. Intervjupersonen ifråga är hemmahörande i 
Skåne, dvs. mycket långt borta från platsen ifråga. Resten uppger att detta inte hade 
någon som helst inverkan.  
 
 
Bokens inverkan på planerade resor till Pajala 
 
De personer som har läst boken Populärmusik från Vittula (Fråga 11) och som har 
angett att de mycket sannolikt alternativt ganska sannolikt kommer att besöka Pajala på 
sin fritid under de närmaste tre åren (Fråga 8) fick till sist frågan om det faktum, att 
intervjupersonen ifråga har läst boken, har någon betydelse för att han/hon sannolikt 
kommer att besöka Pajala på sin fritid under de närmaste tre åren. Av de 34 personer 
som har svarat på frågan anger åtta (8) att detta har en betydelse i sammanhanget, vilket 
motsvarar en knapp fjärdedel (24%) av svaren.  
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 Sammanfattande analys 
 
En viktig målsättning med förstudien var att kartlägga den stora allmänhetens bild av 
Västergötland respektive Pajala/Tornedalen, och särskilt i vilken utsträckning 
associationerna kan härledas till den aktuella litteraturen eller dess författare. För frågor 
av denna typ existerar det naturligtvis inte några ”rätta svar”, utan svaren är högst 
individuella och har enligt Sillanpääs teori sitt ursprung i individens kulturella 
referensram. Det intressanta är att se vilka associationer som förekommer och att 
fundera över hur dessa associationer har uppstått.  
 
Ett av de mer överraskande resultaten i förstudien är, att en så stor del av 
intervjupersonerna inte har angett någon association alls för Västergötland respektive 
Pajala/Tornedalen. Hur mycket detta resultat har att göra med respondenternas ovilja 
eller ointresse för att svara, respektive med det faktum, att respondenterna verkligen inte 
förknippar något särskilt med platserna ifråga, förblir obesvarat. En uppgift för framtida 
forskning är att tränga djupare bakom dessa svar och testa om det till exempel är så, att 
en stor del av de som saknar association för områdena a) bor långt borta, b) aldrig har 
besökt området eller c) varken har läst eller hört talas om litteraturen ifråga. En dylik 
analys kunde kanske ge en viss fingervisning.  
 
Det som slår en när man jämför associationerna för Pajala/Tornedalen med dito för 
Västergötland är att  associationerna för Västergötland verkar vara mycket mer 
heterogena. En delförklaring torde vara att 13,6% av intervjupersonerna bor i 
Västergötland, och att av de resterande 903 personerna har 61% någon gång besökt 
området. Med andra ord har en stor del av respondenterna en personlig relation 
till/erfarenhet av Västergötland, och därmed blir också associationerna mer personliga. 
Å andra sidan kunde man tycka att då borde också antalet svar där intervjupersonen inte 
associerar något alls med området vara mycket lägre i just Västergötlands fall.   
 
Mot bakgrund av att fyra personer av fem aldrig har satt sin fot i Tornedalen, är det 
intressant att studera de öppna svaren i Fråga 1. Möjligtvis är det så, att det ligger nära 
till hands att associera en plats som man inte har någon personlig erfarenhet av med 
dess geografiska läge i förhållande till var man bor. Ett ställe som ligger långt norrut får 
kanske många att automatiskt associera med olika aspekter av vintern, men även med 
attribut som brukar höra Norrland till, såsom samekulturen samt fjäll.  
 
Att den aktuella litteraturen intar en relativt stark ställning jämfört med annan litteratur 
bland respondenternas associationer bekräftas av det faktum, att bara enstaka personer 
associerar till andra författare än Mikael Niemi respektive Jan Guillou. För Tornedalens 
del nämns Kerstin Ekman av en (1) person, medan två personer nämner Sara Lidman. 
Vad beträffar Västergötland nämns Selma Lagerlöf av en (1) person och Dag Stålsjös 
bok Svearikets vagga av en (1) person.6  
 
Med beaktande av att Arn-böckerna är tre till antalet medan Populärmusik från Vittula 
endast är en bok, är det intressant att notera att endast en (1) person uppgav att han/hon 
vid intervjutillfället i november 2003 höll på att läsa en Arn-bok, en siffra som kan 

                                                           
6 I tillägg nämner två personer ”Sveriges vagga”.   
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jämföras med nio (9) i fallet Populärmusik från Vittula. Dessutom har många läst 
Populärmusik från Vittula under 2003. Man kan spekulera om orsakerna till detta. En 
tänkbar förklaring kan vara, att Niemis bok under 2003 varit framme relativt mycket i 
olika media tack vare det faktum, att filmatiseringen av boken varit aktuell. Bland dessa 
media kan nämnas tidskriften Vår bostad, vars augustinummer innehöll en lång intervju 
med filmens regissör, Reza Bagher. På nyheterna på TV4 kl. 22.00 den 17 oktober 
visades ett långt inslag från inspelningarna i Tornedalen, och bland de intervjuade fanns 
Mikael Niemi. Den 20 oktober kunde man på Aftonbladets hemsida läsa om 
filminspelningen och bland annat lyssna till en intervju med författaren. Det verkar 
sannolikt att då boken flitigt exponerats i diverse media, har det gjort sitt till att öka 
människors kännedom om och intresse för den. Strax efter att telefonintervjuerna för 
förstudien beträffande Arn-trilogin hade genomförts började TV4 sända förhandsreklam 
för TV-serien ”Arns rike”, som sedermera sändes i fem delar under januari och februari 
2004. Det hade varit intressant att idag, vårvintern 2004, ställa samma fråga till den 
stora allmänheten. Måhända skulle resultaten visa att många människor har börjat läsa 
Arn-trilogin efter januari-februari 2004.  
 
Det är något överraskande att av de som har hört talas om Arn-böckerna har endast en 
fjärdedel läst minst en bok. I utgångspunkten fanns en hypotes att då Jan Guillou som 
författare är så känd och omtyckt av många, skulle betydligt fler än vad studien visar ha 
läst någon Arn-bok. Kanske ligger här en delförklaring till att inte så många förknippar 
Västergötland med litteraturen ifråga. I och för sig vore det intressant att veta om 
resultatet hade sett annorlunda ut om man i enkäten istället för landskapsbenämningen 
”Västergötland” hade använt sig av länsbenämningen ”Västra Götaland”, det begrepp 
som är mest förekommande i Arn-böckerna. Det var dock i samråd med Arn-
projektledaren Anja Praesto som vi beslöt att i enkäten använda oss av begreppet 
”Västergötland”, eftersom det geografiskt sett bättre täcker in det område som beskrivs i 
Guillous trilogi. Efteråt kan man diskutera om detta var ett klokt beslut, då ”Västra 
Götaland” även är det begrepp som Guillou använder sig av i TV-serien, varför det är 
sannolikt att just den benämningen etsat sig fast i människors minne. För jämförelsens 
skull bör man dock i en uppföljning av studien hålla fast vid begreppet ”Västergötland”.   
 
Att hela 40% av alla som har hört talas om Populärmusik från Vittula också har läst 
boken var ett överraskande högt resultat. Å andra sidan förklarar detta resultat 
möjligtvis den relativt stora andel av respondenter som associerar Pajala med just 
litteraturen ifråga. En djupare analys av resultaten skulle visa om de personer som 
associerar Pajala/Tornedalen med Populärmusik från Vittula eventuellt inte hör till den 
andel respondenter som någon gång har besökt området ifråga, och som kanske 
dessutom bor väldigt långt ifrån Tornedalen. Detta kunde i så fall tyda på, att boken 
ifråga har lyckats placera området isynnerhet på de människors mentala karta, som 
sedan tidigare inte har någon relation till området. Denna fråga vore oerhört spännande 
att undersöka djupare i framtiden.  
 
En annan intressant fråga att utreda i framtiden vore relationen mellan hur nyligen man 
har läst boken och det faktum att man associerar litteraturen/författaren till just de 
ifrågavarande platserna. Kan det vara så, att ju närmare i tiden läsandet ligger, desto mer 
benägen är man att associera litteraturen/författaren med platsen ifråga? Och detta 
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möjligen speciellt om man inte har någon personlig relation till/erfarenhet av platsen 
sedan tidigare? Dessa frågor är definitivt värda en djupdykning i.  
 
Det är också intressant att nästan en fjärdedel av de 34 personer som har läst 
Populärmusik från Vittula, som är bosatta utanför Tornedalen, och som uppger att de 
sannolikt kommer att besöka Pajala på sin fritid under de närmaste tre åren, anser att 
boken har en betydelse i sammanhanget. En uppgift för framtida forskning blir därför 
att närmare granska bland annat i vilka län dessa respondenter är bosatta, för att på detta 
sätt eventuellt få en fingervisning om huruvida avståndet mellan Pajala och 
intervjupersonens hemlän kan spela någon roll i sammanhanget. Bekräftar resultaten 
exempelvis att ju längre bort ett resmål ligger, desto mer exotiskt och lockande ter det 
sig? I framtiden vore det därför mycket spännande att intervjua de faktiska ”litterära 
pilgrimerna”, dvs. besökarna på respektive plats som följer i spåren av Arn/Guillou 
respektive Niemi för att utröna vilken upplevelse eller annan nytta man eftersöker med 
sitt besök. Hur skiljer sig eventuellt motiven åt? Ser de möjligtvis helt olika ut för den 
litterära pilgrimen som besöker Pajala/Tornedalen än för den som besöker 
Västergötland?   
 
Med utgångspunkt i den modell för geografisk imagologi som nämnts ovan vore det i 
det nästa steget av forskningen spännande att försöka utveckla tankegångarna med hjälp 
av de öppna svaren i enkäterna. Hur förhåller sig de öppna svaren i relation till de fyra 
delarna empirisk verklighet, litterär/medial image, symbolisk image och emotionell 
image? En del av ovanstående sammanställning av de öppna svaren tyder på, att till 
exempel beträffande Västergötland är det många svar som kunde placeras under 
rubriken emotionell image då det är många som associerar området med sin uppväxt, 
sin familj eller sitt sociala nätverk i allmänhet. Beträffande Pajala/Tornedalen tycks 
svaren se annorlunda ut och främst placera sig under rubriken empirisk verklighet 
(”Norrland”) eller någon slags symbolisk image, där området ser ut att symbolisera ett 
avlägset och vintrigt ställe uppe i norr (”långt borta”, ”snö”, ”kallt”, ”fjäll”). Ett 
ytterligare steg i arbetet att testa modellen är att göra det med hjälp av djupintervjuer 
med de faktiska besökarna till områdena ifråga.  
 
Förutom ovannämnda frågeställningar skulle ett framtida projekt lämpligen innehålla en 
studie av lokalbefolkningen i Västergötland respektive Tornedalen. I denna skulle 
följande fråga kartläggas: Har den aktuella litteraturen, TV-serien respektive filmen, 
samt den uppmärksamhet som dessa respektive själva platserna fått av både besökare 
och media påverkat lokalbefolkningens självbild på något sätt, och ifall ja, i vilken 
riktning? 
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Tack 
 
Författaren vill framföra ett varmt tack till sina finansiärer Riksbankens Jubileumsfond 
och Länsstyrelsen i Norrbottens län som möjliggjort denna förstudie. Dessutom vill 
författaren rikta ett stort tack till kollegor vid turismforskningsinstitutet ETOUR: Bengt 
Sahlberg och Bosse Svensson som helhjärtat stöttat projektidén från början, Peter 
Fredman för värdefulla kommentarer till enkäterna, samt Fredrik Junkka och Andreas 
Holmström som varit ovärderliga i framtagandet av statistiken från telefonintervjuerna.  
 
 
Östersund, 2004-03-26 
 
 
Pia Sillanpää 
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BILAGA 1 
 
FRÅGEFORMULÄR GUILLOU/ARN/VÄSTERGÖTLAND 
 
Förkortningar: 
 
IP = intervjuperson/er 
VG = Västergötland 
 
 
Fråga 1. (= Gemensam fråga för samtliga IP, oavsett var bosatt)  
Säg en sak som Du spontant tänker på när jag säger ”Västergötland”? 
(Undvik så långt som möjligt att geografiskt definiera ”Västergötland” för IP, eftersom den 
spontana imagen är det viktiga, oberoende av om IP tänker på rätt område eller inte; det finns 
inga ”fel” svar, utan allt är intressant) 
 

1. Öppet svar: ______________ (Gå till fråga 2 om IP bosatt utanför VG, om IP bosatt i VG gå 
till fråga 4a)  
2. Vet ej (Gå till fråga 2 om IP bosatt utanför VG, om IP bosatt i VG gå till fråga 4a) 

 
 
Fråga 2. (= för IP bosatt utanför Västergötland)  
Har Du någon gång besökt Västergötland?  
(”Besökt” i den bemärkelsen att IP någon gång har varit där, vistats där, oberoende av besökets 
längd, dvs. behöver ej  innebära övernattning, men inte enbart kört igenom utan att stanna, annars 
kan syftet kan vara vilket som helst) 
 

1. Ja (Gå till fråga 3)  
2. Nej (Gå till fråga 6) 
3. Vet ej (Gå till fråga 6) 

  
 
Fråga 3. (= för IP bosatt utanför Västergötland) 
Besökte Du Västergötland år…. ?   
(Flersvarsfråga, läs upp de olika svarsalternativen, dvs. IP skall ta ställning till alla år i listan) 
 

1. 2003  Ja/Nej/Vet ej 
2. 2002  Ja/Nej/Vet ej   
3. 2001  Ja/Nej/Vet ej   
4. 2000  Ja/Nej/Vet ej   
5. 1999  Ja/Nej/Vet ej  
6. 1998  Ja/Nej/Vet ej  
7. Före 1998  Ja/Nej/Vet ej  
 

 
Om respondenten svarat ”Ja” för minst ett av åren 1998-2003 (dvs. delfråga 1-6), gå till fråga 4, annars till 
fråga 6.  
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Fråga 4.  (= för IP bosatt utanför VG)  
När Du besökte Västergötland under perioden 1998-2003, besökte Du då 
någon av följande orter?   
(Flersvarsfråga, läs upp svarsalternativen, dvs. IP skall ta ställning till alla orter i listan) 
 
1. Varnhem     Ja/Nej/Vet ej  
2. Skara     Ja/Nej/Vet ej  
3. Gudhem     Ja/Nej/Vet ej 
4. Eriksberg     Ja/Nej/Vet ej 
5. Forshem     Ja/Nej/Vet ej 
6. Kungslena     Ja/Nej/Vet ej 
 
 
Om respondenten svarat ”Ja” på minst en av frågorna (dvs. delfråga 1-6), gå till fråga 5, annars till fråga 6.  
 
 
 
 
Fråga 4a (= alternativfråga till IP bosatt i Västergötland) 
Har Du någon gång under perioden 1998-2003 besökt någon av följande 
orter?  
(Flersvarsfråga, läs upp svarsalternativen, dvs. IP skall ta ställning till alla orter i listan. Definition 
på ”besök”, se ovan) 
 
1. Varnhem     Ja/Nej/Vet ej  
2. Skara     Ja/Nej/Vet ej  
3. Gudhem     Ja/Nej/Vet ej  
4. Eriksberg     Ja/Nej/Vet ej 
5. Forshem     Ja/Nej/Vet ej 
6. Kungslena     Ja/Nej/Vet ej 
 
 
Om respondenten svarat ”Ja” på minst en av frågorna (dvs. delfråga 1-6), gå till fråga 5a, annars gå till fråga 8.  
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Fråga 5. (= för IP bosatta utanför VG) 
Vilket var syftet med denna resa alt. dessa resor?  
(Flersvarsfråga, fyll i syftet för de orter som respondenten svarat ”Ja” på i fråga 4, använd 
nedanstående syfteslista, flera svar möjliga per ort) 
 
1. Varnhem  -  Syfte/n: _______________ 
2. Skara – Syfte/n: __________________ 
3. Gudhem – Syfte/n: ________________  
4. Eriksberg – Syfte/n: _______________ 
5. Forshem – Syfte/n: ________________ 
6. Kungslena – Syfte/n: _______________  
 
Syften: 
 
Träffa släkt och vänner 
Vistas i eget fritidshus 
Få uppleva kulturmiljö 
Besöka sevärdhet  
Konferensresa 
Annan arbetsresa 
Annat, ange vad (öppet svar): ___________________ 
Vet ej 
 
Gå till fråga 6.  
 
Fråga 5a.  (= alternativfråga för IP bosatt i Västergötland) 
Vilket var syftet med denna resa alt. dessa resor?  
(Flersvarsfråga, fyll i syftet för de orter som respondenten svarat ”Ja” på i fråga 4a, använd 
nedanstående syfteslista, flera svar möjliga per ort) 
 
1. Varnhem  -  Syfte/n: _______________ 
2. Skara – Syfte/n: __________________ 
3. Gudhem – Syfte/n: ________________  
4. Eriksberg – Syfte/n: _______________ 
5. Forshem – Syfte/n: ________________ 
6. Kungslena – Syfte/n: _______________  
 
Syften: 
 
Träffa släkt och vänner 
Vistas i eget fritidshus 
Få uppleva kulturmiljö 
Besöka sevärdhet  
Visat besökande släktingar/vänner runt i min hemregion  
Konferensresa 
Annan arbetsresa 
Annat, ange vad (öppet svar): ___________________ 
Vet ej 
 
Gå till fråga 8.  
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Fråga 6. (= för IP bosatt utanför Västergötland)  
Hur sannolikt är det att Du kommer att besöka Västergötland på Din fritid 
under de närmaste tre (3) åren?  
 

1. Mycket sannolikt.  (Gå till fråga 7) 
2. Ganska sannolikt. (Gå till fråga 7) 
3. Inte särskilt sannolikt. (Gå till fråga 8) 
4. Inte alls sannolikt.  (Gå till fråga 8) 
5. Vet ej   (Gå till fråga 8) 

 
 
 
Fråga 7. (= för IP bosatt utanför Västergötland, samt svar 1 eller 2 på fråga 6)  
Motivera varför (Du sannolikt kommer att besöka Västergötland på Din 
fritid under de närmaste tre åren)!   
(Flersvarsfråga, fyll i syftet/syftena, använd nedanstående syfteslista) 
 
Syften: 
 
Träffa släkt och vänner 
Vistas i eget fritidshus 
Få uppleva kulturmiljö 
Besöka sevärdhet  
Konferensresa 
Annan arbetsresa 
Annat, ange vad (öppet svar): ___________________ 
Vet ej 
 
Gå till fråga 8.  
 
Fråga 8. (= för samtliga IP) 
Har Du hört talas om Jan Guillous böcker om Arn? 
 

1. Ja (Gå till fråga 9)  
2. Nej (Samtliga frågor är ställda)  
3. Vet ej (Samtliga frågor är ställda) 

 
 
Fråga 9: (= för samtliga IP) 
Har Du läst någon av Jan Guillous böcker om Arn?  
(”Läst” inkluderar även IP som för närvarande läser en sådan bok.  
”Böcker om Arn” = 

1. Vägen till Jerusalem (1998) 
2. Tempelriddaren (1999) 
3. Riket vid vägens slut (2000)) 

 
1. Ja (Gå till fråga 10) 
2. Nej (Samtliga frågor ställda)  
3. Vet ej (Samtliga frågor är ställda) 
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Fråga 10: När läste Du boken alt. böckerna?  
(Flersvarsfråga, fyll i de år alt. det år som IP anger. Om tidpunkten infaller vid ett årsskifte, ange 
då det tidigare året. Ev. kan ovanstående litteraturlista vara till hjälp för IP att komma ihåg, dvs. 
om läsandet sammanföll med utgivningen av resp. bok)  

 
1. 1998 
2. 1999 
3. 2000 
4. 2001 
5. 2002 
6. 2003 
7. Läser nu 
8. Vet ej 

 
Fråga 11. = Extra fråga som de IP automatiskt skall få  som fyller följande kriterier: är bosatt 
utanför Västergötland, har läst någon av böckerna om Arn (Fråga 9 och 10) OCH har besökt Västergötland 
samma år eller senare (Fråga 2 och 3):  
 
Att Du har läst någon av Jan Guillous böcker om Arn, hade detta någon 
inverkan på Ditt beslut att resa till Västergötland?  
 

1. En stor inverkan. 
2. En ganska stor inverkan. 
3. En obetydlig inverkan. 
4. Ingen som helst inverkan.  
5. Vet ej    

 
Fråga 12. = Extra fråga som de IP automatiskt skall få som fyller följande kriterier:  
är bosatt i Västergötland, har läst någon av böckerna om Arn (Fråga 9 och 10) OCH har besökt Varnhem, 
Skara, Gudhem, Eriksberg, Forshem eller Kungslena under perioden 1998-2003 (Fråga 4a):  
 
Att Du har läst någon av Jan Guillous böcker om Arn, hade detta någon 
inverkan på Ditt beslut att besöka Varnhem/Skara/Gudhem/Eriksberg/ 
Forshem/Kungslena? (Använd nedanstående gradering för varje ort som IP har besökt) 
 
1. Varnhem  ________ 
2. Skara  ___________ 
3. Gudhem _________ 
4. Eriksberg ________ 
5. Forshem _________ 
6. Kungslena ________ 
 

  
1. En stor inverkan. 
2. En ganska stor inverkan. 
3. En obetydlig inverkan. 
4. Ingen som helst inverkan. 
5. Vet ej  
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BILAGA 2 
 
FRÅGEFORMULÄR NIEMI/PAJALA/TORNEDALEN 

 
Förkortningar: 
 
IP = intervjuperson/er 
VG = Västergötland 

 
 
Fråga 1. (= Gemensam fråga för samtliga IP, oavsett var bosatt) 
Säg en sak som Du spontant tänker på när jag säger ”Tornedalen”? 
(Undvik så långt som möjligt att geografiskt definiera ”Tornedalen” för IP, eftersom den 
spontana associationen/ imagen är det viktiga, oberoende av om IP tänker på rätt område eller 
inte; det finns inga ”fel” svar, utan allt är intressant)  
 
1. Öppet svar: _______________  (Om IP bosatt i Tornedalen, gå till fråga 4, annars gå till fråga 2) 
2. Vet ej (Om IP bosatt i Tornedalen, gå till fråga 4, annars gå till fråga 2) 
 
Fråga 2. (=för IP bosatt utanför Tornedalen)  
Har Du någon gång besökt Tornedalen? 
(”Besökt” i den bemärkelsen att IP någon gång varit där, vistats där, oberoende av besökets 
längd, dvs. behöver ej innebära övernattning, men inte enbart kört igenom utan att stanna, annars kan 
syftet vara vilket som helst) 
 

1. Ja (Gå till fråga 3) 
2. Nej (Gå till fråga 4 ) 
3. Vet ej (Gå till fråga 4 ) 

 
Fråga 3. (= för IP bosatt utanför Tornedalen och som svarat ”Ja” i fråga 2)  
Besökte Du Tornedalen år …? 
(Flersvarsfråga, läs upp de olika svarsalternativen, dvs. IP skall ta ställning till alla år i listan) 
 

1. 2003  Ja/Nej/Vet ej (Gå till fråga 4) 
2. 2002  Ja/Nej/Vet ej (Gå till fråga 4) 
3. 2001  Ja/Nej/Vet ej (Gå till fråga 4) 
4. 2000  Ja/Nej/Vet ej (Gå till fråga 4) 
5. Före 2000  Ja/Nej/Vet ej (Gå till fråga 4) 

 
Fråga 4. (= Gemensam fråga för samtliga IP, oavsett var bosatt) 
Säg en sak som Du spontant tänker på när jag säger ”Pajala”?  
(Undvik så långt som möjligt att geografiskt definiera ”Pajala” för IP, eftersom den spontana 
associationen/ imagen är det viktiga, oberoende av om IP tänker på rätt område eller inte; det 
finns inga ”fel” svar, utan allt är intressant)  
 
1. Öppet svar: _______________  (Om IP bosatt i Pajala, gå till fråga 10, annars gå till fråga 5) 
2. Vet ej (Om IP bosatt i Pajala, gå till fråga 10 , annars gå till fråga 5) 
 
Fråga 5. (=för IP bosatt utanför Pajala)  
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Har Du någon gång besökt Pajala? 
(”Besökt” i den bemärkelsen att IP någon gång varit där, vistats där, oberoende av besökets 
längd, dvs. behöver ej innebära övernattning, men inte enbart kört igenom utan att stanna, annars kan 
syftet vara vilket som helst) 
 

1. Ja (Gå till fråga 6) 
2. Nej (Gå till fråga 8 ) 
3. Vet ej (Gå till fråga 8 ) 

 
 
Fråga 6. (= för IP bosatt utanför Pajala)  
Besökte Du Pajala år …? 
(Flersvarsfråga, läs upp de olika svarsalternativen, dvs. IP skall ta ställning till alla år i listan) 

 
1. 2003  Ja/Nej/Vet ej  
2. 2002  Ja/Nej/Vet ej 
3. 2001  Ja/Nej/Vet ej 
4. 2000  Ja/Nej/Vet ej 
5. Före 2000  Ja/Nej/Vet ej  

 
Om respondenten svarat ”Ja” på minst ett av åren 2000-2003 (dvs. delfråga 1-4), gå till fråga  7, 
annars till fråga 8. 
 
 
Fråga 7. (=för IP bosatt utanför Pajala, samt ”Ja” på någon av delfrågorna 1-4 i Fråga 6) 
Vilket var syftet med denna resa alt. dessa resor? 
(Flersvarsfråga, fyll i syftet för de årtal som respondenten svarat ”Ja” på i fråga 6, delfråga 1-4, 
använd nedanstående syfteslista, flera svar möjliga) 

 
1. Syfte år 2003: 
2. Syfte år 2002: 
3. Syfte år 2001: 
4. Syfte år 2000:  

 
 
Syften:  
 
Träffa släkt och vänner 
Vistas i eget fritidshus 
Få uppleva kulturmiljö 
Besöka sevärdhet 
Konferensresa 
Annan arbetsresa 
Annat, ange vad (öppet svar):  
Vet ej 
 
 
Gå till fråga 8. 
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Fråga 8. (= för samtliga IP bosatta utanför Pajala) 
Hur sannolikt är det att Du kommer att besöka Pajala på Din fritid under de 
närmaste tre (3) åren? 
 

1. Mycket sannolikt (Gå till fråga 9) 
2. Ganska sannolikt (Gå till fråga 9) 
3. Inte särskilt sannolikt (Gå till fråga 10) 
4. Inte alls sannolikt  (Gå till fråga 10) 
5. Vet ej (Gå till fråga 10) 

 
 
Fråga 9. (=för IP bosatta utanför Pajala, samt svar 1 eller 2 på fråga 8) 
Motivera varför (Du sannolikt kommer att besöka Pajala på Din fritid under 
de närmaste tre (3) åren)! 
(Flersvarsfråga, fyll i syftet/syftena, använd nedanstående syfteslista) 
 
Syften: 
 
Träffa släkt och vänner 
Vistas i eget fritidshus 
Få uppleva kulturmiljö 
Besöka sevärdhet 
Konferensresa 
Annan arbetsresa 
Annat, ange vad (öppet svar): ________________ 
Vet ej 
 
 
Gå till fråga 10.  
 
 
Fråga 10. (=för samtliga IP, oavsett boningsort) 
Har du hört talas om Mikael Niemis bok Populärmusik från Vittula? 
(publicerad år 2000) 
 
 

1. Ja  (Gå till fråga 11) 
2. Nej (Samtliga frågor är ställda) 
3. Vet ej (Samtliga frågor är ställda) 
 

 
Fråga 11.  (= för alla IP oavsett boningsort som har hört talas om boken, dvs. svar 1 i fråga 10) 
Har Du läst Mikael Niemis bok Populärmusik från Vittula? 
(”Läst” inkluderar även IP som för närvarande läser boken ifråga) 
 

1. Ja  (Gå till fråga 12) 
2. Nej (Samtliga frågor ställda ) 
3. Vet ej (Samtliga frågor ställda) 
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Fråga 12. (= för IP som har läst boken, dvs. svar 1 i delfråga 11) 
När läste Du boken?  
(Fyll i det år som IP anger (alt. de år, ifall IP läst boken mer än en gång). Om tidpunkten infaller 
vid ett årsskifte, ange då det tidigare året.) 
 

1. 2000 
2. 2001 
3. 2002 
4. 2003 
5. Läser nu 
6. Vet ej  

 
 
Fråga 13. = Extra fråga som de IP automatiskt skall få som fyller följande kriterier: är bosatt 
utanför Pajala, har läst boken Populärmusik från Vittula (Fråga  11 och 12) OCH har besökt Pajala 
samma år som IP har läst boken eller senare (Fråga 5 och 6): 
 
Att Du har läst boken Populärmusik från Vittula, hade detta någon inverkan 
på Ditt beslut att resa till Pajala?  
 

1. En stor inverkan. 
2. En ganska stor inverkan. 
3. En obetydlig inverkan. 
4. Ingen som helst inverkan. 
5. Vet ej. 

 
 
Fråga 14. = Extra fråga som de IP automatiskt skall få som fyller följande kriterier: 
är bosatt utanför Pajala, har läst boken Populärmusik från Vittula (Fråga 11) OCH har svarat att 
han/hon mycket sannolikt eller ganska sannolikt kommer att besöka Pajala på sin fritid under de närmaste tre 
åren (Fråga 8, svarsalternativ 1 eller 2): 
 
Att Du har läst boken Populärmusik från Vittula, har detta någon betydelse 
för att Du sannolikt kommer att besöka Pajala på Din fritid under de 
närmaste tre (3) åren?  
 

1. Ja 
2. Nej 
3. Vet ej  
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