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1. Inledning 

Handeln inom Boden har genomgått förändringar bland annat genom 

etableringen av Enter galleria, ombyggnationer av COOP Forum samt 

byggnationen av köpkvarteret 43:an. Bodens kommun är belägen i närheten av 

flera attraktiva handelsområden, såsom Luleå och Piteå. Således uppstår en 

konkurrenssituation främst inom sällanköpsvaruhandeln. Som en del i arbetet 

med att utveckla handeln i Boden har kommunen tagit fram en strategi för 

detaljhandelns utveckling. I denna strategi finns planeringsmål och riktlinjer, 

vilka ska fungera som vägledning vid handelsutvecklingen.  

Till detta följer visionerna för omvandlingen av stadskärnan. Boden strävar mot 

en förtätning och en sammanhållen detaljhandel som inte är etablerad inom 

alltför geografiskt spridda områden. Tanken är att kunna erbjuda attraktivt 

boende, handels- och kontorsverksamheter samt ett varierat utbud bestående av 

kedjeföretag och lokala entreprenörer. Då ambitionen ligger i att öka tillgänglig-

heten för gång-, cykel- och kollektivtrafik innebär detta att prioriteringen av den 

bilburna trafiken i stadskärnan håller på att ses över. 

Bodens Camping & Bad har under sommaren höga besökssiffror, där majoriteten 

är norrmän. Dessa besökare är stora kunder till Boden och under sommar-

månaderna har de en stor inverkan på handeln. Vad anser de människor som 

besöker Boden under sin semester? Hur upplever de tillgängligheten i Boden? 

1.1 Problemformulering 

Centrum inom Bodens kommun är under omvandling där visionen är att förtäta 

stadskärnan. Detta kommer att prägla både handel och rådande trafikflöden. Hur 

skapas balans mellan centrum- och externhandeln? Vad behövs för att fortsätta 

hålla centrum attraktivt utan tunga trafikflöden? Hur kan utveckling och 

bevarande gå hand i hand? 

1.2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna studie är att identifiera hur besökare vid Bodens Camping & 

Bad upplever detaljhandeln inom Bodens kommun med fokus på tillgänglighet, 

lokaliseringar och köpkraft. De frågeställningar som ligger till grund vid denna 

studie är: 

 Hur upplever besökare vid Bodens Camping & Bad tillgängligheten inom 

kommunen? 
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Kvantitativ metod innebär att 
insamlingen av kvantifierbar data är 
konsekvent. Genom att utgå ifrån ett 
representativt urval samt analysera 
data i statistisk form kan samband 
och hypoteser testas. En vanlig 
metod inom kvantitativ forskning är 
enkätstudien.  
 

Kvalitativ metod innebär att 
forskaren själv deltar vid insamling 
av materialet. Här ges större chans 
att komma i kontakt med de mjuka 
frågorna, såsom personliga åsikter. 
En vanlig metod inom kvalitativ 
forskning är intervjuer. 

 Hur anser besökarna att utbudet samt etableringen av daglig- och 

sällanköpsvaruhandeln ser ut i Boden?  

 Ungefär hur stor köpkraft verkar besökarna ha? 

1.3 Metod 

Då syftet med denna studie är att identifiera hur besökare vid Bodens Camping 

& Bad upplever tillgänglighet och lokalisering av handel inom kommunen, samt 

att få en uppskattning om besökarnas 

köpkraft är det viktigt att metoden är noga 

genomtänkt. Grundläggande för denna 

studie är att nå ut till ett stort urval samtidigt 

som man kommer i kontakt med personliga 

åsikter. Metodvalet har därför varit 

avgörande. Genom att i denna studie utgå 

ifrån ett frågeformulär med förbestämda 

frågor kan det insamlade materialet på ett 

enkelt vis kvantifieras för vidare analys. 

Frågeformuläret har inte delats ut till 

respondenten, utan snarare fungerat som 

grund vid en snabb intervju. Intervjuaren har 

kunnat se till att både engagemang och 

svarsfrekvens varit så hög som möjligt. 

Således kan denna studie räknas som både 

kvantitativ och kvalitativ. 

Med tanke på att besökarna överlag befinner sig i Boden under 

semesterledigheten måste hänsyn till detta tas. För att visa respekt har endast 

campinggästerna som befinner sig utomhus tillfrågats. Intervjuaren har inlett 

med att presentera sig och informera att denne kommer från Bodens kommuns 

samhällsbyggnadskontor, och kortfattat berättat syftet med undersökningen. 

Därefter har intervjuobjektet (läs besökaren) tillfrågats huruvida han eller hon 

vill ställa upp. För att nå ett så pass trovärdigt resultat som möjligt har 

intervjuaren informerat om att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt 

vid den fortsatta analysen. Detta för att intervjuobjektet kan uppleva det lättare 

att uttrycka sina åsikter. Då enkäten besvarats har intervjuobjektet fått en 

symbolisk gåva i form av en badbiljett med entré till Björknäsbadet kompletterat 

med antingen ett nyckelband, en penna, eller en slaskskrapa med logotypen 

”Fördel Boden”. De respondenter som lyft frågan om parkeringsmöjligheterna i 

centrum har fått en p-skiva, samt en kortare genomgång av dess 

användningsområde. Detta har varit mycket uppskattat, och speciellt p-skivan 

har varit ett aktuellt ämne tidigare år enligt Peter Wallin på Bodens Camping & 

Bad. 
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Validitet och reliabilitet är två begrepp som innebär att analys av det insamlade 

materialet görs på rätt grunder. Validitet betyder att analysen har en kontinuerlig 

koppling till studiens ursprungliga syfte. Reliabilitet innebär att det insamlade 

materialet återspeglas så korrekt som möjligt. Loggbok har förts då det möjliggör 

att komma ihåg tankar och noteringar som kan vara användbara i den fortsatta 

analysen, samt vid vidare studier av samma slag. För att på ett smidigare sätt 

kunna sammanställa en analys av det insamlade materialet har enkätsvaren efter 

varje intervjutillfälle förts in i en tabell (Se Bilaga 2). 

Svagheter som kan identifieras för denna studie är det smala urvalet av 

respondenter. I undersökningen är det intressant att nå ett utifrånperspektiv för 

hur tillgängligheten upplevs i Boden samt att ta del av besökarnas uppskattade 

köpkraft. Då majoriteten av besökarna på Bodens Camping är norrmän finns en 

risk att resultatet blir relativt homogent.  Många utav besökarna är trogna kunder 

till Boden och återkommer år efter år, vilket i sin tur skapar en möjlighet att 

undersöka huruvida de upplever att kommunen utvecklats i rätt riktning. Språket 

kan ha utgjort en viss barriär. Genom att intervjuaren repeterat svaren säkerställs 

att intervjuaren och intervjuobjektet förstår varandra. 

Det urval av intervjuobjekt som ligger till grund för denna studie fyller dess 

syfte, men för att kunna dra slutsatser för hur ”den generella besökaren” upplever 

Bodens kommun krävs fler studier. Förslagsvis kan en liknande studie göras för 

hotell- samt vandrarhemsgäster inom kommunen. 

 

Dagligvaror innefattar livsmedel, blommor, apoteksvaror, systembolagsvaror m.m.  
Sällanköpsvaror kan delas in i två huvudgrupper: 

 Volymhandel - vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.  

 Shopping - kläder, skor, ur, guld m.m.  
 

Tillgänglighet är inom geografin möjligheten att uppleva något eftersträvansvärt. Den fysiska 
rörligheten samt den geografiska närheten utgör förutsättningarna för tillgängligheten hos en 
bestämd person. Öppettider och tillträdesregler påverkar även dessa förutsättningar 
 

Köpkraft innebär förmågan att köpa varor och tjänster inom ett hushåll. Köpkraften stiger när 
hushållets disponibla inkomst ökar, men avtar när priserna på konsumtionsnyttigheterna ökar. 
I denna undersökning uppskattas köpkraften bortsett från avgiften på Bodens Camping & bad. 
Intervjuobjekten fick ange uppskattad köpkraft i antingen NOK eller SEK. Köpkraften anges i 
denna undersökning i SEK. I de fall intervjuobjekten svarat i NOK, har en valutaomvandling 
skett med växelkursen 1 NOK = 1,13 SEK. 
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2. Resultat 

Totalt har 159 enkäter besvarats, detta utav 84 kvinnor och 92 män. Vissa har 

besvarat frågeformuläret i par och räknas då som en ”svarande” tillsammans. Då 

enkäten går in på frågor som berör hela ressällskapet (se Bilaga 1) har totalt 537 

personer omfattats i studien, varav 345 vuxna och 192 barn.  

Åldern på de svarande löper mellan 16 och 76 år. Som Figur 1 visar tillhör de 

flesta respondenter åldersgrupp 40 – 44 samt 55 – 59, tätt följda av 

ålderskategori 45 – 49. 
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Figur 1. Åldersfördelning bland de svarande vid undersökningen. 

143 svarande har besökt Boden förut, varav 136 även har besökt Bodens 

Camping & Bad tidigare. Vid förfrågan kring hur lång den planerade vistelsen 

var svarade 71 personer att de tänkte stanna mellan 2 till 3 veckor, vilket även 

var det alternativ som fick högst svarsfrekvens (Figur 2). 
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Figur 2. Ungefärlig vistelsetid för besökare vid Bodens Camping & Bad  
 
2.1 Tillgänglighet 

 

Tabell 1. Föredraget färdmedel in till centrum. Observera att fler än ett 

svarsalternativ fick anges på denna fråga. 

Färdmedel  Antal  

Bil 72 

Cykel 96 

Promenad 88 

Annat 1 

 

Tabell 1 visar att 96 utav de svarande använder cykel som färdmedel då de ska in 

till centrum, 88 personer svarar att de promenerar och 72 använder sig utav bil. 

Ett par nämner att de tar husbilen in till centrum.  
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Figur 3. Besökares omdöme av tillgängligheten i Boden. Presenterat i 

medelvärden utifrån poängsättning skala 1-5 där 5 är mycket bra. 

Figur 3 visar medelvärden för besökares uppfattning av tillgängligheten på olika 

plan inom kommunen. Besökarna anser det relativt enkelt att orientera sig fram 

med bil inom centrum där medelvärdet ligger på 4,4 av 5. De flesta utav de 

bilanvändande besökarna parkerar på COOP Forums parkeringsplats. Möjlighet 

att hitta parkeringsplats verkar för de flesta inte vara några problem. Några 

nämner att parkeringsmöjligheterna blivit bättre sedan parkeringshuset Cedern 

byggdes. Gång- och cykelstråken inom centrum är någonting som majoriteten av 

de svarande har en positiv attityd till, och som har uppnått ett medelvärde på 4,8 

poäng (Figur 3). Även den tacksamma topografin, det platta landskapet, är 

underlättande. Här saknas dock enligt en del bättre skyltning.   

”Jättebra cykelvägar, men gärna mer information i form av skyltar” Man 50 år, 

Norge. 

Åsikterna kring öppettider för shopping samt café- och restaurangverksamheter 

inom kommunen går isär. Många ställer sig positiva till att butikerna håller 

helgöppet. Andra menar att butikerna bör vara öppna längre, speciellt under 

helger och besökssäsong. Medelvärdet för handelns öppettider är 4,5. 

”Butikerna i centrum borde vara öppna till 21, åtminstone under denna säsong” 
Kvinna 25 år, Norge.  
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”Caféer och restauranger stänger alldeles för tidigt!” Man 47 år, Norge. 

Majoriteten anser att både restauranger och caféer stänger för tidigt. Detta gäller 

speciellt för de svarande i övre medelåldern som inte har barn, samt yngre utan 

barn. Tillfrågade småbarnsfamiljer anser däremot generellt att öppettider för 

både restaurang och café är tillräckliga. Öppettiderna inom café och restaurang 

har uppnått ett medelvärde på 4,2 poäng.  

 

”Bra öppettider för småbarnsfamiljer!” Kvinna 43 år, Norge.  

 

Uppfattningen av handelsområdenas lokalisering inom kommunen skiljer sig. En 

del menar att den spridda handeln tillåter besökare att se mer av staden eftersom 

att endast centrumhandel skulle reducera förflyttning mellan de olika 

stadsdelarna.  

 

”Bra med utspridd handel så man får se mer av staden” Man 55 år, Norge.  

Många campinggäster är erfarna besökare inom kommunen och menar att det är 

enkelt att lokalisera sig runt. Många har dock uppfattningen av att 

handelsområdenas lokalisering skapar ett beroende av bil och utgör problem för 

cyklister och fotgängare. Medelvärdet för lokalisering av handelsområdena 

hamnar på 4,2 poäng. 

”Handelsområdena får gärna etableras närmare varandra” Kvinna 45 år, Norge.  

2.2 Utbud 

”Allt som behövs finns i Boden. Tänk då man är utomlands och klarar sig på den 

lilla supermarketen i flera veckor.” Man 67, Sverige. 

 

Uppfattningen av utbudet ser olika ut för daglig- samt sällanköpsvaror. 

Sortimentet av de dagligvaror som säljs i butikerna anses av majoriteten vara 

fullt tillräckligt samt av god kvalitet. Däremot upplevs bredden av 

sällanköpsvarornas utbud av många som bristfälligt. Flertalet utav 

campinggästerna nämner att de brukar besöka Storheden då det som eftersträvas 

inte finns i Boden.  

”Vi brukar åka till Storheden då det vi söker inte finns i Boden” Man 65 år och 

kvinna 60 år, Norge.  
 

”Som Luleåbo finns det ingenting att åka hit för i shoppingväg” Kvinna 30 år, 

Sverige. 
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En schweizisk kvinna som tävlade för O-ringen och som under sin Bodenvistelse 

bodde på campingen ansåg det positivt att butikerna håller öppet varje dag. Hon 

ansåg vidare att utbudet av dagligvaror inom kommunen är fullt tillräckligt 

medan det är annorlunda för sällanköpsvarornas utbud.  Hon önskar mer av 

typiska, traditionella och lokala inslag bland produkterna. Hon menar att istället 

för att trycka på produkter av lokal prägel, av det specifika turistvärdet har man 

låtit allt hamna inom ett slags mellanskikt. Något som kom på tal under ett annat 

intervjutillfälle var gågatan och småbutikernas värde. Genom att behålla det 

småskaliga istället för att ersätta allt med stora köpcentra behålls autenciteten. En 

kvinna i studien menar att den befintliga utformningen av Bodens centrum 

tillåter rörelsefrihet, oavsett ärende. Befinner man sig däremot endast bland 

köpcentra är man ständigt på väg någonstans och upplever en mer hetsig 

stämning menar hon. Dagligvaruhandeln uppnår ett medelvärde på 4,6, medan 

sällanköpsvarorna når ett medelvärde på 4,0.  

2.3 Köpkraft 

Vid undersökning av köpkraften har man fått reda på den ungefärliga summa 

besökarna tror sig spendera under vistelsen i Boden. Tabell 2 visar att 

medelvärdet på köpkraften varierar beroende av hur lång vistelsen är. De 

besökare som tänkt stanna 2-3 veckor är de som har störst budget. Tabellen visar 

även medianvärdet för köpkraften i förhållande till vistelsetiden. Medelvärdet av 

köpkraften för de som stannar mindre än en vecka är ca 6 470 kronor medan 

medianen av köpkraften är cirka 4 768 kronor, vilket ger en skillnad på ca 1 700 

kronor. För vistelseintervallet 1-2 veckor är skillnaden mellan medelvärdet och 

medianen något lägre; ca 570 kronor. Skillnaden mellan medelvärde och median 

för de som stannar 2-3 veckor är ca 1 800 kronor. För de som stannar mer än tre 

veckor uppgår skillnaden i medelvärde och median till ca 1 000 kronor. Tabell 3 

visar medelvärdet på köpkraften per intervjuobjekt, vilken är 12 348 SEK. 
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Tabell 2. Medelvärde Köpkraft 

Antal veckor Köpkraft (Medelvärde SEK) Köpkraft (Median SEK) 

Mindre än en vecka 6 469,5 4 767,8 

1-2 veckor 10 767,5 11 339 

2-3 veckor 16 819 15 000 

Mer än 3 veckor 14 466,7 13 500 

 

Tabell 3. Medelvärde Köpkraft per intervjuobjekt 

Intervjuobjekt Köpkraft (Medelvärde SEK) Köpkraft (Median SEK) 

156 12 348 11 339 

 

2.4 Övriga önskemål 

Många utav gästerna har nämnt önskemål som i dagsläget inte finns inom 

kommunen. Fler valmöjligheter inne i centrum är någonting som efterfrågas av 

besökarna. De menar särskilt att COOP borde få konkurrens av en central ICA-

butik. En sandstrand i centrumnära läge är något som många önskar. Även en 

leksaksbutik inne i centrum efterfrågas.    
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3. Sammanfattande diskussion 

En stor del utav de åsikter som framkom vid undersökningen var förknippade 

med öppettider, både gällande handeln samt café- och restaurangverksamheter.  

Tendensen som kan utläsas är att uppfattningen av öppettiderna hör ihop med 

sällskapets sammansättning. Ungdomar samt vuxna utan barn anser att 

öppettiderna både för handeln, i detta fall sällanköpsvaruhandeln, samt café- och 

restaurangverksamhet är bristfälliga. Familjer med småbarn upplever däremot 

överlag detta som tillräckligt. Samtliga svarande är överens om att öppettiderna 

inom dagligvaruhandeln är mycket goda. Det är viktigt att kommunen kan 

erbjuda handelsmöjligheter under de tider kunden efterfrågar detta. Som 

besökare har man troligtvis inte samma uppfattning som de bosatta. Även de som 

arbetar på annan ort bör ges möjlighet att hinna ta del av handelsutbudet.  

 

Tillgängligheten i centrum upplevs av besökarna, enligt denna studie, som god. 

Parkeringsmöjligheterna anses bra då det nya parkeringshuset Cedern förbättrat 

chanserna till parkering. Att handelsområdena är utspridda är ingenting som 

verkar upplevas störande, många gånger nämns det snarare som någonting 

positivt och en chans att få se mer utav staden. Spridningen kräver dock i många 

fall att kunden är bilburen.  

Uppfattningen av utbudet på varor skiljer sig. Samtliga nämner att utbudet av 

dagligvaruhandeln är mycket bra medan sällanköpsvaruhandeln är mer bristande. 

Majoriteten menar att de varor som finns är bra men att sortimentet ändå är för 

knappt för att nå upp till Storhedens och Luleås nivå. Detta tyder på att valet att 

ta sig till Storheden och Luleå handlar om utbud snarare än tillgänglighet. Vid ett 

tillfälle nämns att det utbud av sällanköpsvaror som finns i Boden är bristfälligt. 

Det som saknas menar hon är en butik som erbjuder det lokala, traditionella, 

typiska för Boden eller Sverige i stort.  

 

Köpkraften, det vill säga den uppskattade summan besökarna tror sig spendera 

under vistelsen, skiljer sig mellan de svarande. De som stannar mellan 2-3 

veckor är de som angett högsta uppskattade köpkraft. För det som presenterades i 

tabell 2 kunde skillnader i medelvärde och median utläsas för samtliga 

vistelseintervall. Att medianen skiljer sig från medelvärdet innebär att det är en 

stor spridning mellan den summa som intervjuobjekten angett att de förväntar sig 

spendera. Störst spridning identifierades hos dem som stannade mindre än en 

vecka.  

Undersökningen tyder på att besökare vid Bodens Camping & Bad är nöjda med 

både handel och tillgänglighet inom kommunen. Detta ger en bild utifrån som 

bör vägas med de åsikter som finns hos medborgare inom kommunen. Ett 

begrepp som kom på tal vid flertalet tillfällen under denna studie var ”vana”. 
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Kanske handlar det hela om vanor kring hur man anser att staden har och ska 

vara utformad. Som besökare finns kanske inte samma antaganden rotade, utan 

nyfikenheten skapar högre tolerans och en större anpassningsförmåga. I detta fall 

verkar kommunen erbjuda både service och bekvämlighet i god utsträckning. 

Vad som krävs för att stärka Bodens kommuns varumärke ytterligare kan 

möjligtvis vara att trycka starkare på värden som upplevs attraktiva utifrån 

besöksperspektiv, exempelvis lokala produkter.   

För att skapa balans mellan centrum- och externhandeln pekar denna studie på 

vikten av en tydlig koppling mellan de olika stadsdelarna. Då strävan ligger i att 

minska den bilburna trafiken och att kunna påverka människors resvanor inom 

centrumområdet är det grundläggande att kommunikationerna är väl fungerande. 

Folk tenderar att ha ett behov av att se andra människor och man rör sig gärna på 

platser som är mer livade. Det handlar i stora drag om att hålla igång flödet av 

människor för att skapa ett attraktivt centrum, och här kan exempelvis längre 

öppettider vara en del av lösningen.  

 

 



4. Referenser 

14 
 

 

4. Referenser 

Ejvegård, Rolf. (2003) Vetenskaplig metod. Tredje upplagan. Lund: 

Studentlitteratur 2003. 

NE, Nationalencyklopedins hemsida, internet (2013) 

 

Köpkraft http://www.ne.se/lang/k%C3%B6pkraft/235883  

Tillgänglighet http://www.ne.se/tillg%C3%A4nglighet/327745 

Kvantitativ metod http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod       

Kvalitativ metod http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod 

http://www.ne.se/lang/k%C3%B6pkraft/235883
http://www.ne.se/tillg%C3%A4nglighet/327745
http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod


 

15 
 

 

 

 

En studie av samma slag bör genomföras med bosatta i kommunen då det skulle 

bredda slutsatsen och skapa underlag för idéer kring vidare utveckling inom 

kommunen.    
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