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Abstract 
 

Titel 

Keep calm and love Sundsvall – en kvalitativ studie om den strategiska kommunikationen hos 

Sundsvalls kommun samt stadens image 

Författare �

Elina Abrahamian & Caroline Roginder 

Kurs, termin och år  

Vetenskaplig rapport C, HT-16 och 2016-2017 

Antal ord i uppsatsen  

13 545 

Problemformulering och syfte  

Strategisk kommunikation och platsmarknadsföring har blivit allt viktigare för städer och 

platser att etablera ett gott rykte och vara konkurrenskraftiga i den globala marknaden som 

finns idag. Det finns platsmarknadsförare som tror att deras varumärke är kontrollerbart, 

däremot kan det finnas breda variationer av åsikter och uppfattningar om en stad. I och med 

detta påstående och konflikten i det växer en problematik och frågan fram hur städer 

egentligen arbetar med sitt varumärke. Syftet med uppsatsen är att undersöka den strategiska 

kommunikationen hos en stad samt undersöka stadens image, för att se hur kommunens 

målsättningar och befolkningens uppfattningar förhåller sig till varandra.  

Metod och material  

Studien grundas på en intervju från kommunikationsdirektören på Sundsvalls kommun, en 

kvalitativ textanalys av Sundsvalls kommuns strategidokument samt diskussioner med fyra 

fokusgrupper bestående av medborgare i Sundsvall.  

Huvudresultat  

Det finns flera likheter mellan Sundsvalls kommuns kommunikationsstrategier och vad 

teorierna beskriver om strategisk kommunikation, samt en stads varumärkesbyggande.  

Människor har olika uppfattningar och upplevelser och ser världen på olika sätt, på grund av 

detta har en plats eller en stad inte en imagebild, utan är mångsidig.  �

Nyckelord  

Strategisk kommunikation, Sundsvall, Image, Platsmarknadsföring, City branding  
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1. Introduktion 

Det finns städer som lyckas bättre än andra med att locka till sig invånare. En stad som har 

flera anledningar att kallas för Sveriges roligaste stad är Lund, enligt magasinet Café 

(Larsson, 28 januari 2016). Förutom att självaste påven tidigare under året var och hälsade på, 

har Lund gjort sig känt för sin goda falafel, sitt berömda universitet med kreativa studenter 

som vet hur man festar ordentligt, sitt blåsiga väder och sin historik av roliga komiker som 

David Batra och Johan Glans (ibid).  

 

I artikeln “Här är det bäst att bo i Sverige” i Dagens Nyheter presenteras att det inte bara är 

arbetsmarknadens utveckling som spelar roll utan det handlar om stadens utbud på 

upplevelser, kultur samt offentlig service för att locka till sig invånare (Lindkvist, 28 maj 

2015). Dessa artiklar har väckt ett intresse som denna studie ämnar att undersöka djupare. 

Vilka är orsakerna bakom vad som gör att vissa städer framstår som mer attraktiva än andra.  

 

Städer har på senare år försökt hitta nya sätt att marknadsföra sig själva och har behov av att 

arbeta med city branding (Riza, Doratli & Fasli, 2011:293; Zenker, 2011:40). Fler och fler 

städer och länder investerar i varumärkeskampanjer för att etablera ett gott rykte om staden, 

och att vara konkurrenskraftiga i dagens globala marknad (Sevin, 2014:47). Med andra ord så 

försöker de arbeta med platser för att definiera och kommunicera vad de står för och tror på 

att vara särskiljande för dem och definiera deras egenskaper till målgrupperna (ibid).  

 

På grund av den snabba utvecklingen inom teknologin och globaliseringen blir städer tvungna 

att tävla med andra städer för att bli en attraktiv turistort, arbetsplats eller stad att bosätta sig i 

(Riza, Doratli & Fasli, 2011:293). För att en stad ska framstå framgångsrik behöver de 

ekonomiskt kapital och en attraktiv image (Riza, Doratli & Fasli, 2011:294). Samtidigt så tror 

dessvärre platsmarknadsförare ofta att deras varumärke är kontrollerbart och fullt hanterbart 

verktyg för kommunikation (Zenker, 2011:40). Ett varumärke definieras däremot som ett 

nätverk av associationer hos individuella personer. I och med att det finns starka kontraster i 

målgruppernas uppfattningar, önskningar och behov kan det finnas en bred variation av 

åsikter. Det uppstår därmed en dynamik i uppfattningarna av olika grupper, vilket påverkar en 

plastmarknadsförares arbete (ibid). 
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City branding som forskningsområde har under senaste decenniet utvecklats och många städer 

förstår nu värdet av deras varumärke och i viss mån även hur varumärken kan utformas och 

hanteras (Merrilees, Miller, Herington, 2009:1032).   

 

Med en folkmängd på 98 064 (Statistiska centralbyrån, 2016) är Sundsvalls kommun en av 

norra Sveriges största kommuner placerat mitt i Sverige vid hav, skog och berg (Sundsvalls 

kommun, 2016a). Sundsvalls kommuns vision är “att göra det goda livet möjligt för alla som 

lever, bor, verkar och besöker Sundsvall” (Sundsvalls kommun, 2016b:5). Fokus i denna 

studie har legat på hur Sundsvalls kommun strategiskt kommunicerar samt vad staden har för 

image genom ett målgruppsperspektiv. 

 

Intresset att studera Sundsvalls image har haft sin utgångspunkt i teorin om city branding, och 

uttalandet att image är en viktig beståndsdel för en framgångsrik stad (Riza, Doratli & Fasli, 

2011:294). Avsikten med denna studie är att undersöka hur kommunen ska arbeta med sin 

strategiska kommunikation, i jämförelse med hur bilden av Sundsvall uppfattas av de som bor 

i staden. Studien är relevant ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, då studien i grunden har 

uppkommit utifrån diskussioner om invånares synpunkter på Sundsvalls, har det väckt 

intresse att forska om en stads strategiska kommunikation och hur den upplevs.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka den strategiska kommunikationen hos en stad samt 

undersöka stadens image, för att se hur kommunens målsättningar och befolkningens 

uppfattningar förhåller sig till varandra.  

 

1. 2 Frågeställningar 
För att svara på undersökningens syfte och få en djupare förståelse i Sundsvall som stad 

ämnar vi att besvara dessa två frågeställningar:�

(1) Hur ser kommunikationsstrategierna ut för Sundsvalls kommun och (2) vilka 

uppfattningar har boende i Sundsvall om staden?  
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2. Teoretisk utgångspunkt 
Teorin som är avsedd i denna undersökning är strategisk kommunikation med inriktning på 

platsmarknadsföring, city branding samt varumärke, för att kunna beskriva image och profil. 

 

2.1 Strategisk kommunikation 

I boken Strategisk kommunikation - forskning och praktik skriven av Falkheimer och Heide 

definieras strategisk kommunikation som “en organisations medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål” (Falkheimer & Heide, 2011:13). En mer 

utvecklad beskrivning av definitionen är att den “omfattar ledning, planering och 

genomförande av kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, 

intressenter och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå 

övergripande organisatoriska verksamhetsmål” (Falkheimer & Heide, 2014:89). 

Kommunikation har en grundläggande betydelse för organisationens existens, legitimitet och 

verksamhet, detta genom att kommunikation skapar förståelse, hållbara relationer och en 

gemensam identitet (Falkheimer & Heide, 2014:86-87). 

 

Strategisk kommunikation kan å andra sidan kritiseras då det visat sig att olika 

organisationers kommunikationsaktiviteter och policys visar allt större likheter och blir 

alltmer omedvetna handlingar (Fredriksson & Pallas, 2011:46). Författarna beskriver 

strategisk kommunikation som en rationaliserad myt, och att omvärlden sätter ramarna för 

vad som är möjligt eller önskvärt att göra i ett kommunikationssammanhang (Fredriksson & 

Pallas, 2011:62). De menar på att strategisk kommunikation till viss del sker för att omvärlden 

förväntar sig det och eventuellt inte för att organisation ser en direkt vinning med insatsen 

(Fredriksson & Pallas, 2011:63). Anledningen till att organisationer strävar efter att följa 

regler, normer och föreställningar är de vill uppfattas som legitima och begripliga gentemot 

sina intressenter (Suchman, 1995:574-575). Normer definierar och definieras av relationer, 

det är viktigt att ta hänsyn till dessa normer för att skapa sig möjligheter samt rättigheter för 

att som organisation uppnå en önskad position i ett socialt sammanhang (Boström, Forssell, 

Jacobsson & Tamm Hallström, 2004:55). Regler, normer, institutioner och liknande bidrar till 

stabilitet i samhället, men Svensson & Östberg menar på att det utöver detta är det viktigt att 

vara öppen för förändringar i samhället och dess sociala fenomen (Svensson & Östberg, 

2013:139). Har man som organisation inte intresset av att följa de normer och krav som ställs 

i de sociala sammanhang man befinner sig i, riskerar man att drabbas av social isolering, 
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vilket kan utgöra ett hot mot organisationer (Fredriksson & Pallas, 2011:55). Det kan därför 

vara positivt för utvecklingen i en organisation att ta recept från andra framgångsrika 

organisationer (Sevón, 1996:49). Att strategiskt välja aktiviteter som visar sig fungera och 

applicera på den egna organisationen kan göra att organisationens utveckling är mer anpassad 

efter organisationen än att använda sig av djärva och avvikande strategier (Hallvarsson, 

2011:66), som istället kan skapa osäkerhet både internt och externt.  

 

Strategisk kommunikation förgrenar sig i flera områden och beskrivningar (Falkheimer & 

Heide, 2011:30). Inriktningen deltagarorienterad strategisk kommunikation handlar om att 

rollerna som sändare och mottagare blir mindre tydliga då forskningen försöker tillämpa mer 

deltagarorienterade perspektiv, och begreppet samproduktion har växt fram genom forskning, 

som handlar om att kunderna spelar en aktiv roll i samproduktionen och dess värde (ibid). 

Omvärlden är också i ständig rörelse vilket även betyder att kommunikationen är en 

föränderlig process för att anpassas efter nya strukturer, processer och relationer (Jones, 

Watson, Gardner & Gallois, 2004:723). 

 

Inom en organisation finns det intern och extern kommunikation och mellan dessa finns ett 

ömsesidigt beroende (Falkheimer & Heide, 2014:96). Den interna kommunikationen, som är 

det som sker inom organisationen, stannar inte bara i organisationen utan når ut till andra 

målgrupper (ibid). Samtidigt som den externa kommunikationen, det vill säga det som sker 

utåt mot omvärlden, också påverkar medarbetarna inom organisationerna (ibid). Det är inte 

många organisationer som har nått framgång i sin varumärkeskommunikation externt om inte 

medarbetarna är delaktiga och står bakom varumärkets budskap, och kan föra det vidare till 

sina publiker (ibid).  

 

2.2 Platser 

Vad som kan utgöra platser kan vara avgränsade rymder eller ytor, exempelvis ett rum som 

avgränsas av väggar, golv och tak eller en nation som avgränsas inom nationsgränsen 

(Svensson & Östberg, 2013:102). Plats utgör ett av de fyra P:na i marknadsföringsmixen 

(Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013:12) och syftar till distribution, det vill säga de 

medel med vilka företaget gör sina produkter tillgängliga för sina konsumenter (Kotler, 

Armstrong, Harris & Piercy, 2013:53). Platser inkluderar, enligt marketing management, 

organisationers aktiviteter som gör en produkt tillgänglig för målgrupper (Kotler, Armstrong, 

Wong & Saunders, 2008:50). Perspektivet symbolisk interaktionism utgår ifrån att samhället 
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existerar i de interaktioner som sker dagligen mellan människor (Oliver, 2012:410). 

Perspektivet ser att en plats finns till i form av ett skeende, en plats är inte, utan den uppstår 

och händer mellan människor (Svensson & Östberg, 2013:105). Meningen och användningen 

av platsen är inte direkt given av platsen som sådan, exempelvis uppstår butiken när kunder 

och anställda tillsammans, i samhandling, använder platsen som en butik, det är inte platsen i 

sig som gör butiken (Svensson & Östberg, 2013:106). En livlös plats är inte en plats alls, 

platser kräver att människor interagerar, diskuterar, pratar, köar med mera (ibid), i enlighet 

med vissa regler och mönster (Svensson & Östberg, 2013:111).  

 

I grunden är en plats något socialt och något som pågår gemensamt snarare än en geografiskt 

begränsad yta eller rymd (Svensson & Östberg, 2013:106). Platsens entitet är föremålet för 

marknadsföring och varumärkesbyggande aktiviteter och kan betraktas som ett mångfacetterat 

fenomen som är betydligt mer komplext än många av de stereotypa produkter och tjänster 

som har utvecklats i teori och praktiskt utövande av marknadsföring (Warnaby & Medway, 

2013: 348). Det kan också uppstå tillfällen där olika aktörer har definierat en plats på olika 

sätt (Svensson & Östberg, 2013:107), för att exempelvis en butik ska bli en meningsfull plats, 

för butiken iallafall, så krävs det att besökarna uppträder som kunder (Svensson & Östberg, 

2013:112). Butiker är inte, de händer mellan människor när de spelar sin roll rätt och denna 

plats är därmed beroende av sina besökare (ibid). Mot bakgrund av vad som nämnts ovan kan 

det hävdas att marketing management perspektivet är alltför enkelriktad genom att se platsen 

som ett fysiskt och geografiskt föremål (Svensson & Östberg, 2013:113). Platser är inte 

oförändliga, de kan vara mer eller mindre stabila men de kan förhandlas om, utmanas och 

omdefinieras av människor (Svensson & Östberg, 2013:119). Betydelsen av en plats är ett 

resultat av flera parters definitionsförsök och tolkningar (Svensson & Östberg, 2013:114). 

Kampen om vilken betydelse en plats ska ha kan uttryckas på många sätt, city branding är ett 

exempel på detta (ibid). Att med hjälp av diverse tekniker från marketing management 

perspektivet försöka få sin stad/kommun att framstå mer elegant och genom detta locka 

företag, invånare, investerare och turister (ibid).  

 

2.3 Varumärke - profil, image och identitet 

Organisationer arbetar med användningen av sitt varumärke för att visa, identifiera och 

positionera sig i omvärlden (Thelander & Rosenqvist, 2011:285). På senare tid har studier om 

varumärken flyttat fokus från att endast varit riktade mot produkter till allt från individer till 

destinationer och nationer (ibid). 
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Ett varumärke är framgångsrikt när det har utvecklats med en tydlig uppgift om produkten 

och dess användning och vilka dess målgrupper produkten är ämnad för (Moilanen & 

Rainisto, 2009:13). Det krävs samtidigt engagemang för att kunna erbjuda tillräckliga resurser 

för varumärket, som gör att varumärket uppnår den önskade positionen på arbetsmarknaden 

(ibid). Namn, logotyp och design är materiella markörer för ett varumärket och tomma på 

mening (Holt, 2004:3). Markörerna fylls sedan med erfarenheter från företaget, kulturella 

industrier, förmedlare och konsumenter (ibid). Framgångsrika varumärken kan tillfredsställa 

målgruppernas rationella/emotionella behov och förväntningar, samt har skickligheten att 

åstadkomma en balans mellan dessa behov och förväntningar inom varumärket (Moilanen & 

Rainisto, 2009:13). Ett varumärke skapas när kunden upplever att produkten eller tjänsten 

som erbjuds i verksamheten, adderar ett värde till kunden i jämförelse med andra liknande, 

konkurrerande produkter eller tjänster (ibid). Om inte stadens varumärke och de som arbetar 

med marknadsföringen vet konceptet med varumärket, så har de sämre förutsättningar att 

förmedla sitt budskap och riskerar då att misslyckas med den externa varumärkesbyggande 

åtgärden (Hultman, Yeboah-Banin, Formaniuk, 2016:5157). Platser kan likväl som människor 

och fiktiva personer fungera som kulturella ikoner (Holt, 2004:1), Människor identifierar sig 

starkt med kulturella ikoner och litar ofta på dessa symboler i sitt vardagliga liv och de 

fungerar även som samhällets grundläggande riktningar och förankras ofta i underhållning, 

politik, journalistik och reklam (ibid). En kulturell ikon definieras som en person eller ting 

som betraktas som en representativ symbol (ibid). En person eller en sak, som fungerar som 

en kulturell ikon, betraktas allmänt som den mest övertygande symbolen för en uppsättning av 

idéer eller värderingar som samhället anser viktigt (ibid). Ikoner har ett utmvärde på grund av 

att de bär på tunga symboliska laddningar för deras mest hängivna konsumenter (Holt, 

2004:2).  

 

Profil definieras som den bild eller de föreställningar som organisationen medvetet 

kommunicerar till omvärlden (Falkheimer & Heide, 2003:16-17), genom att använda olika 

verktyg (Falkheimer & Heide, 2003:41). I kontrast till image som handlar om de bilder eller 

de föreställningar som omvärlden har av organisationen (Falkheimer & Heide, 2003:17). 

Identitet utgör organisationens och medarbetarnas självbild (Tench & Yeomans, 2014:185). 

De tre föreställningarna, profil, image och identitet, har organisationer som mål att dela 

samma bilder och föreställningar (Falkheimer & Heide, 2003:41). Organisationens 

kommunikation ska ha stöd både hos verksamheten, medarbetarna samt komplettera och 
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förstärka goda sidor av omvärldens image (ibid). Däremot är det komplicerat att fastställa en 

organisations identitet och vissa forskare menar på att organisationer inte har en enda sann 

identitet utan uppmuntrar till att kommunicera olika identiteter i en organisation (ibid).  

 

Image är den externa bilden av företaget (Cassinger, 2011:148), och är ett mått på hur 

framgångsrik marknadskommunikationen gentemot konsumenten har varit (Cassinger, 

2011:149). Idealet är att den profil som aktören har, ska stämma överens med imagen (ibid). 

Imagen som en plats har definieras som summan av de föreställningar, idéer och intryck som 

människor har av en plats, denna bild kan se olika ut från person till person (Kotler, Haider & 

Rein, 1993:141; Tench & Yeomans, 2014:183). Anholt (2007) kompletterar beskrivningen av 

image och menar på att image utgörs av uppfattningar av varumärket från konsumenterna 

eller intressenternas perspektiv, att det är synonymt med rykte och inte behöver stämma 

överens med varumärkets identitet (Anholt, 2007:5). Image inkluderar flera saker som 

associationer, minnen, föreställningar och andra känslor som är kopplade till produkten, 

tjänsten eller företaget (ibid).  

 

Image har alltid varit av stort intresse och har utgjort en stor oro för marknadsförare. Idag 

måste alla platsmarknadsförare ta hänsyn till att image har stort inflytande och förändras över 

tid (Kotler, Haider & Rein, 1993:141-142). Det är viktigt att veta var en plats står i 

kommunikationshänseende och hur det uppfattas (Sevin, 2014:47). När man har förståelse för 

den ursprungliga image som en plats har kan ett avsiktligt imagebyggande arbete ske (Kotler, 

Haider & Rein, 1993:148). City branding fungerar som ett befordrande verktyg för att skapa 

en unik image hos en stad. Den image en stad har kan ses som en av de viktigaste frågorna för 

city branding (Riza, Doratli & Fasli, 2012:294-295).  

 

Många utövare inom varumärkeskommunikation likställer kommunikation och övertalning, 

dock behöver inte kommunikation alltid innehålla transaktioner av envägskommunikation och 

vara manipulativ. Kommunikation kan även vara informerande, svarande och lyssnande och 

därigenom bygger relationer (Duncan & Moriarty, 1998:1-2). Många organisationer missar 

därmed kommunikationens betydande roll som ett verktyg för att skapa och upprätthålla 

viktiga relationer, vilket bygger starka varumärken (Duncan & Moriarty, 1998:10). Svensson 

och Östberg menar att varor och tjänster i grunden är tolkade objekt som får en mening när 

människor använder och konsumerar dessa på ett visst sätt (Svensson & Östberg, 2013:74). 

Symbolisk interaktionism studerar växelspelet mellan individen och samhället (Svensson & 
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Östberg, 2013:17), och ser på så vis samhället som något som uppstår genom ständigt 

pågående sociala interaktioner mellan människor (Svensson & Östberg, 2013:18).  

 

Utövare inom varumärkeskommunikation kan dra nytta av en djupgående förståelse av vad 

kunderna har för behov och därigenom se produkten som en del av varumärket och inte som 

en enskild produkt. Konsumenters behov och önskemål uppfylls genom marknadserbjudanden 

där produkter, tjänster, information eller erfarenheter kombineras för att tillgodose ett behov 

(Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008:9).   

 

2.4 Platsmarknadsföring 

I den tidigaste litteraturen om platsmarknadsföring identifierades tre huvudsakliga 

målgrupper; invånare, företagare och besökare (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:18). Trots 

denna identifikation låg fokus hos marknadsförare knappt på invånarna utan de fokuserade 

mer på att genom platsmarknadsföring övertyga besökare och möjliga nya invånare (ibid). 

Senare forskning visar dock på att invånarna har en viktig och aktiv nyckelroll då de kan 

fungera som aktiva partners i utformandet av platsmarknadsföringen, deltagande och dialog 

med berörda parter är relevant och värdefullt vid marknadsföring (Braun, Kavaratzis & 

Zenker, 2013:19). Även Syssner (2012) påpekar att platsmarknadsföring sällan enbart handlar 

om att tilltala turister, investerare eller potentiella inflyttare till en plats utan också om att 

stärka medborgarnas känslor och tillhörighet till platsen (Syssner, 2012:91). 

Platsmarknadsföring bör definieras som ett långsiktigt, strategiskt arbete med syfte att 

förändra, förbättra och stärka bilden av en plats (ibid). Det finns flera definitioner av vad som 

utgör platsmarknadsföring och flera forskare påpekar att för närvarande finns ingen enskild 

och accepterad definition (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:19). Däremot är det väsentliga 

kännetecknet hos ett varumärke, mer eller mindre, ett gott rykte av något som erbjuds till 

allmänheten (ibid), detta goda rykte existerar i medvetandet på kunden och i form av 

varumärkets kännedom och kan ses som en samling av associationer i konsumentens huvud 

(ibid).  

 

Platsmarknadsföring är en samordnad användning av marknadsföringsverktyg som stöds av 

en gemensam kundorienterad filosofi för att skapa, kommunicera, leverera och kunna ha ett 

utbyte av urbana erbjudanden som har värde för stadens konsumenter och stadens samhälle i 

stort (Zenker, 2011:41). Syftet med platsmarknadsföring är att maximera den sociala och 

ekonomiska funktionen i det berörda området i enlighet med andra bredare mål som har 
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fastställts (ibid). Platsmarknadsföring är även kundorienterad i betydelsen att den ska 

interagera med stadens alla existerande och potentiella “kunder”, det vill säga att det strävar 

efter att öka den sociala funktionen för alla medborgare snarare än någon tjänst i någon 

speciell grupp (ibid).   

 

Det varumärke som en plats har kan ses som ett nätverk av associationer hos konsumenten 

baserat på visuella, verbala och beteendeuttryck av platsen (Braun, Kavaratzis & Zenker, 

2013:19). Dessa bildas genom olika mål, kommunikation, värderingar, beteenden och den 

generella kulturen som en plats har (ibid). I och med detta kan uppfattningar om ett 

varumärke variera starkt mellan olika målgrupper, till följd av varierande kunskap och krav 

hos målgrupperna (ibid). Det varumärke som en plats har kan därmed ses som ett socialt 

fenomen som baseras på uppfattningar av målgrupper (Sevin, 2014:48). Genom att fråga 

medborgare inom en stad om deras åsikter, kan arbetet med platsmarknadsföring förbättras 

(Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:20). Även fast det är högst nödvändigt att låta medborgare 

delta i strategier gällande platsmarknadsföring, så är det en utmanande uppgift då både platsen 

i sig och medborgarna är komplexa, medborgarna kan ha olika kulturella bakgrunder, 

värderingar och önskemål, vilket gör arbetet med platsmarknadsföring komplext (Braun, 

Kavaratzis & Zenker, 2013:23). Det är önskvärt att stärka kommunikationen mellan 

medborgare och makthavare i staden för att ge mer kontroll till medborgarna, däremot är det 

ett krävande arbete och risktagande hos dem, att lämna sin bekvämlighetszon (Braun, 

Kavaratzis & Zenker, 2013:24). Städer är unika och levande då de har egna identiteter som 

formats och påverkats av exempelvis människor och andra sociala, naturliga och konstgjorda 

faktorer (Riza, Doratli & Fasli, 2012:299). 

 

Föreställningarna av städer är formade av tre typer av varumärkeskommunikation, den första 

är stadens aktiviteter, dess arkitektur och karaktär. Den andra typen är den formella 

kommunikationen, som reklam och PR. Den tredje hänvisar till word-of-mouth, 

ryktesspridning, som skapas av invånarna (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:21). Genom 

medborgarnas deltagande och involvering spelar de en viktig roll i processen inom 

platsmarknadsföring (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:22). Medborgarna spelar en 

betydande roll i platsmarknadsföring och bör därför prioriteras (ibid) då dessa även sänder ut 

budskap till potentiella nya medborgare (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:23). Artikeln 

“How to catch a city - the concept and measurement of place brands” refererar till samma tre 

typer och menar på att dessa tre typer kombinerat leder till en modell av 
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varumärkesuppfattning, kallat “The model of place brand perception”, som belyser hur dessa 

uppfattningar är byggda genom identiteten en plats har (Zenker, 2011:41). Dessa 

uppfattningar framkallar slutligen effekter av varumärket som identifikation, tillfredsställelse 

eller avsikter att stanna eller lämna en plats (ibid).  

 

2.5 City branding  

Efe Sevin (2014) talar om att platsmarknadsföring handlar om ett mer socialt fenomen där 

varumärket som en plats har, baseras på uppfattningar av målgrupperna, och kanske inte berör 

de fysiska och kommunikativa delarna en stad har vilket city branding fokuserar mer på 

(Sevin, 2014:48). Sevin (2014) påpekar att invånarna är de viktigaste aktörerna i städerna och 

därav spelar en stor roll i platsmarknadsföring (Sevin, 2014:48). 

 

City branding baseras på tre huvudsakliga kännetecken; image, unikhet och autenticitet (Riza, 

Doratli & Fasli, 2011:294). Den moderna staden har ett behov av att ständigt uppdateras och 

utveckla strategier för att främja och marknadsföra staden på den globala marknaden (ibid). 

Det är viktigt att behärska vilka element som ska användas för att förstå de viktigaste delarna 

hos en plats varumärke och detta kan göras genom användning av Simon Anholt’s City Brand 

Hexagon (Zenker, 2011:47).  Hexagonet består av sex komponenter som mäter en stads 

varumärke (Anholt, 2007:59). Den första komponenten benämns som “the presence”, som 

handlar om stadens internationella status och ställningstagande (Anholt, 2007:59). Den andra 

komponenten heter “The place” och är uppfattningarna om den fysiska platsen och vad 

människor har för tankar och åsikter om staden (Anholt, 2007:60). Den tredje komponenten, 

“The potential”, beskriver de ekonomiska förhållandena och utbildningsmöjligheterna, vad 

för möjligheter människor tror att det finns inom staden (ibid). Den fjärde komponenten kallas 

för “The pulse”, och handlar om den urbana livsstilen i en stad och attraktionen till den, vad 

människor finner intressant och lockande att göra (Anholt, 2007:60-61). Den femte 

komponenten, “The people”, handlar om hur invånarna i staden uppfattas och deras 

tillhörande till staden (Anholt, 2007:61). Den sjätte och sista komponenten är “The 

prerequisites” och handlar om kvalitéen hos staden, hur den generella standarden är i staden, 

som skolor, sjukhus, kollektivtrafik och sporthallar (ibid).   

 

City branding avser att hjälpa kommunikation på flera sätt. Det är dels ett verktyg för att 

säkerställa att kommunikationen är konsekvent och integrerad och dels möjliggör city 

branding att olika intressenter interagerar med ett varumärke. En stor fördel med city branding 



	
	

15	

är att det möjliggör för olikartade grupper av människor att förstå, kommunicera med och 

anknyta tills stadens entitet (Merrilees, Miller, Herington, 2009:1032-1033). Inom city 

branding finns det flera olika typer av intressenter, som boende, yrkessamma, turister, 

investerare samt olika miljöanhängare (Merrilees, Miller, Herington, 2009:1034). Det bör 

även understrykas att individer kan vara medlemmar i mer än en grupp intressenter 

(Merrilees, Miller, Herington, 2009:1036). I tidigare studier där city branding använts har 

man fokuserat på en grupp av intressenter och man betraktade inte de flera olika typerna av 

intressenter (Merrilees, Miller, Herington, 2009:1034). Olika intressenter har olika behov och 

frågor, baserade på deras världsbilder och personliga intressen (Merrilees, Miller, Herington, 

2009:1035).  

 

Varumärkens traditionella roll har varit att bland sina olika intressenter hitta en konvergens 

och den traditionella rollen hos ett starkt varumärke är att hjälpa till med att kommunicera 

med olika grupper av intressenter (Merrilees, Miller, Herington, 2009:1035-1036). Olika 

tolkningar av ett varumärke kan snarare vara en fördel än ett problem, då uppmärksamhet och 

stöd från många olika intressenter kan göra att varumärket blir tydligt och starkt när skilda 

intressenter förstår, kommunicerar och anknyter till organisationen (Merrilees, Miller, 

Herington, 2009:1036).  

 

Varje grupp av intressenter har olika uppfattningar och upplevelser av en stad (Merrilees, 

Miller, Herington, 2009:1037). Organisationer behöver känna igen karaktären hos deras 

varumärke i betydelse av att vara mångfacetterad och ha flera innebörder som varumärke 

(Merrilees, Miller, Herington, 2009:1044). Hantering av målgrupper och intressenter är 

troligen relativt komplext och utmanande (ibid). Corporate communication kan användas för 

att hantera detta problem (ibid). Det kan även betonas att det är av stor betydelse att använda 

olika typer av media för att kommunicera med specifika grupper med olika 

varumärkesbetydelser (ibid). 

 

 

 

  



	
	

16	

3. Metod och material 
I detta kapitel presenteras de valda och genomförda metoderna som används i denna studie. 

Här förklaras forskningsdesignen följt av de tillvägagångssätt som har tillämpats. Därefter 

beskrivs undersökningens tillförlitlighet samt metodproblem.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Studien är beskrivande då resultatet på frågeställningarna svarar på frågan ‘hur’. Den är också 

deduktiv, bygger på logik och slutsatser har dragits om Sundsvalls kommun och medborgarna 

utifrån teorierna. Kvalitativa metoder har i denna studie tillämpats, genom en textanalys, en 

intervju och fyra fokusgrupper. Textanalysen av “Kommunikationsstrategi för Sundsvalls 

kommun” och intervjun med kommunikationsdirektören på Sundsvalls kommun, Camilla 

Nilzén, utgör underlag för behandling av den första frågeställningen som handlar om hur 

Sundsvalls kommun strategiskt kommunicerar. Fokusgrupperna utgör underlag för 

behandling av den andra frågeställningen, som handlar om medborgarnas åsikter om 

Sundsvall.  

 

3.1.1 Kvalitativa metoder 

Inom forskningen av platsmarknadsföring är två metoder vanliga att utföra på en studie, där 

en av dem är kvalitativ metod med exempelvis fokusgrupper eller användning av 

standardiserade enkäter (Zenker, 2011:43). Kvalitativa metoder är fördelaktiga eftersom 

öppna frågor används, vilket möjliggör för forskare att upptäcka unika associationer hos en 

stad eller hos ett varumärke generellt (ibid). En stads varumärke är inte ett materiellt fenomen 

som kan mätas direkt (Sevin, 2014:48) utan ses som ett socialt fenomen som baseras på 

uppfattningar av målgrupper (ibid). 

 

3.2 Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom att noggrant läsa 

textens delar, helhet och den kontext den ingår i (Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012:210). Det är viktigt att läsa aktivt, ställa frågor till texten och se efter om texten själv 

kan besvara dessa frågor (Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:58).  

 

3.2.1 Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 

För att undersöka hur Sundsvalls kommun strategiskt kommunicerar och vilka strategier som 
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har beslutats, har Sundsvalls kommuns strategidokument analyserats med avseende på deras 

kommunikationsstrategier. Vi har tagit del av en tjänsteskrivelse samt ett protokollutdrag för 

att få förståelse om de beslut som skett gällande detta. Dokumentet Kommunikationsstrategi 

för Sundsvalls kommun är “en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra 

till att nå Sundsvalls kommuns övergripande mål enligt mål och resursplanen /---/” 

(Sundsvalls kommun, 2016b:3).  

 

Den 4 oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta “Kommunikationsstrategi för 

Sundsvalls kommun” och att upphäva styrdokumenten “Informations- och 

kommunikationspolicy för Sundsvalls kommun” samt “Marknadsföringsstrategi för 

Sundsvalls kommun” (protokollsutdrag, se bilaga 7.3).  Tidigare har Näringslivsbolaget i 

Sundsvall, via sitt ägardirektiv 2012-2014, haft i uppdrag att marknadsföra varumärket 

Sundsvall (tjänsteskrivelse, se bilaga 7.4, s.2). “Kommunikationsstrategi för Sundsvalls 

kommun” gäller i den mån det är möjligt att tillämpa inte bara för Sundsvalls kommun utan 

även för förtroendevalda i en politiskt styrd organisation (Sundsvalls kommun, 2016b:3). Vid 

genomförandet av textanalysen gjordes en genomläsning av dokumentet, detta för att få en 

helhetsbild och förstå kontexten. Dokumentet lästes därefter igenom del för del för att fånga 

det relevanta för undersökningen. Genom en noggrann läsning och analys av dokumentet 

väcktes även frågor som senare ställdes i intervjun. 

 

3.3 Intervju 

Vid en informantundersökning används svarspersonerna som “vittnen” eller “sanningssägare” 

genom att dessa bidrar med information om hur verkligheten är beskaffad (Esiasson et al., 

2012: 227), svarspersonen bidrar med källor som sedan kan granskas och prövas (Esiasson et 

al., 2012: 228). Centralitet är vanligast förekommande urvalet vid informantundersökningar, 

man vill nå de personer som brukar kallas “centralt placerade källor” (Esiasson et al., 2012: 

258). Genom dessa personers positioner förväntas att de omfattar ett koncentrat av kunskap 

som är nödvändig för studien (Esiasson et al., 2012:260). Informantundersökningar 

kombineras även ofta med dokumentstudier (Esiasson et al., 2012:228).  

 

3.3.1 Kommunikationsdirektör hos Sundsvalls kommun 

Utifrån textanalysen av styrdokumentet “Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun” 

formulerades intervjufrågor som ställdes till kommunikationsdirektören på Sundsvalls 

kommun, Camilla Nilzèn. Detta gjordes för att komplettera resultatet av analysen av 
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strategidokumentet samt för att få en djupare förståelse för hur de arbetar strategiskt för att 

vara en attraktiv stad. Intervjun skedde den 1 december på Nilzéns kontor och spelades in 

samtidigt som en av författarna förde anteckningar medan en av författarna ledde intervjun 

och ställde frågorna. Intervjufrågorna var semistrukturerade och strävade efter kortare frågor 

och längre intervjusvar, se bilaga 7.1 för intervjufrågor. Intervjun med Nilzén refererades 

enligt; Nilzén, 1 december 2016. 

 

3.4 Fokusgrupper 

Användning av fokusgrupper är en framgångsrik metod då uppfattningarna hos publiken är en 

väsentlig faktor av positiva eller negativa utfall (Zenker, 2011:43). Att mäta dessa 

uppfattningar hos en plats av egentliga egenskaper uppfattas vara värdefulla och meningsfulla 

(ibid). Samtidigt handlar det om att starta en diskussion och få fram vad olika personer tänker 

kring ett visst fenomen (Esiasson et al., 2012:319).  

 

Framgången vid användning av fokusgrupper som metod är mycket beroende av 

skickligheten och förmågan hos moderatorn (Morrison, 1998: 209). Moderatorn måste lägga 

fullt fokus på vad som sägs och ge ytterligare förfrågningar för att samtalet ska hålla sig inom 

ramen men samtidigt ska moderatorn hålla sig i bakgrunden och låta konversationen skötas av 

respondenterna i största möjliga mån (Morrison, 1998:220). Människor som har gemensamma 

erfarenheter och intresseområden är mer villiga att dela åsikter och personlig information med 

varandra. Homogena grupper bör därför eftersträvas (Wibeck, 2010:63). 

 

Antalet gruppmedlemmar i en fokusgrupp har betydelse för hur gruppen samspelar (Wibeck, 

2010:62). Det är inte lämpligt att vara färre än fyra och inte fler än sex (ibid). Detta antal gör 

det lättare att ge och ta feedback, samtidigt som allas argument får lyftas upp och bemötas och 

tiden räcker till alla i gruppen att få möjlighet att uttrycka sig och ställa frågor (ibid).  

 

Vid analys av fokusgrupper är det sällan nödvändigt att göra en noggrann transkribering och 

ta hänsyn till tal, uppbackningar, notera pauser och liknande (Wibeck, 2010:93). Det är 

dessutom mycket tidskrävande att analysera flertalet fokusgrupper på detta sätt (ibid). 

Analysen kan baseras på ljudinspelning, där genomlyssning av materialet sker och 

sammanställs i en förkortad transkriptionsvariant (Wibeck, 2010:97). Vid användning av 

ljudinspelning finns möjlighet att verifiera citat samt att gå igenom materialet flertalet gånger 

(ibid). 
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3.4.1 Fokusgrupper i studien 

I denna undersökning har fyra fokusgrupper med fyra personer i varje grupp deltagit, med 

undantag för en grupp, vilket diskuteras under rubriken “Metodproblem”. Uppdelningen 

skedde genom ett strategiskt urval, då en djupare förståelse för Sundsvalls image hos olika 

målgrupper i populationen ämnades att undersökas. De fyra fokusgrupperna som strategiskt 

valdes ut är gymnasieelever, universitetsstudenter, arbetande och pensionärer. Studien har 

beaktat fokusgruppernas sammansättning, och både män och kvinnor har närvarat i varje 

grupp. Grupperna har varit homogena i det avseende att deltagarna i en och samma grupp har 

ingått i ett visst åldersspann. Alla deltagare bor även i Sundsvall, med undantag för en grupp, 

vilket också diskuteras under rubriken “Metodproblem”, och kan därav ge sin bild och sina 

upplevelser av staden. Rekryteringen av deltagarna utfördes dels genom kontaktpersoner, dels 

genom ett inlägg på Facebook där det eftersöktes personer i olika åldersgrupper. 

Fokusgrupperna delades in i åldersspannen 15-30 år, 30-45 år, 45-60 år samt 60 år och äldre. 

Se bilaga 7.2 för frågor till fokusgrupperna. 

 

Fokusgrupp 1 (15-30 år) genomfördes den 5 december 2016 och bestod av två 

gymnasieelever och två universitetsstudenter. Gymnasieeleverna rekryterades genom att ett 

mail skickades till en bekant som är lärare för NTI-gymnasiet, som senare frågade sin klass 

om två elever ville ställa upp. Universitetsstudenterna letades upp på Mittuniversitetet och 

blev tillfrågade om att ställa upp. 

 

Fokusgrupp 2 (30-45 år) skapades genom att fyra personer tog kontakt efter ett delat inlägg på 

Facebook, som tydligt beskrev syftet med fokusgruppen, samma gällde för fokusgrupp 3 (45-

60 år). Den sista fokusgruppen, fokusgrupp 4 (60 och äldre) hittades genom 

omvärldsbevakning på internet om lokala seniorklubbar och föreningar för pensionärer. På 

grund av tidsbegränsningar fortsattes arbetet med Friskhuset som hade tätare möten under 

veckorna, vilket gav större möjligheter för undersökningen att planeras, utföras och kunna 

presentera studien för gruppen. Fokusgrupp 2, 3 och 4 genomfördes alla på samma dag, den 6 

december 2016. För att särskilja fokusgrupperna refererades de enligt följande exempel; 

fokusgrupp 3, 6 december 2016. 

 

Som inledningsfråga blev alla deltagare tillfrågade varför det kommer sig att de bor just i 

Sundsvall. I fokusgrupperna deltog fem personer som var uppvuxna i staden, sju som flyttat 
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till staden på grund av studier, två som flyttade till staden på grund av arbete. En pendlade till 

staden på grund av studier, vilket diskuteras vidare i “Metodproblem”.   

 

Genom fullt fokus från moderatorn tillfrågades alla deltagare vid varje fråga för att få med 

alla tankar och åsikter positiva som negativa. Genom detta styrdes samtalet utan att påverka 

respondenternas svar. En och samma person var moderator för samtliga fokusgrupper och den 

andra var med som assistent i gruppen genom att föra anteckningar, skötte ljudinspelningen 

samt ställde följdfrågor vid behov för att få tydligare förklaringar. Fokusgrupp 1, 2 och 3 

genomfördes i Mittuniversitetets lokaler, på grund av större möjlighet att boka lokal och 

kunna moderera en diskussion ostört. Fokusgrupp 4 genomfördes i en lokal på Friskhuset då 

pensionärerna inte hade möjlighet att ta sig till Mittuniversitetet, och bjöd istället till samtal i 

anslutning till tidigare möte. Idéen slogs om att fokusgrupperna skulle genomföras på en 

neutral plats, exempelvis ett café, men ändrades då ett café upplevdes vara alldeles för 

högljutt för att en diskussion skulle kunna föras utan distraktioner. 

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppet validitet definieras som att man mäter det man påstår att man mäter, det vill säga 

en överensstämmelse mellan en teoretisk definition och en operationell indikator (Esiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:57). Den interna validiteten avser välgrundade 

(giltiga) slutsatser utifrån ett begränsat antal analysenheter, det vill säga ifall de slutsatser som 

dragits är trovärdiga eller ej (Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:58). Den 

externa validiteten avser möjligheten att generalisera, utifrån det urval av analysenheter som 

har undersökts, till antingen en större population eller en annan kontext (ibid).  

 

Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012:63). Brister i reliabiliteten kan orsakas av slump- och slarvfel 

under datainsamlingen eller den efterföljande databearbetningen, vilket kan bero på trötthet, 

stress, hörfel och missförstånd (ibid). Det räcker därmed inte att använda ett fullgott 

mätinstrument utan användningen av mätinstrumentet kräver noggrannhet (ibid).  

 

Dynamiken i fokusgrupper, i förhållande till samtalsintervjuer, skapar fler impulser och 

reflektioner (Esiasson et al., 2012:319) och vid användandet av fokusgrupper ligger intresset 

på att gå på djupet i ett ämne (Wibeck, 2010:147). Syftet med fokusgrupper är inte att dra 

generella slutsatser hos populationen utan dessa används för att få djupare förståelse av 
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människors tolkningar och uppfattningar (ibid). Däremot kan en typ av generalisering av 

uppfattningar göras utifrån data från fokusgrupperna eftersom tolkningar och uppfattningar 

ofta är specifika för en viss grupp i samhället (ibid). 

 

3.5.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i studien 

Studiens två frågeställningar besvarades genom olika metoder. Frågan om hur Sundsvalls 

kommun strategiskt kommunicerar besvarades genom att undersöka strategidokumentet samt 

intervjun med kommunikationsdirektören hos Sundsvalls kommun. Frågan om Sundsvalls 

image besvarades genom analys av resultatet av frågorna till fokusgrupperna och deras 

uppfattningar samt föreställningar om staden.  

 

Strategidokumentet, som innefattar punkter och mål som Sundsvalls kommun strategiskt ska 

arbeta med kommunikation för att marknadsföra staden, har bidragit till studiens interna 

validitet. Detta då en analys av strategierna samt studiens intervjufrågor applicerades på detta 

material för att nå en djupare förståelse hur Sundsvalls kommuns arbetar med strategisk 

kommunikation.  

 

Sammansättningen av fokusgrupperna utifrån boende i Sundsvall gjordes för att söka djupare 

förståelse om befolkningens uppfattningar om Sundsvall och stärker studiens externa 

validitet. 

 

För att uppnå högre reliabilitet spelades intervjun och fokusgrupperna in samtidigt som 

utmärkande kommenterar antecknades, detta för att få en så noggrann datainsamling som 

möjligt utan slarvfel eller missförstånd. Det inspelade materialet vid intervjun transkriberades 

två gånger av studiens två författare för att undvika slarvfel. Data från fokusgrupperna 

analyserades utan en fullständig transkription. Detta för att fokus hos de olika grupperna låg 

på att hitta gemensamma och särskiljande åsikter hos deltagarna, enskilda personers åsikter 

var på så sätt inte intressanta utan gruppernas diskussioner i helhet. Uppmuntran till ärlighet 

och öppenhet var även deltagarna i fokusgrupperna anonyma gällande namn, yrkesposition 

och liknande. Studien beaktade dock varför deltagarna befann sig i Sundsvall. Om de bor i 

staden på grund av arbete, studier, hemort, familj och så vidare. Detta förde möjlighet att 

jämföra åsikter och uppfattningar mellan fokusgrupperna. 
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I överensstämmelse med studiens syfte och användandet av fokusgrupper finns det möjlighet 

genom det gemensamma samtalet att belysa djupt liggande värderingar och tankestrukturer, 

på så sätt ges en djupare förståelse för imagebilden av Sundsvall. I jämförelse med 

användningen av kvantitativ undersökning och enkäter hade resultatet förlorat den djupare 

förståelsen och därmed lett till bristande validitet. Kvalitativa metoder, som denna studie, 

kompenserar för sin bristande reliabilitet med högre validitet. 

 

3.6 Metodproblem 

En person i fokusgrupp 1 var inte boende i staden, utan bodde i Härnösand men studerade i 

Sundsvall. Urvalet och rekryteringen av deltagare till fokusgrupperna hade som krav att 

respektive deltagare var boende i Sundsvall och det var detta som eftersöktes vid 

rekryteringen. Att denna person inte uppfyllde detta krav upptäcktes först vid mötet med 

fokusgruppen. Vi valde dock att inkludera respondentens svar i arbetet just på grund av att 

hon studerar i Sundsvall och av den anledningen tillbringar mycket tid i staden. 

 

En tilltänkt person till fokusgrupp 3 kunde inte vara med under den tilltänkta tiden på grund 

av akut sjukhusvistelse. Enligt litteraturen är tre personer inte ett önskvärt antal, men i och 

med att detta avhopp skedde i sista sekund fanns ingen möjlighet att rekrytera en ny person 

till denna fokusgrupp. Fokusgrupp 3 hade därmed endast tre deltagare. I fokusgrupp 3 deltog 

även en person med en arbetsposition som till viss del framfördes i respondentens svar. Vid 

tillfället där fokusgruppen ägde rum försökte moderatorn att styra samtalet i den riktning att 

respondentens åsikter inte skulle referera till arbetssituationen denne befann sig i, utan 

fokusera på respondentens roll som medborgare, vilket till viss del lyckades. Dock på grund 

av uppkomsten av vinklade svar till och från, och risken för lägre validitet, har vi valt att till 

viss del bortse från en del av respondentens svar. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av de genomförda kvalitativa metoderna förklaras och 

presenteras. Resultatet redovisas genom utdrag i form av citat från textanalysen, intervjun 

och fokusgrupperna. Metoderna analyseras och kopplas sedan till de teoretiska ramverk som 

legat till grund för studien. Frågeställning 1 besvaras under punkt 4.2 och frågeställning 2 

besvaras under punkt 4.3. 

 

4.1 Förklaringar 

Ordet medborgare och invånare används i denna studie som synonym för befolkningen och de 

som bor i Sundsvall. Stenstan är Sundsvalls centrala delar. Navet är den centrala busstationen 

i Sundsvall. Birsta City är en handelsplats utanför Sundsvalls stadskärna. Sundsvalls 

stadskärna ligger mellan två stadsberg, Södra Berget och Norra Berget. 

 

4.2 Sundsvalls kommuns kommunikationsstrategier 

Strategidokumentet “Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun” (Sundsvalls kommun, 

2016b), beskriver den definition av strategisk kommunikation som teorin hävdat, 

organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål (Falkheimer & Heide, 

2011:13). Strategidokumentet är en långsiktig plan på hur kommunikationen hos Sundsvalls 

kommun ska bidra till att nå de övergripande målen samt stadens mål och vision om att göra 

det goda livet möjligt för kommunens invånare (Sundsvalls kommun, 2016b:3). Att arbeta 

strategiskt med kommunikationen omfattar ledning, planering och genomförande av 

aktiviteter för att nå olika publiker, målgrupper och intressenter (Falkheimer & Heide, 

2014:89), vilket kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun ansvarar över. De styr, samordnar, 

utvecklar, följer upp och utvärderar kommunens kommunikation (Sundsvalls kommun, 

2016b:7). Beskrivningen stämmer överens med vad Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör 

på Sundsvalls kommun, berättar, att hennes uppdrag är att leda, samordna, utveckla och följa 

upp kommunikationsområdet i Sundsvalls kommun (Nilzén, 1 december 2016).  

 

4.2.1 Intern och extern kommunikation 

I strategidokumentet beskriver kommunen att den interna kommunikationen är grunden för att 

all övrig kommunikation ska fungera (Sundsvalls kommun, 2016b:8). Samhörighet och 

uppbyggnad av det interna varumärket är en förutsättning för framgångsrik extern 

kommunikation (Sundsvalls kommun, 2016b:8). Detta stämmer överens med vad som lyfts i 
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teorikapitlet, att det inte är många organisationer som når framgång i sin externa 

varumärkeskommunikation om medarbetarna inte varit delaktiga och stått bakom varumärkets 

budskap (Falkheimer & Heide, 2014:96; Hultman, Yeboah-Banin & Formaniuk, 2016:5157). 

Den externa kommunikationen handlar om all kontakt som Sundsvalls kommun har med 

omvärlden och är nödvändig för medborgarnas kunskap, delaktighet, insyn och påverkan 

(Sundsvalls kommun, 2016b:9). Den syftar till Sundsvalls tillväxt som plats, det behövs fler 

människor som lever, bor och verkar i staden, vilket den externa kommunikationen, 

marknadsföring av Sundsvalls kommun och platsvarumärket Sundsvall, kan bidra med 

(Sundsvalls kommun, 2016b:9). För att uppnå detta krävs det således att Sundsvalls kommun 

har en fungerande intern kommunikation. 

 

Kommunfullmäktige fattade den 4 oktober 2016 beslutet att Sundsvalls kommun ska arbeta 

för att marknadsföra Sundsvall som stad (protokollsutdrag, se bilaga 7.3). Nilzén berättar att 

hennes roll, från första januari 2017, är att ha ansvaret för platsvarumärket Sundsvall och att 

styra och leda verksamheten utifrån deras kommunikationsstrategi som sträcker sig till 2019 

(Nilzén, 1 december 2016). Hon berättar att hon tänkt väldigt mycket men inte kommit igång 

med själva arbetet och hur de rent konkret ska arbeta men trots att Näringslivsbolaget har ägt 

ansvaret tidigare, har Nilzén haft en insyn i arbetet med stadens varumärke (Nilzén, 1 

december 2016). Under 2016-2019 ligger fokus på att ta fram riktlinjer för marknadsföring av 

Sundsvalls kommun och för varumärket Sundsvall (Sundsvalls kommun, 2016b:10). I och 

med beslutet om att Sundsvalls kommuns kommunikationsstrategier ska gälla samt att Nilzén 

får en ny roll i arbetet med stadens varumärke, borde resultatet av det strategiska 

kommunikationsarbetet märkas först om några år.  

 

Nilzén beskriver även att hennes arbetsroll, tillsammans med hennes kollegor inom 

kommunikation, är att ta fram riktlinjer och regler för hela kommunikationsområdet som de 

senare bryter ner ytterligare till verktyg, vilka är jätteviktiga för verksamheten, då deras mål 

är att ha kommunikativa ledare och en kommunikativ organisation (Nilzén, 1 december 

2016). De kommunikativa ledarna ska engagera medarbetare i dialog, ge och söka 

återkoppling, involvera medarbetare i beslutsfattandet och de ska uppfattas som öppen och 

närvarande (Sundsvalls kommun, 2016b:10). Resultatet stämmer överens med hur en 

organisations profil definieras. Genom användning av olika verktyg (Falkheimer & Heide, 

2003:41), kommunicerar organisationen medvetet den bild och föreställningar till omvärlden 

om hur de själva vill att organisationen ska uppfattas (Falkheimer & Heide, 2003:16-17). Alla 
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medarbetare är med och påverkar hur organisationen uppfattas; som myndighet, arbetsgivare 

samt aktör i Sundsvalls utveckling (Sundsvalls kommun, 2016b:9). Teorin beskriver att 

organisationen ser och använder kommunikation som grund för dennes existens, legitimitet 

och verksamhet (Falkheimer & Heide, 2014:86) detta genom att kommunikation skapar 

förståelse, hållbara relationer och en gemensam identitet (Falkheimer & Heide, 2014:87), 

vilket stämmer överens med vad kommunen har för syn på kommunikation i sin verksamhet. 

Resultatet ger intryck av att kommunen använder och ser kommunikation som en 

grundläggande betydelse för hela organisationen, externt som internt. 

 

Nilzén nämner att de influeras av hur andra städer och kommuner arbetar och att det finns 

något som heter SKL, som står för Sveriges kommuner och landsting (Nilzén, 1 december 

2016). SKL tar fram material som bygger på vad andra kommuner har gjort bra som man kan 

använda sig av och till viss grad lokalanpassa (Nilzén, 1 december 2016). Detta är ett tydligt 

exempel på vad teorin nämner om hur organisationer kan utvecklas genom att ta recept från 

andra framgångsrika organisationer (Sevón, 1996:49) vilket kan göra att organisationens 

utveckling är mer anpassad efter organisationen än att använda sig av djärva och avvikande 

strategier (Hallvarsson, 2011:66), som istället kan skapa osäkerhet både internt och externt. 

Nilzén påpekar att dessa recept kan behövas lokalanpassas vilket kan peka på en medveten 

strategi från kommunens sida, att anpassa aktiviteter som passar staden samtidigt som de har 

visat sig fungera hos andra städer. 

 

4.2.2 Medborgarnas involvering 

Nilzén berättade att det fanns gemensamma styrkor som Sundsvallsborna hade lyft när hon 

senast arbetade med frågor gällande varumärket, som var Stenstan, det havsnära läget staden 

har, stadsbergen Norra och Södra Berget, branschbredden på över 500 olika branscher samt 

Mittuniversitetet (Nilzén, 1 december 2016). Detta visar på att Sundsvalls kommun arbetar 

med stadens varumärke i koppling till vad invånarna har för åsikter om staden. Teorin som tar 

upp utformandet av platsmarknadsföring, menar att invånarna har en viktig och aktiv 

nyckelroll genom deltagande och dialog (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:19), samtidigt 

som det stärker medborgarnas känslor och tillhörighet till platsen (Syssner, 2012:91). Genom 

att fråga medborgarna om deras åsikter, kan arbetet med platsmarknadsföring förbättras 

(Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:20). Däremot är det utmanande att involvera medborgarna 

då platsen i sig är komplex, samt att medborgarna kan ha olika kulturella bakgrunder, 

värderingar och önskemål (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:23). 
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4.2.3 Kommunikation med medborgarna 

Deltagarorienterad strategisk kommunikation handlar om att rollerna som sändare och 

mottagare blir mindre tydliga och kunderna spelar en aktiv roll i samproduktionen 

(Falkheimer & Heide, 2011:30). “Hur medborgarna uppfattar Sundsvall är väldigt beroende 

på vem man är som person, var man är i livet, vilka intressen man har, vart man bor och gör 

samt vilka man möter” (Nilzén, 1 december 2016). Citatet stämmer överens med teorin om 

vad en plats är, att olika personer kan definiera platser på olika vis (Svensson & Östberg, 

2013:107), samt teorin om att den image en plats har är summan av de föreställningar, idéer 

och intryck som människor har av en plats (Kotler, Haider & Rein, 1993:141; Tench & 

Yeomans, 2014:183; Merrilees, Miller, Herington, 2009:1037). Nilzén påpekar just detta, att 

ett platsvarumärke som Sundsvall inte går att äga, allt som händer och sker på en plats 

tillsammans utgör ett platsvarumärke (Nilzén, 1 december 2016). Detta stämmer även överens 

med vad teorin säger om att en plats i grunden är något socialt och pågår gemensamt snarare 

än en geografiskt begränsad yta eller rymd (Svensson & Östberg, 2013:106; Svensson & 

Östberg, 2013:112). En plats är föränderlig då den kan förhandlas, utmanas och omdefinieras 

av människor (Svensson & Östberg, 2013:119).  

 

Resultatet tyder på att ett arbete med ett platsvarumärke är svårt, då det är mycket att ta 

hänsyn till. Kommunikationen ska stärka varumärket Sundsvalls kommun och medborgarna 

bör ha insyn och möjlighet till att påverka staden (Sundsvalls kommun, 2016b:5). I enlighet 

med teorin om att ett framgångsrikt varumärke har en tydlig uppgift om produkten, dess 

användning och vilka målgrupper produkten är ämnad för, kan framgångsrika varumärken 

tillfredsställa målgruppers behov och förväntningar (Moilanen & Rainisto, 2009:13). Då 

kommunens uppgift är att verka för det goda livet i kommunen och alla dess målgrupper, är 

det viktigt för kommunen att anpassa “produkten”, i detta fall staden efter medborgarna. Det 

kan dock bli svårt då man inte kan äga och förvalta ett platsvarumärke just av den 

anledningen att boende i staden definierar platsen på olika sätt. 

 

Kommunikationen ska involvera, skapa engagemang och väcka känslor genom att ta hänsyn 

till medborgarnas åsikter (Sundsvalls kommun, 2016b:6), vilket Nilzén nämner och tror att de 

kommer att arbeta med mer i framtiden (Nilzén, 1 december 2016). Omvärlden är också i 

ständig rörelse vilket även betyder att kommunikationen är en föränderlig process (Jones, 

Watson, Gardner & Gallois, 2004:723), vilket gör att den deltagande delen från medborgarna 
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kommer att bli allt viktigare enligt Nilzén, att få ut budskap och lyssna till medborgarna 

(Nilzén, 1 december 2016). En anledning till detta är att den nya generationen troligtvis har 

andra krav för att få vara delaktiga och vara med i samhällsutveckling, mer än tidigare 

generationer (Nilzén, 1 december 2016), kommunen ser värdet av dialog, välkomnande av 

synpunkter, initiativ och nyfikenhet (Sundsvalls kommun, 2016b:6). Resultatet tyder också på 

att kommunen är i behov av att ta hänsyn till att image har stort inflytande och förändras över 

tid, vilket stöds av teorin (Kotler, Haider & Rein, 1993:141-142). Det är viktigt att veta hur en 

plats uppfattas (Sevin, 2014:47). Även teorin om platsmarknadsföring påpekar att det är 

önskvärt att stärka kommunikationen mellan medborgare och tjänstemän för att medborgarna 

ska vara mer delaktiga (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:24), däremot är det ett krävande 

arbete och risktagande hos tjänstemän att lämna sin bekvämlighetszon (Braun, Kavaratzis & 

Zenker, 2013:24). Detta kan ge uttryck åt att även om det är bra att som kommun ha en 

givande dialog med medborgarna, kan en sådan vara problematiskt och bör skötas med 

försiktighet. Även om medborgarna tror sig besitta information om vad som sker i staden, 

betyder det inte att de har all kunskap och fakta då de inte aktivt arbetar med de frågor, vilket 

kommunen gör. 

 

Nilzén exemplifierar hur de bemöter medborgare med hur de hanterade kritik riktad mot 

förslaget om byggnationen av höghuset på Stora torget. Bygget har bidragit till en del debatter 

bland de boende i Sundsvall, “det figurerade en rad olika missförstånd, som att kommunen 

betalar det här, men det är inte kommunen utan det är ett byggföretag, man försöker göra 

bilden mer rätt utifrån vad medborgarna tror för man reagerar kanske lite med ryggmärgen 

och blir förbannad” (Nilzén, 1 oktober 2016). Nilzén ser det positiva i att det skapas debatter 

i samhället då det tyder på att medborgarna har åsikter och engagemang (Nilzén, 1 december 

2016). På kommunens Facebook-sida försöker de förklara situationen och samtidigt få ta del 

av synpunkter från medborgarna (Nilzén, 1 december 2016). De bjöd även in medborgarna till 

“Kulturmagasinet” där politiker, tjänstemän och entreprenörer fick hantera frågor samt 

presentera idén (Nilzén, 1 december 2016). Detta är ett tydligt exempel som utifrån teorin om 

att kommunikation kan vara informerande, svarande och lyssnande som bygger relationer 

(Duncan & Moriarty, 1998:2), vilket Nilzén förtydligar att det handlar om att skapa en korrekt 

bild av hur arbetet ska gå till för att undvika missförstånd och skapa tydlighet (Nilzén, 1 

december 2016). Även här tyder ett exempel på när balansen mellan medborgarna och 

kommunen är viktig, och att få lite av båda är viktigt för att kommunen ska kunna utföra de 

uppdrag som bestlutas om, för samtidigt som kommunen behöver medborgarnas inflytande 
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för att utveckla staden, kan de inte förhålla sig helt till dem då medborgarna inte besitter 

samma kunskap.   

 

4.2.4 Framtid och potential  

Nilzén tycker att de måste tänka bredare och blicka utåt i världen och se hur de kan ta till sig 

av kompetens från andra länder (Nilzén, 1 december 2016). Bland tidigare forskning om 

platsmarknadsföring fokuserade marknadsförare knappt på invånarna utan fokuserade på att 

övertyga besökare och möjliga nya invånare (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:18). Utifrån 

teorin och Nilzéns svar kan det därmed tolkas att Sundsvalls kommun ska attrahera nya 

invånare just för att ta till sig kompetens från andra länder. 

 

Nilzén understryker att en viktig del av utvecklingen är Mittuniversitetet och deras samverkan 

med kommunen, näringslivet och andra akademier runt om i Sverige (Nilzén, 1 december 

2016). Hon nämner att man fortsätter satsa på Ostkustbanan för snabbare framkomlighet till 

andra städer, deras behov av utveckling och förstoring av regionen och arbetsmarknaden 

(Nilzén, 1 december 2016). Hon är väldigt positiv över att bygget av bostäder har börjat ta 

fart, vilket de har saknat tidigare (Nilzén, 1 december 2016). Nilzén nämner samtidigt att de 

måste bli bättre på att målgruppsanpassa i arbetet med kommunikation, då det är svårt att nå 

människor och hitta människor med det specifikt budskap de berörs av (Nilzén, 1 december 

2016). 

 

4.2.5 Strategisk kommunikation 

Sammanfattningsvis kan resultatet från intervjun med kommunikationsdirektör Camilla 

Nilzén och textanalys av kommunikationsstrategierna i stor del likställas med den teori som 

denna studie har presenterat. En tolkning utifrån att en stor del av kommunens strategier kan 

likställas med vad som teoretiskt uppmuntras, kan den strategiska kommunikationen ses som 

en rationaliserad myt, att strategierna har uppkommit för att det förväntas av omvärlden och 

inte specifikt för organisationens syfte. Däremot kan det samtidigt vittnas om att de strävar 

efter att följa regler, normer och föreställningar där syftet är att anses som legitima och 

begripliga gentemot sina intressenter (Suchman, 1995:574-575), vilket bidrar till stabilitet i 

samhället, men att det utöver detta är viktigt att vara öppen för tanken av samhället och dess 

sociala fenomen (Svensson & Östberg, 2013:139). Vilket resultatet tyder på, att 

organisationen fokuserar på vad som sker i samhället, ser till medborgarna samt de sociala 

fenomenen i och med att de ser vikten i att öka medborgarnas inflytande och öka förståelsen 



	
	

29	

för medborgarservicens förutsättningar och olika utvecklingsprojekt (Sundsvalls kommun, 

2016b:4). Ett exempel är mötet på kulturmagasinet om höghuset som planeras att byggas på 

stora torget, där kommunen försökte legitimera projektet och göra det begripligt för 

medborgarna.  

 

4.3 Sundsvalls image 

Imagen som en plats har definieras som summan av föreställningar, idéer och intryck som 

människor har av en plats (Kotler, Haider & Rein, 1993:141; Tench & Yeomans, 2014:183), 

image inkluderar även associationer, minnen och andra känslor (Anholt, 2007:5). Stadens 

image och vad medborgarna har för åsikter och tankar om staden hör även till den andra 

komponenten, “The place” (Anholt, 2007:60 i Simon Anholt’s City Brand Hexagon som 

mäter en stads varumärke (Anholt, 2007:59). Den image som alla fyra fokusgrupperna 

gemensamt hade av Sundsvall var att de upplever staden som vacker och de skulle 

rekommendera den (fokusgrupp 1, 5 december 2016; fokusgrupp 2-4, 6 december 2016). 

Fokusgrupp 1 nämner arkitekturen och byggnaderna (fokusgrupp 1, 5 december 2016). 

Staden upplevs som mysig och fin med väldigt fin arkitektur, och att staden bör fortsätta 

bygga byggnader i ett äldre stuk (fokusgrupp 2, 6 december 2016), och en av deltagarna i 

grupp 4 uppskattar att arkitekturen är väldigt italiensk och de gillade även stadens kyrka 

(fokusgrupp 4, 6 december 2016). En av deltagarna påpekar att det under sommaren finns 

mycket fina sjömärken, stränder, caféer, fiskeställen och badställen (fokusgrupp 3, 6 

december 2016). Utifrån att deltagarna i de fyra grupperna nämner arkitekturen som 

någonting utmärkande, kan arkitekturen ses som en unikhet i staden, vilket är ett av de 

huvudsakliga kännetecken som city branding baseras på (Riza, Doratli & Fasli, 2011:294).  

 

En av deltagarna påpekar att industrierna är lite för nära staden och förstör det estetiska, samt 

att röken därifrån inte är bra för hälsan (fokusgrupp 4, 6 december 2016). Det är synd och 

tråkigt att industrin får ta plats vid vattnet, menar flera deltagare i gruppen (fokusgrupp 2 & 3, 

6 december 2016). En deltagare säger att han tycker att man misshandlar staden med de 

fruktansvärda fula byggena, och frågar sig varför man inte bygger finare områden såsom 

Mittuniversitetet som är jättefint (fokusgrupp 3, 6 december 2016). Han menar att de allra 

fulaste industrierna skulle kunna vara fina strandtomtar istället för förorenad mark 

(fokusgrupp 3, 6 december 2016).  

 

4.3.1 Kulturella ikoner 
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Att Sundsvall har nära till naturen upplevs vara mycket positivt (fokusgrupp 2 & 4, 6 

december 2016). Norra berget beskrivs som en pärla och även Södra berget med dess 

skidbackar och Tarzansstigen (fokusgrupp 4, 6 december, 2016). En av deltagarna i 

fokusgrupp 1 tar upp att hon främst tänker på vad staden gör reklam för staden mellan bergen 

och drakarna (fokusgrupp 1, 5 december 2016). Däremot nämner en person i fokusgrupp 2 att 

staden saknar något utmärkande och ger exempel på att Dalarna har sin dalahäst och Gävle 

har gävlebocken (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Angående byggplanerna med 

skyskrapan/höghuset nämner deltagarna att de ser byggandet som en positiv byggnation som 

kommer ge staden mer liv (fokusgrupp 4, 6 december 2016). En av deltagarna kommenterar 

dock “jag tycker att det är så fruktansvärt okänsligt, att när man har en stad som Sundsvall 

som har en sån historia och en sån otroligt vacker stadskärna, och som inte är förstörd /.../ 

det finns ju nästan ingen sånhär stad i Sverige. /.../ och bara för att en viss person kommer, 

med sitt namn och en viss gloria, så faller staden för det” (fokusgrupp 4, 6 december 2016). 

En av deltagarna tycker dock att det inte känns så ovanligt med ett höghus och att det är en 

kortsiktig lösning på att skapa något i staden. De andra håller inte med och en av deltagarna 

jämför med Turning Torso i Malmö, att det också var väldigt omskrivet och debatterades 

mycket om innan bygget men idag är väldigt populärt (fokusgrupp 4, 6 december 2016). Vid 

antydan om oenigheter kring om det finns någonting som utmärker staden, kan det ses som att 

några av deltagarna eftersöker ikoner att identifiera sig med. Ikoner som bär på symboliska 

laddningar (Holt, 2004:2) och kan fungera som samhällets grundläggande riktningar (Holt, 

2004:1). Människor identifierar sig starkt med kulturella ikoner och litar ofta på dessa 

symboler (Holt, 2004:1), vilket resultatet tyder på att endast en deltagare anser att en ikon 

finns i staden samtidigt som en annan fokusgrupp menar på att byggnationen av höghuset kan 

bli en potentiell ikon för Sundsvall, precis som Turning Torso är för Malmö. Teorin om City 

branding tillägger även unikhet som en av de huvudsakliga kännetecken (Riza, Doratli & 

Fasli, 2011:294), vilket tydliggörs i citatet om att staden är unik, “det finns ju nästan ingen 

sånhär stad i Sverige” (fokusgrupp 4, 6 december 2016), å andra sidan saknas den kulturella 

ikonen då det finns oenigheter om det finns något som utmärker staden. 

 

4.3.2 Geografiskt läge 

Fokusgrupp 2, 3 och 4 benämner som positivt är att Sundsvall är centralt och ligger bra till 

geografiskt, (fokusgrupp 2 & 3, 6 december 2016) och grupp 3 lägger till att det är nära till 

Stockholm (fokusgrupp 3, 6 december 2016) och en deltagare menar samtidigt att han skulle 

kunna tänka sig att flytta neråt landet, närmare Arlanda flygplats, “Det är ett jävla åkande om 
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man ska ta sig någonstans” (fokusgrupp 3, 6 december 2016), vilket även en annan deltagare 

håller med om (fokusgrupp 3, 6 december 2016). 

 

Fokusgrupp 4 upplever närheten till allt som en stor fördel och man inte behöver sitta i bilen i 

flera timmar utan att det går fort att ta sig någonstans närhet till jobb och närhet till stan 

uppskattas (fokusgrupp 4, 6 december 2016). Samtidigt upplevs det vara ett projekt att ta sig 

någonstans om man inte har tillgång till bil (fokusgrupp 1, 5 december 2016; fokusgrupp 2, 6 

december 2016), som att staden är byggd för att de som bor i staden och har bil prioriteras och 

kommer först (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Den sjätte komponenten i Simon Anholt’s 

City Brand Hexagon, som mäter en stads varumärke är “The prerequisites” och handlar om 

kvalitéen och den generella standarden i staden (Anholt, 2007:61), vilket resultatet visar att 

staden saknar i form tillgänglighet och utbud. En av deltagarna påpekar att kring 

Mittuniversitetet till exempel finns inga bra förbindelser om man behöver handla matvaror, 

åka på kvällsaktiviteter som exempelvis bowling, och man får en känsla att staden inte är 

anpassad för studenter (fokusgrupp 2, 6 december 2016; fokusgrupp 1, 5 december 2016). En 

deltagare påpekar att staden är så pass liten att bil inte behövs men att förändring är tufft hos 

människor och många har svårt att förändra sitt beteende gällande att ta bil, buss eller cykel 

(fokusgrupp 2, 6 december 2016).  

 

4.3.3 Attityder  

Den femte komponenten i Simon Anholt’s City Brand Hexagon,“The people”, handlar om hur 

invånarna i staden uppfattas och deras tillhörande till staden (Anholt, 2007:61). En av 

deltagarna tar upp att “jante bor i staden” (fokusgrupp 3, 6 december). Människor i Sundsvall 

tycker generellt inte om hierarkier och det är inte okej att sticka ut och ta plats, vilket är något 

han inte är stolt över med Sundsvall (fokusgrupp 3, 6 december, 2016).  

 

En av deltagarna nämner att det har börjat ske en jämförelse med andra städer, att det upplevs 

vara en tävling om vilken stad som förtjänar att vara Norrlands huvudstad (fokusgrupp 2, 6 

december 2016). En av deltagarna tycker det är tråkigt att Sundsvall inte får vara vad 

Sundsvall är och ta vara på just det (fokusgrupp 2, 6 december 2016). I relation till teorin om 

word-of-mouth (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:21), kan det genom detta resultat från 

fokusgrupp 2 tyda på att medborgarna inte skapar en ryktesspridning av vad staden har, just 

på grund av att städer jämförs mot varandra och inte får vara staden i sig. Detta kan ses som 

en nackdel då teorin beskriver att medborgarna genom word-of-mouth spelar en viktig roll i 
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platsmarknadsföring (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:22), då de kan sända ut budskap till 

potentiella medborgare (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:23). En av deltagarna i 

fokusgrupp 3 nämner detta, att ju fler som pratar gott om Sundsvall desto bättre bild ges av 

staden (fokusgrupp 3, 6 december 2016). Samtidigt påpekar en av deltagarna att det handlar 

mycket om hur man mår och lever som påverkar hur man känner inför en stad, vilket i sin del 

kan avspeglas i hur man pratar om staden (fokusgrupp 3, 6 december 2016).  

 

4.3.4 Kultur 

Den fjärde komponenten i Simon Anholt’s City Brand Hexagon är “The pulse” och handlar 

om den urbana livsstilen i en stad och vad människor finner lockande att göra (Anholt, 

2007:60-61). Detta relateras till hur diskussionen går om hur pulsen i Sundsvalls stad upplevs 

av fokusgrupperna. Det är positivt att Sundsvalls kommun verkligen lyckas med är den 

kulturella verksamheten, kulturutbudet är stort och tillgängligt för de flesta (fokusgrupp 4, 6 

december 2016). En av deltagarna förklarar att “Kulturmagasinet är jättebra /.../ det blev känt 

som sundsvallsbornas vardagsrum” (fokusgrupp 4, 6 december, 2016).  

 

Samtidigt menar en deltagare i grupp 2 att det enda han saknar i staden är det mer kulturella 

och tycker inte att Kulturmagasinet riktigt räcker till (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Han 

upplever att staden skulle behöva locka hit någonting, exempelvis konserter, och på så sätt 

höja sitt kulturella och kulinariska värde (fokusgrupp 2, 6 december 2016), då man inte blir 

matad med information om olika upplevelseaktiviteter, vilket en deltagare uppfattar som 

negativt (fokusgrupp 1, 5 december 2016). En av deltagarna nämner att utbudet är ganska 

begränsat för ungdomar, vilket skapar ett livsmönster där hon endast är i skolan och gör vad 

som behövs där och sedan åker hem (fokusgrupp 1, 5 december 2016).   

 

En deltagare från fokusgrupp 2 menar på att staden har ett brett utbud på restauranger av hög 

kvalité (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Samtidigt som möjligheten finns att “skaka rumpa”, 

dricka drinkar och god öl, menar han att det egentligen inte är så stor skillnad från de större 

städerna och att staden i slutändan erbjuder det man som boende behöver och vill konsumera 

(fokusgrupp 2, 6 december 2016). Alla deltagare i fokusgrupp 1 är överens om att det behövs 

fler dansgolv och bättre musik ute på klubbar och att en förbättring i utelivet är önskvärt 

(fokusgrupp 1, 6 december 2016). En av deltagarna nämner att han tycker att kommunen gör 

tappra försök med små event för att skapa tradition i staden (fokusgrupp 2, 6 december 2016). 

De övriga deltagarna håller med om att staden har blivit tråkig då det inte rör sig så mycket 



	
	

33	

människor i staden, den saknar liv, rörelse och puls (fokusgrupp 4, 6 december 2016). En av 

deltagarna nämner att “pulsen är klockan 12 på natten, fredagar och lördagar” (fokusgrupp 

4, 6 december 2016). En av deltagarna påpekar att människor är ute på ett helt annat sätt 

under veckodagarna. Tidigare till exempel åt man endast ute på helgerna, speciellt på lördagar 

för att lyxa till det. Nu finns det betydligt fler alternativ i staden och samtidigt tror en av 

deltagarna att människor idag har mer pengar att göra av med (fokusgrupp 3, 6 december, 

2016). Resultat visar tydliga exempel på att den fjärde komponenten i City Brand Hexagon, 

“The pulse”, är någonting som är bristande i staden. 

 

Restauranger är någonting som det finns alldeles för mycket av i staden. En av deltagarna 

påpekar dock att det säkert är roligt för de yngre om det finns fler alternativ att välja mellan 

(fokusgrupp 4, 6 december 2016). Fokusgrupp 2 påpekar just detta och tycker det är positivt 

att det har öppnats nya restauranger med kvalité (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Däremot 

nämner deltagarna i grupp 4 att det är brist på cafén som är öppna på söndagar och påpekar att 

just det är skillnad från tidigare, att det var på helgerna man gick ut och träffade människor 

och gjorde saker, det gör man inte idag på samma sätt (fokusgrupp 4, 6 december 2016). En 

deltagare säger att det inte känns av att Sundsvall är en liten stad utan att det finns en puls, 

även om den inte är lika utbredd som Stockholm, men att det är ett bra mellanting, en mysig 

mellanstad (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Till skillnad från hur deltagarna 

tidigare beskriver, att staden saknar puls, finner de att restaurangutbudet har tagit fokus i 

staden och blivit lockande för invånarna. Detta kan vara något som pekar på att staden inte på 

alla sätt saknar liv och puls, utan att invånarna finner tillgången till restauranger som 

överflödigt. 

 

4.3.5 Studentliv 

En deltagare i fokusgrupp 1 menar att han är lite besviken på studentlivet och Kåren och att 

det saknas en stark universitetskultur, och menar att han själv får vara kreativ i sitt studentliv 

(fokusgrupp 1, 6 december 2016). En av deltagarna i fokusgrupp 2 påpekar också att det 

känns som att staden inte värnar om de studenterna som finns i Sundsvall för att använda dem 

i sin vision och menar på att universitetsstudenterna bör värnas om, att staden nu släpper 

studenterna för lätt efter examen och att det är för lite av kontaktknytandet mellan 

Mittuniversitetet och näringslivet (fokusgrupp 2, 6 december 2016). I och med att 

perspektivet symbolisk interaktionism har som utgångspunkt i att alla platser uppstår och 

händer mellan människor (Svensson & Östberg, 2013:105), tyder resultatet på att 
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Mittuniversitetet till viss del kan sakna interaktion med människor och näringslivet som finns 

i staden. Detta skulle kunna betyda att deltagarna ser Mittuniversitetet mer som en geografisk 

yta, än något som sker gemensamt och socialt. 

 

4.3.6 Stadskärnan 

En nackdel med staden är att stadens butiker stängs ner och flyttas från Stenstan ut till Birsta 

City och att det är väldigt trist (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Deltagarna nämner även att 

staden upplevs som lite död och påpekar att det är skumt ibland hur det kan vara så tomt på en 

helgdag redan vid 16-tiden (fokusgrupp 2, 6 december 2016). I relation till att staden upplevs 

som händelselös och tråkig diskuterar grupp 1 att handeln har flyttats från stadskärnan till 

Birsta City och menar att det är ett problem i städer i allmänhet - att städer urvattnas och 

skapar sina handelsplatser, vilket märks av och gör stadskärnan tom (fokusgrupp 1, 5 

december, 2016). En deltagare nämner att även hon saknar fler mysiga småaffärer centralt och 

önskar en levande stadskärna (fokusgrupp 3, 6 december). En deltagare bekräftar att 

människor besöker Birsta City på grund av bekvämligheten, att det känns krångligare i stan 

och många tycker det är svårt att hitta parkeringsplats som dessutom kostar (fokusgrupp 3, 6 

december). Deltagarna har hört att hyrorna är så dyra inne i staden, vilket gör att staden dör ut 

(fokusgrupp 4, 6 december 2016). En annan anledning till att just en av deltagarna inte rör sig 

i stadskärnan har att göra med att staden inte är handikappanpassad, vilket Birsta City 

däremot är och underlättar framkomligheten för henne (fokusgrupp 4, 6 december 2016). Då 

resultatet tydligt visar på att deltagarna uttrycker missnöje över att stadskärnan har flyttats till 

Birsta City, kan detta ses problematiskt i koppling till vad teorin beskriver om kundorienterad 

platsmarknadsföring. Om inte invånarna, som konsumerar staden, känner sig tillfredsställda 

med utbudet i staden, tappar staden sin sociala funktion (Zenker, 2011:41). Detta påverkar i 

sin tur kommunens vision som är “att göra det goda livet möjligt för alla som lever, bor, 

verkar och besöker Sundsvall” (Sundsvalls kommun, 2016b:5) på ett negativt sätt. En 

intressant exemplifiering på detta är problematiken med handikappanpassningen i staden, 

vilket en av deltagarna uttrycker och i den frågan fyller inte kommunen sin funktion. 

 

4.3.7 Navet 

Deltagarna påpekar att Navet är det stora negativa i staden, att det är en sån osäker plats, och 

att staden inte är lika trevlig idag som tidigare (fokusgrupp 4, 6 december 2016). En av 

deltagarna anser dock att alla de som inte rör sig där har ett delansvar i problemet på Navet, 

skulle fler besöka platsen, så skulle personerna som håller på med alkohol och droger inte får 
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ta över platsen (fokusgrupp 4, 6 december 2016). Detta påstående visar på, som teorin hävdar, 

att en plats kräver att människor interagerar och pratar med varandra (Svensson & Östberg, 

2013:111). Navet beskrivs som en plats många undviker på grund av den otrygga miljö, vilket 

naturligt gör att interaktion inte uppstår och därmed förblir platsen otrygg. Det hade kunnat se 

annorlunda ut om fler engagerade sig och samspelade med varandra på platsen. En deltagare 

nämner och han tycker synd om alla som inte borde vara där som kanske behöver hjälp på 

olika vis (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Det är tragiskt att det sker mycket langning till 

barn mitt på ljusa dagen, och en deltagare menar att det inte räcker med att bara städa upp och 

förflytta utsatta människor från denna plats för att få en snygg stad, utan att faktiskt ta tag i 

kärnproblemet och städa upp de sociala problemen (fokusgrupp 2, 6 december 2016). På 

samma sätt som punkt 4.3.6 behandlar frågan om missnöje i staden hos invånarna blir Navet 

likaså en problematisk fråga. “Att göra det goda livet möjligt för alla som lever, bor, verkar 

och besöker Sundsvall” (Sundsvalls kommun, 2016b:5) som är kommunens vision lever inte 

upp till detta eftersom människor som nu rör sig på platsen, inte tas hand om, enligt 

fokusgrupperna.  

 

4.3.8 Inflytande 

När fokusgrupp 1 diskuterade hur man som medborgare kan vara med och skapa inflytande 

till staden berättade en av deltagarna att det känns som en tidskrävande process (fokusgrupp 

1, 5 december, 2016) vilket även fokusgrupp 2 kommenterar, att vägen dit inte känns glasklar 

men att de är hoppfulla om att möjligheten finns (fokusgrupp 2, 6 december 2016). En annan 

deltagare menar på att hon inte planerar att bo kvar i staden och engagemanget för att göra ett 

inflytande på staden finns därmed inte (fokusgrupp 1, 5 december 2016). Även fokusgrupp 3 

påpekar att medborgare kan vara med och bidra med idéer till kommunen men menar på att 

“Ja, möjligheten finns, nej, man tar inte chansen” (fokusgrupp 3, 6 december, 2016). En av 

deltagarna menar på att man bara går runt och klagar lite på någonting och tänker att “det 

kommer ändå inte hända någonting” men på senare tid har hon insett att det verkligen finns 

ingångar (fokusgrupp 3, 6 december, 2016). Även om majoriteten av fokusgrupperna har 

svårt att tro att de kan påverka, menar en deltagare att det samtidigt är väldigt enkelt att få tag 

på någon om man vill, genom att kontakta rätt personer eller via kommunens hemsida 

(fokusgrupp 3, 6 december 2016). Han säger samtidigt att för några år sedan så var han inte 

alls engagerad och tog saker för givet och att de som arbetade offentligt tog besluten och tog 

ansvar och att han skulle inrätta sig efter vad man beslutar. Det var för att man var så 

upptagen med sitt egna liv och att man inte brydde sig tillräckligt eller orkade engagera sig 
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(fokusgrupp 3, 6 december 2016). En deltagare i fokusgrupp 2 beskriver det som att det skulle 

känns som att man “slåss mot en jätte” om han hade en idé att framföra till kommunen, och 

menar på att man som individ känner sig väldigt liten och att idéer fastnar i byråkratins 

skugga (fokusgrupp 2, 6 december 2016). Deltagare tar även upp att det nog ser lika ut oavsett 

i vilken kommun man bor i, lite att kommunen jobbar för sig själva (fokusgrupp 1, 5 

december, 2016; fokusgrupp 2, 6 december 2016). Teorin nämner att invånarna är de 

viktigaste aktörerna i städerna och därav har en stor del i platsmarknadsföring (Sevin, 

2014:48), resultatet visar dock att majoriteten inte känner sig delaktiga och staden tappar 

därför invånarnas viktiga involvering i platsvarumärket. 

 

4.3.9 Framtid och potential 

Den tredje komponenten i Simon Anholt’s City Brand Hexagon, “The potential”, beskriver de 

ekonomiska förhållandena och utbildningsmöjligheterna, vad för möjligheter människor tror 

att det finns inom staden (Anholt, 2007:60). En av deltagarna påpekar att potential finns för 

Sundsvall att växa (fokusgrupp 2, 6 december 2016), vilket även fokusgrupp 1 ser utifrån ur 

ett familjeperspektiv gällande att bo i staden, då det finns mycket förskolor, skolor, arbeten 

samt bra förbindelser (fokusgrupp 1, 5 december, 2016).  Ett stort minus är att bostadskön är 

på flera års väntetid, det kan vara en sak som gör att folk inte söker sig lika mycket till 

Sundsvall då det inte finns någonstans att bo och är den främsta anledningen till att hon inte 

kommer att bo kvar (fokusgrupp 1, 5 december 2016). De nya byggnaderna vid hamnen ser 

en av deltagarna som en positiv sak för staden, att flera människor kan komma hit och bosätta 

sig i staden (fokusgrupp 4, 6 december 2016). En av deltagarna önskar mer möjligheter 

gällande arbete och annat och känner behov av mer puls. En annan menar på att staden känns 

som en “temporary” stad, en startpunkt och ingenting man stannar kvar i för länge 

(fokusgrupp 1, 5 december 2016). Vid diskussion om jobbmöjligheter och tycker en deltagare 

det känns svårt att få jobb om man skulle vilja nischa sig inom någon bransch. “Just på grund 

av den personliga önskan av nischat jobb så är möjligheterna inte så stora, till skillnad mot 

storstäder” (fokusgrupp 1, 5 december 2016). Jobb i allmänhet upplever däremot inte 

gruppen att det upplevs vara svårt att få. En deltagare säger att det inte är önskvärt att arbeta i 

Sundsvall efter sin universitetsutbildning, men att om han skulle få jobb skulle han stanna 

kvar, men då för jobbet, inte staden i sig (fokusgrupp 1, 5 december, 2016). En av deltagarna 

tycker att Sundsvall är tillräckligt stort för att det ska finnas möjlighet till karriär inom det 

man vill och man kan byta jobb. Hon tror dock att det kan vara lättare i Stockholm men 

Sundsvall är ändå så pass stort att det fungerar och man sitter inte fast på samma sätt hela 
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livet. En av deltagarna tar upp att i Sundsvall kan man ha ett bra nätverk, just för att staden 

inte är för stor. I Stockholm är det lite svårare, men i Sundsvall kan man känna alla i 

branschen man verkar inom (fokusgrupp 3, 6 december 2016).  

 

Deltagarna är eniga om att staden borde ta till vara på vattnet och ån som finns i staden, att 

bygga runt omkring och utnyttja den delen, som ett stråk ända från hamnen till 

Mittuniversitetet (fokusgrupp 2, 6 december). Staden känns begränsad till centrum och växer 

inte vidare åt håll utan blir avkapad (fokusgrupp 2, 6 december 2016). En av deltagarna i 

fokusgrupp 3 håller med och betonar att hon inte tycker att Sundsvall har tagit till vara på 

havet, men att staden kanske är på väg att göra det (fokusgrupp 3, 6 december).  

 

En deltagare säger att de som har varit med ett tag i Sundsvall kan berätta om resan som 

staden har gjort, och hur tråkig den var när man flyttade hit och bosatte sig. Det är 

fascinerande att se hur kroglivet, restaurang- och cafékulturen har växt (fokusgrupp 3, 6 

december, 2016). En av deltagarna nämner att han tycker skola och äldreomsorg “knackar 

ganska rejält” och på grund av detta är inte Sundsvall en stad som han helst inte skulle vilja 

bli gammal i (fokusgrupp 3, 6 december, 2016), vilket kan kopplas till den sjätte 

komponenten i Simon Anholt´s City Brand Hexagon, “The prerequisites” som handlar om 

den generella standarden kring exempelvis skolor och sjukvård (Anholt, 2007:61), och att den 

standarden upplevs som negativ. Den moderna staden har behov av att ständigt uppdateras 

och utveckla strategier för att främja och marknadsföra staden på den globala marknaden 

(Riza, Doratli & Fasli, 2011:294) vilket en av deltagarna påpekar, att 

utvecklingsmöjligheterna för staden finns och att det unga och fräscha män och kvinnor i 

politiken som förstår och vill utveckla staden (fokusgrupp 3, 6 december, 2016).  
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5. Slutsatser och slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel redovisas studiens syfte och frågeställningar i relation till studiens 

teori och empiri, för att diskutera studiens resultat och dra slutsatser om det. Avslutningsvis 

ges förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den strategiska kommunikationen hos en stad samt 

undersöka stadens image, för att se hur kommunens målsättningar och befolkningens 

uppfattningar förhåller sig till varandra. Utifrån resultatet från strategidokumentet från 

kommunen, intervjun med Camilla Nilzén samt diskussionerna från alla fyra fokusgrupper 

kan en slutsats dras om att kommunens målsättningar och befolkningens uppfattningar för 

tillfället inte förhåller sig till varandra gällande dialog och delaktighet. Detta i hur kommunen 

hittar sätt att kommunicera ut rätt saker till rätt målgrupper för att göra staden trivsam, samt 

skapar relationer till medborgarna. 

 

Resultatet visar på att Sundsvalls kommun har arbetat med stadens varumärke i hänsyn till 

vad invånarna har för åsikter om staden. Detta är någonting som teorin lyfter som 

betydelsefullt, att invånarna är delaktiga i stadens varumärke. Samtidigt är Nilzén tydlig med 

att visa förståelse i att varje individ har egna förutsättningar och uppfattningar, och att det är 

svårt att äga ett varumärke, just på grund av detta. I och med att beslutet om ansvaret över 

varumärket Sundsvall numera ligger på kommunen så kan åsikterna från medborgarna 

åberopa möjliga problem och frågor om Sundsvall som stad. 

 

Sundsvalls kommun uppmuntrar till dialog med medborgarna och värderar deras delaktighet i 

staden, samtidigt som resultatet visar på att flera deltagare i fokusgrupperna känner sig 

maktlösa. De gör liknelser med att “slåss mot en jätte”, att kommunen inte tar hänsyn till 

deras åsikter vilket gör att medborgarnas idéer upplevs fastna i byråkratin. Däremot påpekar 

medborgarna att de känner så för kommuner i allmänhet, att det inte bara är Sundsvalls 

kommun som uppfattas på detta sätt. Trots detta kan det ses som ett misslyckande från 

Sundsvalls kommun i deras dialog och bemötande med sina medborgare, vilket i sin tur 

påverkar invånarnas syn på deras arbete. I och med beslutet att anta Sundsvalls kommuns 

strategidokumentet, kan detta dock vara något som kommer att förbättras under 2016-2019. I 

strategidokumentet kan det urskiljas flertalet gånger att kommunen ser vikten av medborgarna 

och deras delaktighet i staden, det kan därmed innebära att de kommande åren så kommer 
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kommunen arbeta extra mycket med just detta. Att kommuner efterliknar varandra och tar 

lyckade recept från varandra kan vara en positiv och framgångsrik strategi, samtidigt som det 

kan ha bidragit till, som fokusgrupperna tar upp, att alla kommuner ser likadana ut och 

fungerar på samma sätt. En annan aspekt av detta kan vara att valen kommunen gör inte 

uppfattas som självständiga och strategiska för staden, inte stärker sitt varumärke eller lockar 

till sig nya invånare. Medborgarna i denna studie önskar någonting som står ut och utmärker 

Sundsvall som stad och de saknar en glöd i stadskärnan. Att applicera framtagna koncept från 

andra kommuner, riskerar att göra Sundsvall mindre unikt. 

 

Nilzén tycker att kommunen måste tänka bredare och blicka utåt i världen och se hur de kan 

ta till sig av kompetens från andra länder, vilket en av medborgarna också påpekar. Att 

studenterna efter sina studier i Sundsvall ska lämna staden för att hämta kunskap och 

kompetens från andra länder och ta med detta tillbaka till staden. De studenter som deltog 

säger att de inte känner att staden bryr sig om kompetensen som redan finns i staden och att 

staden släpper iväg studenterna för lätt efter examen och ser brister i kontaktknytandet mellan 

Mittuniversitet och näringslivet. Denna fråga blir en intressant kontrast när Nilzén 

understryker att samverkan mellan Mittuniversitetet, kommunen och näringslivet är en viktig 

del för staden. Nilzén påpekar att de behöver kompetens från andra länder, vilket även en av 

deltagarna i fokusgrupperna påpekar. Detta ger samma bild som studenterna vittnar om, att 

det är meningen att de ska lämna staden, men det framgår inte att de uppmuntras flytta 

tillbaka. I sin tur reflekteras detta i en negativ bild av kommunens arbete och deras image och 

att Sundsvall som universitetsstad riskerar att inte bli lika eftertraktad. När studenterna 

berättar om sina studier för utomstående kan detta vara en aspekt de nämner, vilket kan leda 

till att andra inte väljer Sundsvall som studieort, eftersom det inte upplevs finnas en framtid i 

staden och inte känner sig välkomna eller önskvärda i näringslivet. 

 

Flera medborgare betonar framkomligheten från staden och tycker den känns osmidig och att 

det blir ett “projekt” att ta sig från och till staden, och där menar Nilzén att de just nu arbetar 

med utvecklingen av snabbare framkomlighet, med ostkustbanan och det kan därmed tyda på 

att de är medvetna om problemet som medborgarna upplever. En avgörande del för att 

medborgarna ska bo kvar i Sundsvall och bygga ett framtida liv i staden är även 

bostadsmöjligheterna, detta är något som deltagarna upplever som en brist för tillfället, Nilzén 

påpekar dock att det är någonting som de arbetar med.  
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Det finns flera likheter mellan Sundsvalls kommuns kommunikationsstrategier och vad 

teorierna beskriver om strategisk kommunikation, samt en stads varumärkesuppbyggnad. En 

tydlig strategi hos kommunen och ett medvetet arbete kan förutses, däremot borde resultatet 

av arbetet visa sig först om några år, huruvida Sundsvalls kommun praktiskt har arbetat med 

strategierna som är tydligt teoretiskt förankrade.  

 

En slutsats av denna studie är att det finns en förståelse för människors olika synsätt och 

perspektiv, både när Nilzén i intervjun pratar om hur människor oavsett bakgrund och 

levnadsförhållanden kommer att uppfatta en stad på olika sätt, och när fokusgrupperna 

diskuterar faktumet. Detta bekräftas även i teorin, att människor har olika uppfattningar och 

upplevelser och ser världen på olika sätt. Detta är en viktig del att ta fast vid och ta hänsyn 

till, att en plats eller en stad inte har en imagebild, utan är mångsidig.  För att organisationer 

ska utvecklas och vara framgångsrika, krävs det att kunna förstå och hantera den nyanserade 

bilden av staden.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning inom ämnet är att göra om studien om några år och se vad som ha 

förändrats utifrån resultatet i denna studie. Detta för att se hur det praktiska arbetet har gått 

och går till hos kommunen, samt hur medborgarna uppfattar staden. Vidare intressant kan det 

vara att applicera denna studie på andra kommuner och städer. Ett annat förslag är att endast 

fokusera på att forska om Mittuniversitetet och dess betydelse i staden, bristen på 

arbetsmöjligheter efter studierna, som studenterna uttrycker, samt kontakten med näringslivet.  
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7. Bilagor 
 

7.1 Intervjufrågor 
 

• Berätta lite om dig själv, vad är din roll och hur länge har du haft den? Hur många är 

ni som arbetar med kommunikationen i Sundsvalls kommun och vad är era 

huvuduppgifter?  

 

• Hur vill ni att staden ska uppfattas? Tror ni att ni uppfattas på samma sätt som ni vill 

att ni ska uppfattas? 

 

• Hur jobbar ni då för att profilera staden rent konkret? Tittar ni på och influeras av 

andra städer? 

 

• På vilket sätt är medborgarnas åsikter viktiga för er? Hur tar ni till er av deras röster? 

 

• Vad jobbar för ni för att förbättra och utveckla staden? Var ligger fokus och vad 

behöver ni bli bättre och effektivare på? 

 

• Är det någonting vi har missat som du vill tillägga? 
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7.2 Frågor till fokusgrupper 
 

• Hur kommer det sig att ni är bosatta i Sundsvall?  

 

• Top of mind, vad tänker ni på när ni hör Sundsvall?  

Vilka åsikter, känslor, associationer etc. kommer till tanke?  

Vad är bäst/sämst med Sundsvall?  (Fördelar/nackdelar) 

 

• Känner ni att ni som medborgare kan vara med och bidra med idéer för att skapa 

inflytande i staden?  

 

• Är det något du önskar att det fanns mer eller mindre av i staden? Är det något som ni 

ser är av vikt att förändra i staden? 

 

• Om du skulle beskriva staden för någon utomstående hur skulle du beskriva den? 

Skulle du rekommendera staden? 

 

• Är det någonting vi har missat som ni vill tillägga? Har ni några frågor eller 

funderingar? 
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ett långsiktigt varumärkesarbete i kommunal regi tillsammans med andra 
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Ärendet 
Koncernstaben inledde 2009 ett långsiktigt varumärkesarbete för 
Sundsvalls kommun. En varumärkesplattform och en marknadsförings-
strategi har sedan dess beslutats av kommunfullmäktige. Näringslivsbo-
laget i Sundsvall har via sitt ägardirektiv 2012-2014 fått i uppdrag att 
marknadsföra varumärket Sundsvall. Uppdraget är därmed slutfört. 

Bakgrund 
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långsiktigt varumärkesarbete för varumärket Sundsvall. En varumärkes-
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Ärendets tidigare handläggning 
Ärendet avser MRP-uppdrag A&T 26 ur kommunfullmäktiges Mål- och 
resursplan 2009 med plan för 2011-2012. 
 
Ärendet har sedan bytt benämning till MRP-uppdrag N&A 3 ur 
kommunfullmäktiges Mål- och resursplan för 2012 med plan för 2013-
2014. 

Koncernstabens överväganden 
En varumärkesplattform är beslutad av kommunfullmäktige och en 
marknadsföringsstrategi är beslutad av kommunstyrelsen. Uppdraget att 
marknadsföra varumärket Sundsvall ligger hos Näringslivsbolaget i 
Sundsvall, enligt ägardirektiv. Uppdraget är därmed slutfört. 

Förslag till uppföljning 
Varumärket Sundsvall ska stödja och arbeta för den målbild som är 
fastställd i den hållbara tillväxtstrategin. Varumärket Sundsvall bör därför 
följas upp via arbetet med den hållbara tillväxtstrategin. 
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