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ABSTRACT 

Titel: Platsen, staden och varumärket - En kvalitativ studie om varumärket Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad. 

Författare: Christoffer Andrä & Fredrik Fischer 

C-uppsats 15 hp, HT-2016. 

Antal ord i uppsatsen: 12 720 

Problemformulering och syfte: Vad gör egentligen att städer måste marknadsföra sig 

som ett varumärke? Det finns de som påstår att teknikens frammarsch och globaliseringen i 

världen har gjort att städer måste tävla mot varandra för att vara attraktiva turistmål, 

arbetsplatser och kulturellt viktiga platser att besöka (Riza, Doratli & Fasli, 2012:293). 

Turismen exempelvis är viktig då det direkt och indirekt skapar olika arbetstillfällen för 

regionen, vilket i sin tur hjälper till med att skapa högre skatteintäkter (Gertner & Kotler, 

2002:255). Det gör att städer skapar olika strategier för att kunna sälja och marknadsföra sig 

själva på en global marknad (ibid.;294). 

Syftet med uppsatsen är att förklara varför Sundsvall arbetar med sitt eget varumärke, samt 

varför representanter för staden anser att det är nödvändigt. 

Metod och material: Samtalsintervjuer med 4 personer som har anknytning till varumärket 

Sundsvall - Norrlands Huvudstad. Tillgång till offentliga handlingar samt grundläggande 

undersökningar som har berört varumärkesarbetet i Sundsvall sedan 2009.  

Huvudresultat: Anledningen till att Sundsvall behöver jobba med sitt varumärke är för att 

kunna skapa tillväxt i kommunen, enligt svaren från respondenterna. Tillväxten behövs för att 

kunna få fler företag att etablera sig i Sundsvall, för att få fler att flytta till Sundsvall och för 

att kunna sätta mer människor i arbete. En respondent har också lyft upp frågan om skatt i 

anslutning till detta, att Sundsvallsborna behöver vara fler för att kunna bidra till de olika 

viktiga samhällsfunktionerna som finns i kommunen. Sundsvall är en stad som behöver 

kommunicera sina konkurrensfördelar och marknadsföras för att kunna locka nya företag till 

regionen då svaren från respondenterna pekar på att de inte tror att företag har Sundsvall som 

första alternativ vid olika etableringar. 

Nyckelord: Place branding, Sundsvall, Varm och kall marknadsföring, Positionering, 

Varumärkesidentitet 
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1. Introduktion 
1.1 Problemformulering 
Den 21 april 2016 så går kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall Peder Björk ut med att 

varumärket Sundsvall - Norrlands Huvudstad ska slopas (Vikström, 2016). Varumärket, som 

man har jobbat med sedan 2007, anses har blivit ett hinder i profileringen av staden och det är 

inte längre något som ska användas (ibid.).  

 

Vad gör egentligen att städer måste marknadsföra sig som ett varumärke? Det finns de som 

påstår att teknikens frammarsch och globaliseringen i världen har gjort att städer måste tävla 

mot varandra för att vara attraktiva turistmål, arbetsplatser och kulturellt viktiga platser att 

besöka (Riza, Doratli & Fasli, 2012:293). Turismen exempelvis är viktig då det direkt och 

indirekt skapar olika arbetstillfällen för regionen, vilket i sin tur hjälper till med att skapa 

högre skatteintäkter (Gertner & Kotler, 2002:255). Det gör att städer skapar olika strategier 

för att kunna sälja och marknadsföra sig själva på en global marknad (ibid.:294).  

 

Anledningen till att detta ämne anses intressant är dels för att arbetet kring Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad ligger aktuellt i tiden i och med att beslutet om att avsluta arbetet med 

det epitetet är taget nyligen, men även ur ett skatteperspektiv. Ska invånarnas skattepengar gå 

till att marknadsföra en stad, i det här fallet Sundsvall? Ur ett forskningsperspektiv är detta 

intressant då det i dagsläget finns ont om forskning kring mindre städer som utgår från 

perspektivet place branding. Place branding innebär den strategiska approach som städer och 

platser använder sig för att skapa positiva associationer till staden eller platsen (Kalandides & 

Kavaratzis, u.å).  

 

I Sundsvalls kommuns strategidokument finns att läsa att: 

“Varumärkespositionen Norrlands Huvudstad syftar till att sticka ut för att hamna högt på 

människors mentala lista över attraktiva platser.” (RIKARE - En hållbar tillväxtstrategi till år 

2021, 2012:18) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att förklara varför Sundsvall arbetar med sitt eget varumärke, samt 

varför representanter för staden anser att det är nödvändigt. Syftet bryts ned i följande 

frågeställningar: 

 

x Varför måste Sundsvall, enligt dess representanter, jobba med staden som varumärke? 

x Vilka mål vill Sundsvalls kommun uppfylla med sitt varumärkesarbete? 

x Skapades varumärket, enligt dess skapare - ur ett politiskt sammanhang eller 

förankrades det hos invånarna? 

 

2. Teori 
2.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning tar upp problemet med terminologin som används, place branding är inte 

ett givet forskningsbegrepp i nuvarande läge utan det finns även andra termer som egentligen 

betyder samma sak. Place branding fungerar numera som ett paraplybegrepp för exempelvis 

city branding, destination branding och nation branding (Hankinson, 2015:27). Denna 

begreppsförvirring är också något som Simon Quin, direktör på Institute of Place 

Management i Manchester, bekräftar: 

 

“As for terminology, I think it is just that. These are different terms applied by different 

people to the same thing. We use place branding as it then covers a multitude of sized places - 

ie city centres, cities, regions, nations etc. So your thoughts are right.” 

- Simon Quin, direktör på Institute of Place Management i Manchester, personlig 

kommunikation, 15 november 2016. 

 

När det gäller utmaningar inom fältet så identifieras bland annat ett problem i att place 

branding tenderar till att ses som lösningen på städers problem, när det i själva verket är en av 

flera saker som spelar in. Simon Quin summerar det som: 

 

“I guess where we have the biggest issue with place branding is that in too many cities it is 

seen as an end in itself. We believe that place management is the overall approach and place 

branding is just one element of that. Too many places seem to have gone down a place 
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branding route and neglected other areas of management or leadership. You need an overall 

approach to make a place successful.” 

- Simon Quin, direktör på Institute of Place Management i Manchester, personlig 

kommunikation, 15 november 2016. 

 

I och med globaliseringen har mindre städer ett större behov av att förbättra synligheten 

genom att arbeta med sin image (Hultman, Yeboah-Banin & Formaniuk, 2016:5153).  

 

I artikeln City Branding – All Smoke, No Fire? (2006) av Jørgen Stigel & Søren Frimann så 

diskuterar författarna arbetet kring hur olika städer arbetar med med sitt varumärke. De lyfter 

fram att det är problematiskt att försöka överföra marknadsföringsstrategier som är framtagna 

för företag och att försöka applicera dessa på städer (Stigel & Frimann, 2006:263). Eftersom 

en stad kan ses som en komplex organisation så finns det en risk att endast det mest generella 

med platsen går att marknadsföra (ibid.). Det riskerar i sin tur att skapa problemet att i och 

med att fler och fler städer väljer att satsa på sitt varumärkesarbete för att lyfta fram det som 

är speciellt, så riskerar också det som idag är speciellt med en plats att tappa känslan av att 

vara just speciellt om fler också marknadsför sig på samma sätt (ibid.). En annan slutsats 

författarna drar från sin studie är också att det är omöjligt att inte stöta på motstånd i att 

försöka skapa ett varumärke för en stad, då det är flera olika institutioner och en mängd olika 

människor med egna intressen som ska komma till samma konsensus, vilket är fundamentalt 

för att kunna lyckas med sitt varumärkesarbete (ibid.). Till skillnad från ett företag så kan inte 

heller en stad bestämma vilken identitet och vilka värden som platsen ska fyllas med då det 

finns så många inblandade intressenter som har sin egen syn på platsen (ibid.).  

 

From the perspective of marketing logics, a city can, metaphorically speaking, be seen as a 

‘business’, and the advantages boasted by the city as its ‘products’. 

(Stigel & Frimann, 2006:248) 

 

För att leverera fördelarna med särprägel och attraktion måste varumärken vara drivna av en 

vision med “tydlig inriktning som människor kan förstå, omfamna och följa passionerat” 

(Hultman, Yeboah-Banin & Formaniuk, 2016:5154). Visionen ska presentera strategisk avsikt 

för varumärket som bör framstå som spännande för intressenter och generera entusiasm 

(ibid.). Varumärkets vision blir således plattformen för konsumenters interaktion med 

varumärket (ibid.).  
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Ur vissa perspektiv så skulle en plats, eller stad, kunna gå att se som ett företag och de 

konkurrensfördelar som finns skulle kunna gå att se som platsens produkter (Stigel & 

Frimann, 2006:248). Huruvida en plats faktiskt går att se som en produkt är också något som 

Gary Warnaby och Dominic Medway diskuterar i sin artikel; What about the ‘place’ in place 

marketing? (2013). Som slutsats så kommer de fram till att en plats mycket väl kan ses som 

en socialt konstruerad produkt som definieras, tolkas och förfinas genom social interaktion 

(Warnby & Medway, 2013:357). Det är en utmaning för människor som jobbar med att 

marknadsföra en plats, då de i många fall vill skapa ett synsätt att kommunicera ut till sina 

relevanta målgrupper (ibid.). Det som blir ett problem med denna typen av försök att 

standardisera en plats är att den riskerar att förlora det som är just unikt för platsen och 

poängen med att marknadsföra platsen går förlorad (ibid.:358).  

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

2.2.1 Begreppet varumärke 

Begreppet varumärke är ett begrepp som är centralt i denna studie, detta då arbetet med 

marknadsföringen av Sundsvall benämns som ett varumärkesarbete. Därför är det viktigt att 

begreppet får en inledande förklaring.En organisations varumärke är ett viktigt element när 

det handlar om en organisations relation till sin tänkta målgrupp (Kotler, Armstrong, Harris, 

Piercy, 2013:257). Ett varumärke kan beskrivas som att det har en grundläggande betydelse 

för individualiseringen av ett företags produkt och dess marknadsföring 

(Nationalencyklopedin, u.å). En annan definition som utgår från ett marketing management-

perspektiv är: 

 

Ett namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa, som syftar till att 

identifiera en produkt eller tjänst som en säljare eller en grupp av säljare och det som 

särskiljer dem från en konkurrent.  

(Kotler et al, 2013:658).  

 

Ett varumärke är däremot mer än en kombination av bokstäver och olika figurer, ett 

varumärke kan nämligen också tala om för oss själva och andra om vilka vi är eller vill vara 

(Håkansson & Wahlund, 1996:10). En distinktion som också går att göra är att skilja på ett 

namn och varumärke. Namnet är en viktig part i ett varumärke, men inte tillräckligt i sig själv 
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som ett varumärke (ibid.:11). Det är snarare uppbyggt av någonting som gör att vi känner igen 

det, exempelvis namnet eller en symbol, och de olika associationer vi får då vi identifierar 

varumärket (ibid.:11).  

 

Att använda termen varumärke är dock inte helt friktionsfritt. Bengtsson och Östberg menar 

till exempel att ordet varumärke sällan används i dagligt samtal mellan människor utan att 

människor istället använder termen märke (Bengtsson & Östberg, 2011:6). Människor frågar 

vilket märke någon har på sin TV eller på sin bil, snarare än att fråga om vilket varumärke det 

är som de har köpt. Översättningen av ordet varumärke blir dessutom trademark på engelska, 

vilket istället handlar om de mer legala aspekterna hos ett företags ensamrätt till varumärket 

(ibid.:7). 

 

I den här studien så kommer begreppet varumärke att användas. Detta då en genomläsning av 

det material som finns kring arbetet med Sundsvall - Norrlands Huvudstad just benämns som 

ett varumärke. Även vid kontakt med Sundsvalls kommun så benämns arbetet som ett 

varumärkesarbete. 

 

2.2.2 Place branding 

Anledningen till detta teoretiska perspektiv i den här uppsatsen är för att det tar upp hur olika 

städer och platser kan arbeta för att marknadsföra sig själva och hur de kan jobba med sitt 

varumärke. Place branding är en teoretisk syn som dök upp i slutet på 80-talet och i början av 

90-talet (San Eugenio Vela, 2013:467). En annan tidig och viktigt punkt i utvecklingen av 

marknadsföringen av platser, sett ur ett teoretisk perspektiv, är boken Marketing Places: 

attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations av Philip Kotler, 

Donald Haider och Irving Rein, där första upplagan är daterad till 1993 (ibid.: 467-468).  

 

Det finns över 300 städer i världen som har över 1 miljon invånare och bara i Europa så finns 

det över 500 regioner eller 100.000 olika typer av samhällen som alla slåss om samma typer 

av investeringar, jobbtillfällen och specialistkunskaper (Moilanen & Rainisto, 2009:3). Med 

denna konkurrens så blir den logiska följden att olika städer vill marknadsföra sig som 

attraktiva platser att leva, turista och arbeta i. Olika platser och städer kan, på samma sätt som 

företag, skapa varumärken för att arbeta med dem strategiskt, vilket i sig kan bli en stor 
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konkurrensfördel (ibid.). En faktor för att lyckas med place branding är bland annat att det 

måste ses som långsiktigt och systematiskt för att kunna nå de uppsatta målen (ibid.: 23).  

 

Place branding kan definieras som: 

“den strategiska approach som används för att skapa distinkta positiva associationer till en 

plats namn (varumärke) och hur det ska bibehållas över tid.” (Kalandides & Kavaratzis, u.å). 

 

Vad gäller definitionen av vad place branding är så är det ett begrepp som inte har en generellt 

accepterad definition i nuläget (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013:19). 

 

Det finns kritik mot place branding i form av att det finns en övertro att det ska gå att 

behandla en plats på samma sätt som en produkt och att således samma 

marknadsföringsprinciper även appliceras till platser (Medway, Swanson, Delpy Neirotti, 

Pasquinelli & Zenker, 2015:64). En annan kritik som förs fram är också att skattepengarna 

som går till place branding istället skulle kunna användas direkt till de människorna i området 

som ska marknadsföras (ibid.:65). Det finns också ett problem i att det ofta är ett ämne som 

marknadsförare jobbar med och att det place branding skapas uppifrån, istället för att komma 

inifrån, det vill säga de personer som redan bor och verkar i den platsen som ska 

marknadsföras (ibid.:66).  

 

Place branding fungerar numera som ett paraplybegrepp för city-, region-, destination- och 

nation branding samt place marketing (Hankinson, 2015:27). 

 

2.2.3 Varm och kall marknadsföring 

När det gäller marknadsföringen av en stad så har Gert-Jan Hospers ett synsätt som handlar 

om vilka som stadsmarknadsförarna riktar sig mot. Antingen riktar sig marknadsföringen  mot 

människor som idag varken bor på platsen eller har någon typ av anknytning till platsen, eller 

mot de människor som på något sätt har en anknytning till platsen alternativt bor på platsen i 

dagsläget (Hospers, 2010:187-190). Detta teoretiska perspektiv är med i denna studie då den 

kritiskt belyser skillnaderna mellan dessa två sätt att marknadsföra en stad.  

 

Intresset hos stadsmarknadsförare att utvärdera arbetet som utförs i syfte att attrahera nya 

invånare och företag är, enligt Hospers, lågt (Hospers, 2010:187). Likaså när det kommer till 
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att analysera data relaterat till just migration, för att på så sätt se hur och om människor 

förflyttar sig (ibid.). Anledningen till att intresset kring detta är lågt kan vara på grund av 

svårigheterna att faktiskt mäta effektiviteten av att jobba med city marketing (ibid.). Vad city 

marketing egentligen är, vad målet är samt hur förändringar kan relateras till de insatser som 

gjorts är något som det debatteras om än idag (ibid.). Hospers nämner analys av 

migrationsdata som en objektiv indikator på om de insatser som gjorts faktiskt påverkar 

migrationen av invånare, det är emellertid svårt att avgöra om migrationen i fråga faktiskt 

beror på de insatser som gjorts (ibid.).  

 

Hospers beskriver två olika sätt att marknadsföra en stad, kommun eller plats som antingen 

kall eller varm (Hospers, 2010:187-190). Kall marknadsföring avser den eller de insatser som 

införs för att nå ut och attrahera människor och företag bortom den egna staden, regionen eller 

kommunen (ibid.:187). Om människor flyttar så är det oftast kortare distanser, vilket gör att 

det går att ifrågasätta hur användbart det är att använda sig av vad som benämns som kall 

marknadsföring i syfte att attrahera människor och företag som inte redan befinner sig inom 

staden, regionen eller kommunen (ibid.:187-188). 

 

Att denna typ av marknadsföring inte fungerar önskvärt menar även Thomas Niedomysl, som 

i sin studie hänvisar till bristande empiriskt stöd för att denna typ av marknadsföring fungerar 

i syfte att locka utomstående att flytta till en specifik plats (Niedomysl, 2004:2007). Den 

huvudsakliga poängen i studien är att place marketing har ökat kraftigt och är numera en 

viktig del i kommunernas utvecklingsstrategier (Niedomysl, 2004:2006). Niedomysls resultat 

visar även att det av de kommuner som ingått i studien lägger större kraft på att attrahera nya 

invånare än på turism, å andra sidan läggs större kraft på att attrahera företag än enbart 

invånare (ibid.). Detta förmodligen då nya företag erbjuder nya jobbtillfällen, som i sin tur, 

enligt beslutsfattare, är mer kraftfullt än att enbart fokusera på nya invånare (ibid.). Enligt de 

flesta kommuner som deltagit i studien är den främsta målgruppen barnfamiljer snarare än 

högre utbildade och kvalificerade arbetare (ibid.). Studien sökte även svar på vad 

beslutsfattare inom kommunen trodde om deras kampanjer, om de var framgångsrika eller 

inte. Majoriteten av beslutsfattarna som deltagit i studien var övertygade om att deras arbete 

hade givit önskvärt resultat (ibid.). Niedomysl beskriver att dessa självutvärderingar bör tas 

med “en nypa salt”, då rättfärdigande av den egna insatsen kan vara i syfte att stärka sin egen 

eller organisationens image (ibid.).  
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Hospers förespråkar ett skifte från kall till varm marknadsföring, där fokus istället bör ligga 

på de människor som har en känslomässig eller socioekonomisk anknytning till staden, 

framförallt redan befintliga invånare och företag (Hospers, 2010:188). Att fokusera på de 

redan befintliga invånarna beskriver även Andrea Insch och Magdalena Florek med 

påståendet att en stads invånare är, ur en strategisk synpunkt, den mest värdefulla målgruppen 

för dem som jobbar med city marketing att nå ut till (Insch & Florek, 2008:138). Hospers 

menar att det är nödvändigt att ta hänsyn till de lokala invånarna, på så sätt kan en stad eller 

plats bygga lojalitet bland invånarna och på sätt minimera chanserna att dessa lämnar staden 

(Hospers, 2010:188). Tidigare invånare som bor på annan plats är även de en intressant 

målgrupp för varm marknadsföring (ibid.). Människor med anknytning till en stad är mer 

benägna att flytta tillbaka, jämfört med människor som saknar anknytning (ibid.). Varm 

marknadsföring är även användbart gentemot företag som opererar i regionen, genom att 

underlätta för eventuella expansioner (ibid.).  

 

Varm marknadsföring kan även ses ur ett annat perspektiv, symbolisk interaktionism. Där tas 

plats upp som något som inte står för sig själv, utan en plats skapas och blir till vad den blir 

baserat på hur människor väljer att agera kring just platsen (Svensson & Östberg, 2013:105). 

Exempelvis, en fotbollsplan blir just en fotbollsplan när vi människor väljer att använda det 

som en fotbollsplan. Det finns inget i platsen i sig, den gröna gräsmattan, som egentligen 

säger att det är en fotbollsplan innan vi människor samhandlar och använder det just som en 

fotbollsplan. Detta resonemang går också att applicera på en stad som Sundsvall. Platser är 

inte oföränderliga, även fast de är svåra att förändra. En plats kan bli något annat när det 

omdefinieras och utmanas av oss människor (ibid.:119). 

 

2.2.4 Image, profil & varumärkesidentitet för platser 

När det gäller varumärkesarbetet i Sundsvall med fokus på Sundsvall - Norrlands Huvudstad 

så går det att prata om dess image, profil och varumärkesidentitet. Vilken uppfattning och mål 

hade representanterna med utgångspunkt i dessa begrepp? 

 

Två begrepp som är återkommande inom kommunikationsvetenskapen är profil och image. 

Profil kan definieras som den bild som ett företag eller organisation vill förmedla till sin 

omvärld (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:208) och image kan ses som den bilden 

omvärlden har om ett företag eller organisation (ibid.). Utan att presentera en unik och 
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annorlunda image så riskerar olika platser att glömmas bort bland konkurrensen mellan olika 

platser (Kotler, Asplund, Rein, Haider, 1999:51). En del i detta är att skapa en smart slogan 

som är trovärdig (ibid.), men en slogan i sig själv kommer inte att kunna påverka detta själv 

om det inte ingår i en större marknadsföringsstrategi och just den slogan som används faktiskt 

har en förankring i den plats som den marknadsför (ibid.). I boken Marketing places: Europe, 

så konstaterar författarna att en plats kan befinna sig i fem olika lägen med sin image (ibid.). 

 

Ett läge som en del platser befinner sig i är att de lider av att ha för bra image och att de är för 

attraktiva. Det gör att platserna blir besvärliga att besöka då det samlas mycket människor på 

just den platsen, det blir långa köer och priserna tenderar till att bli högre (Kotler et al, 

1999:51). Där kan marknadsförare behöva överväga att marknadsföra platsen ännu mindre 

(ibid.). Platser som har en positiv image behöver inte ändra sin image på något sätt, men det 

kan finnas ett behov av att stärka och lyfta fram de olika aspekterna för att nå sin önskade 

målgrupp (ibid.:52). Platser kan också ha en svag image. Detta beror på att det saknas en 

marknadsföringsstrategi med ett tydligt budskap och ledarskap (ibid.:52), men det kan också 

bero på att det är en liten befolkning på platsen eller att det saknas resurser för 

marknadsföringen (ibid.:52). I dessa fall så krävs det ännu mer av de människor som jobbar 

med platsens image, då det i dessa fall kan finnas attraktiva aspekter på platsen men att det 

inte lyfts fram på ett korrekt sätt (ibid.:52). En plats med motsägande image handlar om när 

människor har olika syn kring vilka egenskaper som finns med just den platsen (ibid.:54). 

Utmaningen i detta läge handlar om att kunna lyfta fram de positiva egenskaperna som 

platsen har, samtidigt som de negativa aspekterna förändras (ibid.:54). Platser kan också lida 

av en negativ image och är således igenkända för sina negativa egenskaper (ibid.:54). Platser 

som lider av det problemet behöver i ett tidigt läge mindre uppmärksamhet till en början, för 

att kunna rätta till de problem som de brottas med innan de kan ta fram en ny strategi för att 

arbeta med en ny positiv profil (ibid.:54-55).  

 

Varumärkesidentitet kan beskrivas, likt en individs identitet, som den riktning varumärket tar 

samt dess syfte och betydelse (Aaker, 2010:68). Aaker beskriver varumärkesidentiteten som 

centralt till varumärkets strategiska vision och den drivande faktorn till association, som enligt 

Aaker är varumärkets hjärta och själ (ibid.).  
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“Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to 

create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a 

promise to consumers from the organization members” (Aaker, 2010:68).  

 

Då varumärkets profil avser den bild företaget vill att omvärlden ska ha (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012:208) och företagets image är den faktiska bild som omvärlden har (ibid.), så 

kan man säga att identiteten passar in mitt emellan. Varumärkets image är oftast passiv, och 

reflekterar det förflutna, medans varumärkets identitet bör vara aktiv och se framåt och 

reflektera de associationer varumärket eftersträvar (Aaker, 2010:70). Identiteten representerar 

de grundläggande karaktärsdragen som förväntas bestå under en längre tid (ibid.).  

 

I den här studien så kommer det ligga fokus på profilen som Sundsvalls kommun ville 

kommunicera med sitt varumärke Sundsvall - Norrlands Huvudstad. Image-aspekten kommer 

att lyftas in i form av frågor som rör kring vilken typ av image som representanterna för 

kommunen tror att de har, för att se om det går att hitta likheter eller skillnader i någon av de 

fem olika image-beskrivningarna som är nämnd ovan och för att se om det arbetssätt som 

beskrivs av representanterna går att identifiera i någon av de fem beskrivningarna.  

 

2.2.5 Mål, Målgrupp & positionering 

När en organisation eller ett företag arbetar görs det med ett syfte, ett mål. Målet är något 

samtliga som är involverade jobbar för att nå. I denna studie berör det teoretiska perspektivet 

om mål just organisationen bakom varumärkesarbetet. Målen för arbetet med Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad skapades av Sundsvalls kommun. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 

fick sedan i uppdrag att arbeta för att nå dessa mål och sköta det dagliga arbetet kring 

varumärket, för att nå de uppsatta målen. Vidare är målgrupp med i denna studie då det är en 

avgörande del i varumärkesarbetet, eftersom det är de individer som ska nås och påverkas av 

Näringslivsbolagets marknadsförings- och kommunikativa insatser. Positionering avslutar 

denna teoretiska del då varumärkets position och positioneringsarbete var av stort intresse för 

studien för att kunna se vilken plats Sundsvall - Norrlands Huvudstad skulle ta på marknaden.  

 

När det gäller målen en organisation eller ett företag vill nå, är det viktigt att dessa 

kommuniceras (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:144). Enligt vad som i litteraturen 

benämns som “det idébaserade ledarskapet” beskrivs kommunikationen om målen som 
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mycket viktig för att chefer och medarbetare ska uppnå en gemensam förståelse av, bland 

annat, de strategiska målen (ibid.:144). Begreppet mål handlar om vad som är viktigt att 

uppnå och har en central roll när de strategiska besluten ska omsättas till handling (ibid.:145).  

 

Målgrupp är en benämning som förekommer inom marknadskommunikation och begreppet 

kan definieras som en grupp människor som en organisation vill kommunicera med för att 

ändra attityd, öka kunskap eller för att ändra ett beteende (Heide, 2011:124). En vanlig 

indelning för målgrupper brukar baseras på olika demografiska faktorer som exempelvis 

ålder, inkomst, ort och vilken utbildning som en person har (ibid.). Andra faktorer som 

numera också lyfts fram gällande målgrupper är att kommunikatörer också måste ha 

kännedom om den tänkta målgruppens kunskaper, attityder, intentioner och olika beteenden 

(Palm, 2006:29).  

 

Relationen som en organisation kan ha till en målgrupp kan också variera och här går det att 

se relationen som asymmetrisk och symmetrisk. I den asymmetriska relationen så ligger 

initiativet till kommunikation hos sändaren; företaget eller organisationen bestämmer vilka 

villkor som gäller för kommunikationen och det är målgruppen som ska påverkas och ändra 

beteende, få mer kunskap eller ändra attityd (Palm, 2006:29.). En symmetrisk relation är mer 

balanserad mellan sändaren och den tänkta målgruppen, dock inte helt symmetrisk (ibid.:30). 

I den här relationen så förväntar sig också målgruppen att motparten också är beredd på att 

ändra sig beroende på vad som kommer fram i den dialog som sändaren och målgruppen har 

(ibid.:30). Anledningen till att målgrupp blir intressant för denna studie är för att Sundsvalls 

kommun vill nå en grupp människor med ett budskap med hjälp av sitt varumärke.  

 

Globaliseringen gör att de som jobbar med platser kommer vara tvungna att tänka som företag 

för att kunna utvecklas (Kotler et al, 1999:287). Ett exempel på stad som använder sig av 

marknadskommunikativa termer i deras varumärkesplattform är Helsingborg, som tydligt 

skriver ut vad positionering handlar om samt vilken position de själva vill ta (Helsingborg, 

u.å.). Platser går att se som socialt konstruerade produkter (Warnby & Medway, 2013:357). 

Positionering brukar traditionellt handla om produkter och vilken plats en viss produkt har i 

en konsuments medvetande. En produkts positionering handlar om hur en produkt är 

definierad av konsumenter baserat på viktiga egenskaper i produkten samt vart i en 

konsuments sinne som produkten tar upp plats i förhållande till andra konkurrerande 
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produkter (Kotler et al, 2013:221). Produkterna skapas i produktion, medans varumärken och 

dess position skapas i sinnet hos konsumenter (ibid.).  

 

Något som är viktigt när en organisation har valt en position på marknaden är att de också 

levererar det som är utlovat, så att det inte bara blir att organisationen pratar om sin position 

utan att leverera (Kotler et al. 2013:227). Även fast place branding delar många likheter med 

vanliga marknadsföringsstrategier så är den stora skillnaden att det finns så många 

intressenter som har egna intressen och åsikter (Konecnik Ruzzier & de Chernatony, 

2013:45). Däremot som det har blivit nämnt tidigare så existerar det en övertro att vanliga 

marknadsföringsstrategier går att applicera på en plats. I denna studie så kommer dock 

positionering att lyftas upp då studien vill kunna svara på vilken positionering som 

representanter för Sundsvalls kommun ville att varumärket Sundsvall - Norrlands Huvudstad 

skulle ha hos dess målgrupper.  

 

3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Valet av en kvalitativ metod i denna studie beror på att studien försöker att få en djupare 

förståelse kring hur varumärkesarbetet med Sundsvall - Norrlands Huvudstad har gått till. 

Lämpligast att förklara detta arbete är de respondenter som vi listar under kapitel 3.2.1, då det 

är hur deras arbete som är intressant. Studien ämnar att få en förståelse kring arbetet och 

åsikterna som dessa respondenter har kring varumärkesarbetet. 

 

3.2 Metodval: Intervjuer 
I en respondentundersökning så är det svarspersonerna och deras tankar kring ett ämne som är 

studieobjektet (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:228). För att samla in data 

till denna studie ansågs samtalsintervjuer vara det mest lämpliga tillvägagångssättet, då dessa 

intervjuer ger människor möjlighet att berätta hur dem gör saker i praktiken samt vilka 

upplevelser eller erfarenheter dem har om något (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53). I 

boken Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver Steinar Kvale forskningsintervjun som 

bygger på samtal som “en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997:13). 
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För att kunna jämföra de enskilda individernas svar, ställs i stor utsträckning samma frågor till 

samtliga respondenter (Esaiasson et al, 2012:228). Intervjuerna har gjorts baserat på en 

kortare intervjuguide (se bilaga 1) där frågornas följd inte alltid har varit givna. Det går att 

föra ett resonemang kring om det ska anses som semistrukturerat, ostrukturerat eller 

strukturerat men den diskussionen kan ses som en aning meningslös enligt en del forskare 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:38). Det är en fördel att kunna anpassa frågorna och 

vilken ordning de ställs i, vilket kan ge svar på andra frågor som inte har dykt upp tidigare 

men det kan också ge fler nyanser och dimensioner i svaren (ibid.). De frågor som 

intervjuerna har utgått ifrån är de tre grundläggande frågeställningarna som finns i studien, 

där det har funnits några stödfrågor vid behov för att kunna driva intervjun framåt, men det 

har också förekommit följdfrågor i intervjuerna som inte är standardiserade eller nedskrivna i 

en intervjumall. Dessa följdfrågor är således anpassade efter situationen som de uppstår i. 

 

3.2.1 Urval av respondenter 

Urvalet till denna studie har gjorts strategiskt i form av att de människor som har blivit 

intervjuade på något sätt har en anknytning till arbetet kring varumärket Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad. Alla respondenter har på något sätt varit inblandade i arbetet i någon 

livsfas för varumärket, vilket på så sätt gör respondenterna relevanta. Dessa namn har vi fått 

reda på dels genom de tjänstemannaskrivelser som har blivit genomlästa (se bilaga 2 för namn 

på samtliga dokument), men även genom att en av författarna (Fredrik Fischer) till denna 

studie också arbetar på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, som har haft i ansvar att arbeta 

med Sundsvall - Norrlands Huvudstad. Detta har också gjort att det inte har gjorts någon 

informantintervju, då behovet inte har funnits då det redan innan existerade en förståelse för 

vilka personer som skulle behöva intervjuas. Ett resonemang kring studiens validitet, 

reliabilitet och replikerbarhet kommer att presenteras senare. 

 

De respondenter som har svarat på frågorna i denna studie är enligt följande:  

Maria Åslin: Chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Har via 

evenemang och marknadsföring jobbat med Sundsvall - Norrlands Huvudstad. 

Mats Ågebrant: Kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Har i sitt 

uppdrag som kommunikationsansvarig haft i uppgift att jobba aktivt med Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad och har varit med i arbetet sedan start. 
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Anita Öberg: VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Är den personen som har fått 

uppdraget delegerat till sig från moderbolaget Stadsbacken AB. 

Camilla Nilzén: Kommunikationsdirektör på Sundsvalls kommun. Har varit med och 

utformat varumärket Sundsvall - Norrlands Huvudstad sedan start. Har skrivit majoriteten av 

de tjänstemannaskrivelser som vi har fått tillgång till.  

 

3.2.2 Exkludering  

I denna studie har ingen politisk person inkluderats. Anledningen till detta är att studien söker 

svar på hur arbetet har gått till och hur tjänstemännen som har arbetat med varumärket 

uppfattar området som de har jobbat med. En intervju gjordes med en politisk företrädare men 

den intervjun valdes senare att exkluderas, då studien inte söker svar på hur politiken ställer 

sig till denna fråga eller har för avsikt att undersöka skillnaderna hos de olika styrande 

partierna i kommunen. Intervjun gjordes med en politisk företrädare men då inga fler politiska 

personer fick komma till tals så togs beslutet att exkludera intervjun för att inte få en 

snedvriden politisk vinkling i studien.   

 

3.2.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden som studien har utgått ifrån har i grund och botten utgått ifrån de tre 

frågeställningar som studien har, i kombination med det teoretiska ramverket som studien har 

ritat upp. Till dem har det också funnits några stödfrågor för att kunna driva samtalet framåt 

men intervjun har i mångt och mycket varit anpassad efter situationen. Se bilaga 1 för att se 

hela intervjuguiden. 

 

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.3.1 Tillvägagångssätt respondentintervjuer 

Intervjuerna i denna studie genomfördes i Sundsvall på respektive respondents arbetsplats, 

dels kommunhuset men även Näringslivsbolagets kontor som är beläget i stadshuset. 

Intervjuerna bokades i god tid, likaså mötesrum för intervjuerna som ägde rum i stadshuset. 

Detta för att undvika störningsmoment och att respondenterna ska känna sig så bekväma som 

möjligt vid intervjutillfället (Esaiasson et al, 2012:268). Intervjun i kommunhuset 

genomfördes på respondentens kontor, så bokning av specifikt rum var inte nödvändigt.  
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Vid intervjutillfället fanns båda författarna på plats och således även två inspelningsenheter. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på respektive författares 

mobiltelefon, detta för att undvika en eventuell förlust av inspelat material till följd av 

tekniska problem. Efter genomförda intervjuer transkriberades allt material av författarna.  

 

3.3.2 Sammanställning av resultat 

Resultatet från respondentintervjuerna har transkriberats av båda författarna till studien. Två 

intervjuer var transkriberades av författarna och sedan korrekturläste författarna varandras 

transkriberingar, samtidigt som intervjuerna lyssnades på. Detta gör att båda författarna har 

både lyssnat och läst intervjuerna minst en gång var, vilket har gett bred översikt om vad 

intervjuerna mynnade ut i. Resultaten har sedan diskuterats löpande för att komma fram till 

vad som är det viktiga i just det som ska beskrivas. Det har hela tiden funnits en dialog mellan 

författarna under sammanställningen av resultaten så att det det hela tiden finns en samsyn på 

vad som är de viktigaste resultaten och citaten.  

 

3.4 Metodproblem 
Ett problem som denna studie har haft är valet av intervjupersoner. I ett första läge så valdes 

en representant från politiken med, för att den representanten skulle få ge sin bild av hur 

varumärkesarbetet har gått till och vad hen tycker om det. När intervjun senare var gjord så 

insåg författarna att det inte blir korrekt om endast en politisk representant får medverka, utan 

att någon opposition får uttala sig i frågan. Då togs beslutet att exkludera den intervjun. Det 

gör dock att en intervju har gått till spillo och tid lades på det i onödan. Även antalet 

intervjuer var, till en början, ett möjligt problem. Eftersom studien ämnat besvara frågor som 

endast individer som på något sätt varit med och arbetat kring varumärket kan besvara, blev 

det ett mindre antal individer än vad litteraturen tenderar att rekommendera vid kvalitativa 

samtalsintervjuer. Litteraturen tenderar att rekommendera sex till åtta personer att intervjua 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:42). 

 

3.5 Validitet, reliabilitet, replikerbarhet & begränsningar 
Verifiering av kvalitativ forskning anses mycket viktigt och att forskare, på något sätt, måste 

visa att studiens resultat är “riktiga” (Denscombe, 2009:378). Begrepp såsom validitet och 

reliabilitet är svåra att översätta till den kvalitativa forskningen, som inte mäter i form av 
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siffror. Begreppen går per automatik inte att översätta till den kvalitativa forskningen 

(Widerberg, 2002:188).  

 

För att studien ska anses ha hög validitet krävs det att undersökningen mäter det den avser att 

mäta samt frånvaro av systematiska fel (Esaiasson et al, 2012:57). Systematiska fel är ett 

resultat av svag begreppsvaliditet samt genom att använda ett bristande mätinstrument 

(ibid:58-63). Intervjuguiden som denna studie har använt sig av, arbetades fram med stöd i det 

teoretiska ramverket studien lutar sig mot, samt studiens frågeställningar. I och med detta, kan 

studiens begreppsvaliditet ses som god.  

 

Bristande reliabilitet orsakas i första hand av slump- och slarvfel under datainsamlingen och 

bearbetning av data (Esaiasson et al, 2012:63). För att undvika dessa slump- och slarvfel 

garderade sig författarna genom att använda två mobiltelefoner som inspelningsenheter vid 

samtliga intervjutillfällen för att minska chanserna för tekniskt haveri. När all data hade 

samlats in, transkriberades detta och korrekturlästes av båda författarna, detta för att försäkra 

ytterligare att författarna inte slarvat eller hört något fel under transriberingsprocessen. Därför 

kan även studiens reliabilitet ses som god.  

 

När det handlar om huruvida denna studie går att replikera bedömer författarna den 

möjligheten som god. Samtligt material som har samlats in till denna studie finns att hämta 

som offentliga handlingar. Tjänstemannaskrivelserna fick författarna tag på genom att 

kontakta kommunens registrator, som har hand om diarieföring och dokumentering av alla 

offentliga handlingar. Då dessa tjänstemannaskrivelser och undersökningar är offentliga så 

kan vilken medborgare som helsts begära ut dem. Studien skulle också kunna utföras med 

fokus på andra kommuner, genom att byta ut studieobjektet Sundsvall till en annan kommun. 

 

Begränsningar 
I och med att denna studie har haft som avsikt att studera ett specifikt fall, Sundsvall och dess 

varumärkesarbete, kan det ge upphov till frågor om hur representativ denna studie är och hur 

stor sannolikhet det är att resultatet kommer återfinnas på annat håll (Denscombe, 2009:382). 

Författarna till denna studie kommer inte försöka förbigå frågan om generaliserbarhet, även 

fast studien sökt svar på något specifikt, utan inser relevansen med att kunna generalisera 

resultaten. Martyn Denscombe menar att forskning baserad på ett mindre antal enheter och 

kvalitativa data kräver ett annat angreppssätt (ibid.). Detta angreppssätt kallas överförbarhet 
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och kan ses som en föreställningsprocess där forskningens läsare istället använder 

informationen om det särskilda fallet som studerats för att bedöma om informationen går att 

tillämpa på andra, jämförbara fall (ibid.). Istället för att ställa frågan om det är sannolikt att 

studiens resultat går att finna hos andra fall, så ställs frågan istället om fynden skulle kunna 

överföras till andra fall (ibid.).   

 

4. Resultat & analys 
Resultatet är hämtat ur de fyra respondentintervjuer som genomförts med representanter från 

både Näringslivsbolaget och Sundsvalls kommun. I anslutning till resultaten så presenteras 

också tolkningar av resultaten samt analyser av dess innebörd. Respondentintervjuerna 

genomfördes mellan 2016-11-30 och 2016-12-02. 

 

4.1 Valet av epitetet: Sundsvall - Norrlands Huvudstad 
Begreppet Sundsvall - Norrlands Huvudstad har cirkulerat i rikspress och journalfilmer sedan 

början av 1900-talet enligt svaren från respondenterna, så begreppet i sig är inget nytt 

begrepp. År 2007 började även besöksnäringen i Sundsvall att använda begreppet, det vill 

säga innan varumärkesarbetet var klart. När det gäller frågan om varför det blev just Sundsvall 

- Norrlands Huvudstad så återkommer däremot svaren väldigt mycket till att det är från 

undersökningar som kommunen genomförde som det kommer ifrån. Att varumärket skulle 

förknippas med de attributen som en huvudstad har.  

 

“Men det var ju att man hittade attributen, staden, pulsen, just det här med 

huvudstaden.”  

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Pulsen i staden är något samtliga respondenter har tagit upp i olika form och att det var en del 

i det, men ser man till undersökningen Den lokala bilden av Sundsvall så är det endast 9% av 

respondenterna i den studien som väljer att lyfta upp pulsen som ett attribut de associerar 

Sundsvall med (Den lokala bilden av Sundsvall, 2009:11). Här saknas förankringen till viss 

del, utifrån det material som kommunen själva har tagit fram. Majoriteten av människorna i 

dessa undersökningar förknippade inte Sundsvall med puls i staden.  
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När det gäller just Sundsvall - Norrlands Huvudstad så är det dock ett begrepp som inte är 

framtaget för att, som respondenterna uttrycker det, “slå sig för bröstet” och säga att det är 

just det som Sundsvall är. Trots att det, av en del, har uppfattats som det. Det är istället en 

strävan dit Sundsvall vill. Varumärket och epitetet var alltså inte tänkt att representera något 

som Sundsvall redan är, utan det skulle representera dit man vill. Detta är också 

återkommande i svaren från intervjuerna och något som respondenterna trycker på. 

 

“För jag tycker att som varumärkesbegrepp, att visa vart vi vill, det är perfekt som 

varumärkesdevis. Att visa “dit vill vi”.”  

- Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Att det blev Sundsvall - Norrlands Huvudstad menar respondenterna är en kombination av de 

attribut som kom fram i de undersökningar som gjordes i varumärkesarbetet 2009, men det är 

också en strävan kring dit man vill och vart man vill positionera platsen i framtiden. Det har 

däremot inte varit friktionsfritt, varken internt inom kommunen eller hos Näringslivsbolaget i 

Sundsvall AB. På frågan kring hur varumärket togs emot internt så såg det också på detta sätt: 

 

“De köper inte det ändå tycker jag, även min styrelse nu tycker ju att det är 

jättedumt.”  

- Anita Öberg, VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Denna studie får alltså fram ett annat resultat än det som Niedomysl får fram i sin studie, 

vilket är att när det handlar om att utvärdera sig själv så är företrädarna positiva till sitt eget 

arbete och att den typen av utvärderingar av sig själv bör tas med en nypa salt (Niedomysl, 

2004:2006). I denna studie så presenterar istället respondenterna en bild som säger att arbetet 

inte har fungerat fullt ut och i vissa aspekter rent av misslyckats. Att varumärket Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad snarare blev ett hinder istället för en möjlighet att hjälpa till att nå de 

mål som sattes upp. Att resultatet i denna studie skiljer sig från den som Niedomysl (2004) 

presenterar i sin studie kan däremot kunna tolkas som att det beror på att beslutet om att 

avsluta varumärkesarbetet med Sundsvall - Norrlands Huvudstad redan är taget och att 

behovet att försvara det egna arbetet inte längre är lika stort.  När det gäller utvärderingen av 

varumärkesarbetet så har det inte gjorts någon direkt uppföljning på det. Det stämmer också 

väl med det Hosper konstaterar, att viljan att utvärdera sitt eget arbete brukar vara lågt och att 
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det dessutom är komplicerat att mäta om det arbetet som har gjorts faktiskt har gett någon 

effekt (Hospers, 2010:187).  

 

När det gäller arbetet med varumärket så var det tydligt att det var ett långsiktigt arbete som 

kan och måste få ta tid. Det var också något som poängterades i de tjänstemannaskrivelser 

som rör varumärkesarbetet (KS-2010-00383-7, 2011:5). Trots det så avslutades arbetet nästan 

fem år i förtid, något som respondenterna har delade åsikter kring. Två respondenter tycker att 

det är förståeligt att arbetet avslutades i förtid, samtidigt som två respondenter tycker att det 

var fel beslut att avsluta i förtid.  

 

“Men det köper jag, det accepterar jag (att det ska bort). För jag måste köpa vad dem 

säger, och det gör jag också med hjärtat. Jag står upp för det.”  

- Anita Öberg, VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Å andra sidan så är det som sagt inte helt överens om att detta arbete avslutas i förtid. Mycket 

av denna kritik handlar dels om att det inte har funnits tillräckligt med tid för arbetet men 

också att det kan ses som att det arbete som har gjorts tidigare blir ett slöseri med resurser. 

Men det finns också kritik kring att detta beslutet inte är välgrundat utan att det har tagits på 

tok för fort, utan eftertänksamhet.  

 

“Det gillar jag inte alls. Jag tycker inte det var bra. Jag tror att vi hade behövt lite 

längre tid och att man framförallt skulle ha övervägt det lite mer och inte bara tagit ett 

beslut i en så viktig fråga. Om man har lagt ner så mycket tid och resurser på att 

bygga upp ett varumärke och identifiera vad vi ska vara och varför vi ska vara det här. 

Och sedan bara från en dag till den andra, även fast förutsättningarna ändras.”  

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Det råder med andra ord delade åsikter kring att arbetet avslutades i förtid. Även fast 

Sundsvall - Norrlands Huvudstad avslutas och tas bort så kommer varumärkesarbetet fortsätta 

i någon form. Det är dock, vid tiden av denna studie, inte fastställt exakt hur detta arbete 

kommer att se ut i framtiden. Det riktas även kritik mot att det inte presenteras någon ny 

riktning innan beslutet kom att Sundsvall - Norrlands Huvudstad skulle läggas ner. Att skapa 

en varumärkesidentitet är något som tar tid och identiteten är det som ska bestå över en längre 

tid (Aaker, 2010:70).   
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4.2 Vikten av att arbeta med staden som varumärke 
När respondenterna fick frågan som berörde just varför det var viktigt att arbeta med staden 

som varumärke, tenderar svaren att röra sig i samma riktning. Tillväxt och attraktion ansågs 

viktigt och således upplevs fokus ligga på externa individer, investerare och företag. En av 

respondenterna nämner dock den interna befolkningen och pratar om stoltheten hos 

invånarna:  

 

“Det underlättar ju för, just att ha den här stoltheten bland alla vi som bor här, det 

underlättar för att få investerare att flytta hit och för att öka invånarna här. Så, ett 

starkt varumärke gynnar alla.”  

- Anita Öberg, VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Anita Öberg är den enda respondenten som överhuvudtaget nämner de redan befintliga 

invånarna i denna fråga, och påpekar att stolthet bland befintliga invånare underlättar att få 

andra att söka sig till Sundsvall, både i form av investerare och individer. Att det är viktigt att 

ta hänsyn till befintliga invånarna finns det gott om stöd för inom forskningen. Andrea Insch 

och Magdalena Florek menar att invånarna i staden är den mest värdefulla målgruppen för 

människor som jobbar med att marknadsföra staden (Insch & Florek, 2008:138). Anledningen 

till att det är nödvändigt är för att man på så sätt bygger lojalitet bland invånarna, och på så 

sätt minimerar chanserna att människor väljer att lämna staden (Hospers, 2010:188). Å andra 

sidan så går det också att argumentera för att det är viktigt att synas externt. Utan en unik 

image så riskerar nämligen en plats att inte uppmärksammas och glömmas bort (Kotler et al, 

1999:51), vilket skulle kunna bli ett problem för framtida tillväxt.  

 

Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget menar att Sundsvall i 

dagsläget inte är en naturlig tillflyktsort för personer i andra delar än mellansverige och 

förklarar att för att växa är det viktigt att förklara Sundsvalls konkurrensfördelar för att på så 

sätt attrahera människor från andra delar av Sverige: 

 

“För att den här regionen ska kunna växa så krävs dock att vi marknadsför oss, jag 

ser det som helt osannolikt att det kommer att komma företagare och besökare som 
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knackar på dörren och säger att de vill komma in till Sundsvall utan att vi bedriver ett 

marknadsföringsarbete. För vi är inte där än, att vi är en naturlig tillflyktsort för 

personer från andra delar än mellansverige, så vi måste hela tiden jobba med att 

förklara Sundsvalls konkurrensfördelar, gentemot andra regioner för att ha möjlighet 

att växa.”  

- Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Vidare beskriver två respondenter varumärket som ett sätt att tala om vem man är och vem 

man inte är, samt vilka styrkor staden har. 

 

“För mig känns det som att, ja, jag tänker att varumärket borde tala om vem man är 

och vem man inte är. Just den här särskiljningen. Vilket gör att man kan attrahera, så 

ett starkt varumärke är ju en attraktion också.”  

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

“Jag tänker såhär, oavsett om man kallar det för varumärke eller inte så är det viktigt 

för en plats att kommunicera vilka man är och vilka styrkor man har som plats. Ytterst 

handlar det ju om att skapa tillväxt.”  

- Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör på Sundsvalls kommun. 

 

Vad samtliga respondenter har gemensamt i frågan är just tillväxt och attraktion. Samtliga 

menar att det är viktigt att arbeta med staden som varumärke, men bara tre respondenter 

menar att varumärket agerar som en spegelbild av vad staden representerar i form av, 

exempelvis, vad man är och vilka konkurrensfördelar staden har att erbjuda. Dessa 

respondenter menar att det viktigt att arbeta med staden som varumärke för att påverka 

människors bild av Sundsvall och det kan alltså ses som ett arbete med stadens profil. Profil 

handlar om vilken bild en organisation önskar att omvärlden ska ha (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012:208). Sundsvalls profil är den bild respondenterna, som i det här fallet är de 

som arbetat med varumärket, vill att omvärlden ska ha av staden. Sundsvalls image är den 

bild omvärlden har av Sundsvall (ibid.). För att utmärka sig och framstå som attraktiv bland 

alla städer och kommuner som finns i Sverige, är det alltså viktigt att presentera en unik och 

annorlunda image som får människor att vilja flytta dit (Kotler et al, 1999:51). I och med den 

konkurrens som finns idag bland städer, är det inte konstigt att städer gör allt dem kan för att 

locka nya invånare, investeringar, företag och turism (Moilanen & Rainisto, 2009:3).  
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4.3 Mål och målgrupper 
När det gäller målsättningarna kring varumärkesarbetet så menade respondenterna att det 

främst handlade om att skapa uppmärksamhet kring Sundsvall som stad, men även att öka 

tillväxten, både när det gället invånare och andra etableringar. Trots detta, fanns en del 

skepticism kring målsättningarna. En av respondenterna beskriver sig som den största 

opponenten till de mål som fanns och menar att “målen inte kittlar”: 

 

“Det är ju inga mål som kittlar. Jag tänker såhär, om dem gör det, vad ger de för 

effekt då? Det är det jag tycker, att om man ska göra ett sådant här arbete måste man 

jobba med effektmål som kittlar. ”  

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Respondentens svar kan tolkas som att mål i denna typ av arbete bör vara spännande med 

en stark dragningskraft för att skapa nyfikenhet, vilket respondenten alltså menar inte har 

varit fallet med de mål som fanns. Andra åsikter vädras under intervjun, och respondenten 

menar att målet med varumärkesarbeten överlag ska handla om att skapa attraktivitet: 

 

“Men jag menar att anledningen till att man jobbar med ett varumärke, grunden och 

målet, är att skapa en attraktivitet för staden och platsen så att man attraherar 

människor att flytta hit, studera här och etablera sig här.” 

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Två av respondenterna ställer sig bakom de mål som fastställdes, att varumärket ska främja 

tillväxten i staden och att målen ska uppfylla samma mål som utvecklingsstrategin inom 

“kommunens strategi för hållbar tillväxt”. Målbilden med kommunens tillväxtstrategi syftar 

till att öka konkurrenskraften, öka förnyelse och främja en hållbar utveckling i 

Sundsvallsregionen (RIKARE - En hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012:5). Dessa två 

respondenter svarade överlag väldigt likt varandra, medans den tidigare respondenten starkt 

ifrågasatte de målsättningar som fanns. Den sista respondenten vek också av sig från samtliga, 

och menade att det huvudsakliga målet bör vara att skapa stolthet bland invånarna i staden, 

och nämnde inte de målsättningar som övriga nämnde. Av dessa svar att döma, så känns 

förståelsen av målsättningarna något diffusa och det har inte funnits en gemensam syn om vart 
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eller vad arbetet ska mynna ut i. Målen bör ses som viktiga i ett varumärkesarbete och bör 

därför kommuniceras tydligt (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:144), då det är dessa 

samtliga involverade ska sträva efter och nå, men om alla inte ställer sig bakom dessa mål och 

tillsammans arbetar för att nå dem kan det bli svårt att nå hela vägen fram, gemensam 

förståelse av de strategiska målen är således viktigt i varumärkesarbetet (ibid.).  

 

När det kommer till avsedda målgrupper för varumärkesarbetet är svaren återigen 

spridda.  Det som nämns bland svaren är hur man haft som avsikt att nå flera olika 

målgrupper, däribland studenter, familjer, investerare men även befintliga invånare. Även 

besöksnäringen har ingått bland de målgrupper man valt att nå med sin kommunikation, som 

alltså har anpassats efter det man valt att nå. När två av respondenterna själva beskriver vilken 

målgrupp som varit viktigast av de redan befintliga invånarna och externa individer, visar det 

sig att dem har helt olika åsikter. En av respondenterna svarar: 

 

“Jag skulle önska att jag kunde säga att vi i första hand hade jobbat för våra egna 

invånare, men vi har inte varit så djävulskt professionella. Hade vi varit det så hade vi 

samlat viktiga grupper som taxichaufförer, frisörer och de grupper som pratar med 

mycket folk och hämtar folk från flygplatsen, och gett dem en varumärkesutbildning.”  

- Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Svaret går att tolka som att de redan befintliga invånarna inte har varit den målgrupp man valt 

att fokusera på i arbetet. Respondenten hade önskat att fokus hade legat mer på invånarna i 

staden och fått dem att agera som ambassadörer. Som motsättning mot detta menar en annan 

respondent att man har jobbat väldigt mycket med befintliga invånare och påstår att man 

kanske har lagt ned för mycket tid på denna målgrupp och således fokuserat för lite externt: 

 

“Det skulle jag tycka var intressant att titta på. Har vi lagt för lite tid externt och för 

mycket på invånarna?” 

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Dessa två respondenter är dem som har jobbat aktivt med varumärket, men har ändå olika 

uppfattningar om vilken av dessa två målgrupper som man fokuserat mest på, externa 

individer eller redan befintliga invånare. Det är, av svaren att döma, även här diffust kring 

vilka målgrupperna faktiskt har varit. Utifrån de svar respondenterna gett vid frågor som berör 
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både målsättningar och målgrupp, ger intryck av att fokus legat externt, med vissa undantag. I 

teorin saknas empiriskt stöd för att marknadsföring med syftet att attrahera externa individer 

eller företag ger önskvärt resultat (Niedomysl, 2004:2007). Fokus bör, enligt Hospers 

(2010:188), skifta mot de befintliga invånarna för att, som en av respondenterna menar, skapa 

stolthet. Denna stolthet skapar lojalitet och minimerar chanserna att människor istället väljer 

att lämna staden, alternativt att företag väljer att stanna och expandera inom stadens gränser 

(Hospers, 2010:188). Att fokus bör skifta från en extern målgrupp mot den interna menar även 

Andrea Insch och Magdalena Florek (2008:138) som förespråkar att en stads invånare är, ur 

en strategisk synpunkt, den mest värdefulla målgruppen för dem som jobbar med att 

marknadsföra en stad att nå ut till. 

 

Målgrupperna avser de människor organisationen väljer att kommunicera med för att ändra 

attityder, öka kunskap eller förändra ett beteende hos (Heide, 2011:124). Ett av problemen 

som uppstod när man kommunicerade till den interna målgruppen var att epitetet Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad inte togs emot som man hade väntat sig:  

 

“Vi har inte varit tillräckligt offensiva tycker jag, utan vi hamnar i försvarsställning 

när vi hela tiden får det här “varför ska ni heta Norrlands Huvudstad?”, då får vi stå 

och förklara. Så fort vi hamnar där så har du ju tappat förtroendet på något sätt”  

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

I och med att varumärket hela tiden behövde förklaras, istället för att det kom naturligt så går 

det att förklara relationen till målgruppen som asymmetrisk. Man ville påverka människors 

syn och åsikt kring varumärket. Initiativet till kommunikationen har legat hos sändaren, alltså 

Sundsvalls kommun och Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. De bestämde vilka villkor som 

gäller för kommunikationen och har, genom sin kommunikation, försökt ändra attityder hos 

målgruppen, vilket då går att se som en asymmetrisk relation (Palm, 2006:29). Motparten till 

detta är en symmetrisk relation, en mer balanserad relation mellan sändare och mottagare 

(ibid.:30). I en symmetrisk relation förväntar sig mottagarna att sändaren är beredd att ändra 

sig, beroende på vad som kommer fram i den dialog som förs (ibid.:30). Det går, i och med att 

arbetet med Sundsvall - Norrlands Huvudstad våren 2016 lades ner att föra ett argument om 

att relationen till slut gick från asymmetrisk till symmetrisk, just på grund av att arbetet lades 

ned. Enligt respondenterna lades arbetet ner då det hade mer negativ påverkan på bilden av 
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Sundsvall. Representanterna för varumärkesarbetet ändrade sig efter vad som kom fram i 

dialogen med invånarna i staden.  

 

4.4 Representanternas syn på hur Sundsvall uppfattas 
När det gäller hur representanterna tror att Sundsvall uppfattas så är det övervägande i 

positiva ordalag. Att Sundsvall är en stad med fin natur, att det finns en närhet till många olika 

typer av aktiviteter och en vacker stadskärna. Det finns dock också en tro om att Sundsvall 

fortfarande uppfattas som en industristad där luften fortfarande är mycket dålig. 

 

“Jag tror att det stämmer väldigt väl från den undersökning vi har gjort, att man 

fortfarande uppfattar det som en industristad, det tror jag väldigt många gör. Vi har 

brottats med dålig luft i många år och tittat vi på undersökningar så poppar det 

fortfarande upp det här med vår dåliga luft, även fast vi inte har det och att vi har en 

väldigt rik natur och friskt vatten. Så det här med industristaden och att vi nu är en 

tjänstestad, det har vi inte lyckats förmedla runtom.”  

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Bilden av staden uppfattar de alltså som positiv, även fast vissa delar fortfarande går att arbeta 

vidare med. Resultaten pekar också på att respondenterna inte längre anser att Sundsvall är en 

industristad utan rör sig mot ett tjänstesamhälle, något som de inte har lyckats att 

kommunicera ut på ett tillräckligt bra sätt än så länge. Sett till undersökningen som gjordes 

2009 som heter Attraktionsindex Sundsvall så presenteras där att majoriteten av 

respondenterna att de har en neutral eller ganska positiv bild av Sundsvall (Attraktionsindex 

Sundsvall, 2009:7). Det ska dock också påpekas att det inte har gjorts någon uppföljning av 

detta arbete sedan det stora varumärkesarbetet som gjordes 2009 av Sundsvalls kommun. Den 

uppföljningen är också något som några av respondenterna i den här studien har lyft upp som 

något som saknas, att arbetet med Sundsvall - Norrlands Huvudstad inte har följts upp 

tillräckligt väl.  

 

När det gäller resursfrågan i arbetet med Sundsvall - Norrlands Huvudstad så anser 

respondenterna att pengarna som har gått till detta arbete och tiden som har blivit dedikerad 

till det har varit för små. Att lanseringen av en stads varumärke är en så pass viktig sak så att 

det skulle ha satsats mer pengar och tid för att kunna skapa en ännu bättre förankring hos 

medborgarna som bor och verkar i Sundsvall. Det framkom också att arbetet med Sundsvall - 
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Norrlands Huvudstad avslutas, men att en ny form av varumärkesarbete kommer att fortsätta. 

Arbetet förflyttas från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och kommer istället hamna på 

koncernstaben på Sundsvalls kommun, där det också kommer att satsas mer pengar på 

varumärkesarbetet. Tidigare så hade Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 500.000 kr per år för 

att arbeta med varumärket. Från och med 2017 så kommer koncernstaben ha 1.000.000 kr per 

år att jobba med, en fördubbling. Det resultatet visar på att det kommer att göras en 

nysatsning på varumärkesarbetet i Sundsvall, däremot inte under Sundsvall - Norrlands 

Huvudstad.  

 

Utifrån resultaten så går det att tolka det som att Sundsvall har en svag image. En svag image 

lider av att det saknas en tydlig strategi och ett tydligt ledarskap, att det saknas resurser och att 

det är få människor som befinner sig på platsen (Kotler et al, 1999:52). Alla dessa aspekter är 

något som respondenterna tar upp som problem i någon form, bland annat när resursfrågan 

kommer på tal och det konstateras att det satsas för lite resurser för arbetet. Så även fast det 

finns positiva aspekter inom Sundsvall så har det inte lyckats att kommunicerats tillräckligt 

tydligt. En plats med en svag image behöver således vara ännu mer skickliga i att 

kommunicera ut sina positiva aspekter om de inte fortsatt vill förbli anonyma (ibid.). 

 

Å andra sidan är det också tveksamt att ännu mer resurser kommer att hjälpa till för att öka 

etableringar och tillväxt. Som Niedomysl tar upp i sin studie så finns det inget empiriskt stöd 

för att ett effektivt varumärkesarbete faktiskt ger fler inflyttade (Niedomysl, 2004:2007). 

Respondenterna själva säger sig ha ett behov av ett starkt varumärke och att det hjälper till, 

samt att det behövs för att Sundsvall ska fortsätta växa. Däremot så finns det i dagsläget ingen 

uppföljning som är gjord för huruvida det varumärkesarbete som har gjorts med Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad faktiskt har gett ett önskvärt resultat. En annan aspekt ur detta är den 

kritik som ofta lyfts fram emot place branding, dvs att det ofta dyker upp kritik kring om 

dessa pengar skulle kunna gå till andra saker mer konkret, som ger ett större värde (Medway 

et al, 2015:65). För tiden av denna studie så finns ingen klar riktning för hur det framtida 

varumärkesarbetet kommer att gå till, det som däremot är klart att det kommer att gå ännu mer 

pengar till varumärkesarbetet. Att skapa och bibehålla positiva associationer till en plats är i 

sig själva definitionen av place branding (Kalandides & Kavaratzis, u.å), men det finns alltså 

en risk i att det kommer gå mer pengar till att försöka att hantera platsen som en produkt, 

vilket är en problematik när det gäller place branding (Medway et al, 2015:64).  
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Profilen som försökte att kommuniceras var att Sundsvall - Norrlands Huvudstad var en 

strävan och ett mål dit kommunen ville. Denna strävan erkänner däremot respondenterna att 

de inte har lyckats att förmedla på ett riktigt sätt, vilket de också tror har varit orsaken till att 

Sundsvall - Norrlands Huvudstad inte har tagits emot väl. Istället för att det ska peka på en 

strävan, så tror istället respondenterna att det har setts som att Sundsvall har “slagit sig för 

bröstet och blivit kaxiga”. Respondenterna lyfter också fram att det blev mothugg i form av 

att det har funnits andra städer som istället kunde ha varit mer naturliga som “Norrlands 

huvudstad”. Utifrån detta så går det att tolka att profilen som försökte förmedlas låg för långt 

ifrån den image som omvärlden hade kring Sundsvall. Till följd av att det inte heller 

kommunicerades tillräckligt väl att det var en strävan istället för något Sundsvall var, så 

hamnade profilen, dvs den bilden en organisation vill förmedla (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012:208), för långt ifrån den image som fanns om Sundsvall, dvs den bild som 

omvärlden har (ibid.). Varumärkesidentiteten är den betydelse och riktning ett varumärke vill 

ta (Aaker, 2010:70), vilket i detta fallet var en strävan mot att associeras med det som en 

huvudstad kan förknippas med. Varumärkesidentiteten och syftet lyckades aldrig att 

kommuniceras ut och utan en tydlig förståelse hos målgruppen så föll också varumärket 

Sundsvall - Norrlands Huvudstad. 

 

4.5 Skapandet av varumärket och invånarförankring 
När det gäller den lokala förankringen av varumärket Sundsvall - Norrlands Huvudstad så går 

till viss del åsikterna i sär. Ur en aspekt så lyfts det fram att arbetet var väl förankrat, bland 

annat till följd av det varumärkesarbete som gjordes av kommunen och att det har vuxit 

därifrån.  

 

“Med hjälp av stöd i alla 2500 undersökningar som man hade gjort, det var ju då som 

man i den här projektgruppen, det växte fram.” 

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Å andra sidan så finns det också en del kritik mot att det inte förankrades tillräckligt väl. 

Bland annat så lyfts det fram att om det hade blivit tillräckligt väl förankrat, så hade det inte 

blivit lika debatterat och behovet av att lägga ner varumärket i förtid skulle inte ha varit lika 

stort. En sak som också lyfts fram är att det saknades en del i förankringsarbetet av 

varumärket. Där så lyfter respondenterna fram att de saknade ett steg när arbetet gjordes, 

nämligen att när förslaget på Sundsvall - Norrlands Huvudstad dök upp, så skulle det ha gjorts 
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en undersökning av attityder kring det epitetet. Att projektgruppen där inte skulle ha gått 

vidare med det för beslut utan istället ha skickat det på remiss. 

 

“Hade man frågat 1000 personer runt om i Norrland, “det här föreslås bli Sundsvalls 

nya varumärkesparoll, vad tycker ni om det?” så kanske man hade dragit åt sig 

öronen för många skulle nog tycka att det var hål i huvudet redan där.”  

- Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Förankringen och kontrollen saknades alltså till viss del enligt respondenterna. Det som dock 

talar emot detta är att ur den egna undersökningen så framgår det också att alla inte har varit 

positiva till Sundsvall - Norrlands Huvudstad utan att det har varit ungefär hälften som har 

varit positiva till epitetet, samtidigt som hälften har varit negativa till det (Den lokala bilden 

av Sundsvall, 2009:20). Exakt hur frågan är ställd kring det eller om epitetet har kommit på tal 

ändå i undersökningen framgår inte i slutversionen av Den lokala bilden av Sundsvall, men i 

någon form har temat kommit på tal där just hälften har varit positiva och hälften har varit 

negativa till det.  

 

“Ett begrepp som flera hänvisar till är även Positions Sundsvalls slogan - Norrlands 

Huvudstad. Dock är ungefär lika många positiva som negativa till just det begreppet.” 

(Den lokala bilden av Sundsvall, 2009:20) 

 

Just när det gäller att arbeta med ett epitet för Sundsvall så råder det lite delade meningar hos 

respondenterna kring huruvida det är nödvändigt eller inte. Utgångspunkten har inte varit att 

skapa ett epitet för staden till en början, men det slutade ändå med att det togs fram ett epitet. 

Framöver så är respondenterna däremot eniga i att de inte kan gå tillbaka till Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad, då det inte hade ansetts som trovärdigt att pendla mellan besluten på de 

sättet.  

 

När det gäller vart beslutet om varumärkesarbetet ligger så är det givetvis så att det formella 

beslutet ligger hos politikerna och att den vanliga demokratiska processen gäller även här. Att 

involvera alla människor i kommunen i ett beslut kring detta är också svårt, men 

respondenterna lyfte också fram att just medborgardialogen har varit bristfällig i detta arbete. 
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“Det kanske man skulle ha haft en strategi för redan när man klubbade 

varumärkesarbetet. Då borde man haft en strategi för medborgarinflytandet, hur ska 

ni som bor här kunna sätta värde på varumärket Sundsvall. Den tror jag har varit 

ganska bortglömd egentligen.” 

- Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Den här delen går att tolka som att det har saknats en medborgardialog och att det kan gå hand 

i hand med att förankringen och förståelsen hos de egna medborgarna också har varit 

bristfällig. Detta är också en del i den kritiken som brukar lyftas upp mot place branding, det 

vill säga att arbetet skapas uppifrån istället för att det skapas hos medborgarna (Medway et al, 

2015:66). Utifrån de resultaten som denna studien har fått fram så går det också att tolka 

resultaten som att förankringen hos medborgarna har varit för svag. Även fast Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad skapades utifrån olika marknadsundersökningar där totalt 2500 

personer medverkade, så har det saknats en strategi för hur medborgarinflytandet har gått till 

och inget som det har jobbats med. Så även fast det skapades ur undersökningar där 

medborgarna fick säga sitt, så går det ändå att se det som att Sundsvall - Norrlands Huvudstad 

skapades uppifrån inom en projektgrupp hos kommunen och utan att det slutgiltiga förslaget 

med Sundsvall - Norrlands Huvudstad diskuterades tillräckligt hos medborgarna.  

 

Att bestämma uppifrån vad en plats ska vara kan också vara ett problem sett ur symbolisk 

interaktionism. En plats innehar inte egenskaper per automatik, utan de egenskaper en plats 

fylls med handlar om ett samspel mellan människor och hur de väljer att använda platsen 

(Svensson & Östberg, 2013:105). Att då hänvisa till att en stad innehar olika egenskaper blir 

problematiskt utifrån det. Platsers mening och funktion är alltså öppna för olika definitioner 

(ibid.:108).  

 

4.6 Utmaningar med att marknadsföra en plats  
När respondenterna fick frågan om vad som är utmanande med att marknadsföra en plats lutar 

svaren, mer eller mindre, åt samma håll. Dels att varumärkesarbetet i sig är utmanande, att 

bygga något konkret som talar om vad man som stad står för och inte står för. Vidare beskrivs 

problematiken med att varumärkesarbetet innefattar flertalet egenskaper och människor som 

kan vara med och påverka. Det ansågs även viktigt att få människor att förstå varför man 

kommit fram till det man kommit fram till, för att på så sätt öka förståelsen. En av 
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respondenterna beskriver hur avsikten med Sundsvall - Norrlands Huvudstad i det här fallet 

inte passade in på hur människor uppfattade och tolkade epitetet, vilket i sig blir en utmaning. 

 

“Och det är det som är utmaningen med varumärken, jag eller du eller vi, vi kan inte 

bestämma vad någon annan ska tycka”  

- Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör på Sundsvalls kommun. 

 

Man kan alltså inte, enligt respondenten, bestämma vad någon annan ska tycka om 

varumärket i det här fallet, utan att en plats skapas och blir till vad den blir baserat på hur 

människor väljer att agera kring just platsen. Detta samspelar i det som symbol 

interaktionismen tar upp kring platser, det vill säga att en plats blir till det den är, baserat på 

hur människor väljer att agera kring den (Svensson & Östberg, 2013:105). Hur människor 

tolkar varumärket, är i deras egna mening “rätt” sätt att tolka varumärket. Respondenten 

fastställer att man alltså inte kan bestämma vad människor ska tycka om varumärket, men å 

andra sidan blir det påståendet något motsägelsefullt. Hela varumärkesarbetet kan, om man 

tolkar respondentens svar, ifrågasättas i och med att det går ut på att påverka hur människor 

ser på staden. Valet av Sundsvall - Norrlands Huvudstad som epitet stämde inte överens med 

den bild människor hade av Sundsvall, alltså stadens image. Sundsvall kan sägas ha en 

motsägande image, då människor i mångt och mycket har olika syn kring vilka egenskaper 

som finns med just den platsen (Kotler et al, 1999:54).  

 

Tidigare respondenternas svar om tydlighet, för att skapa förståelse kring vart man står och 

varför man kommit fram till det man kommit fram till, kan därför anses som viktigt i 

varumärkesarbetet för att, i ett tidigt stadie, påverka hur människor tolkar och uppfattar 

varumärket.  

 

“Det här är ju en superutmaning. Att man väljer en devis eller paroll som klingar 

falskt i både invånarnas och utomståendes öron.”  

- Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Valet av Sundsvall - Norrlands Huvudstad bekräftas här av en av respondenterna som “något 

som klingar falskt”, både hos invånarna men även hos utomstående. När man tagit en position 

på marknaden, som man i det aktuella fallet har gjort genom att ge staden Sundsvall epitetet 

Norrlands Huvudstad, kan det tolkas som att man från representanternas sida gör ett försök att 
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positionera stadens varumärke som just Norrlands Huvudstad. Av svaren att döma, har detta 

inte tagits emot väl av varken stadens invånare eller invånare i Norrlandsregionen. Epitetet 

“klingar falskt”, som en av respondenterna beskriver. Detta kan tolkas som att 

representanterna enbart pratat om önskad position utan att leverera (Kotler et al, 2013:227). 

Att marknadsföra en plats, alltså place branding delar många likheter med vanliga 

marknadsföringsstrategier, men den stora skillnaden är att det finns många intressenter som 

har egna intressen och åsikter (Konecnik Ruzzier & de Chernatony, 2013:45). Andra 

utmaningar som nämns hos två av respondenterna är skillnaderna med att marknadsföra en 

produkt och en plats, och åsikterna går i det här fallet isär. En av respondenterna menar att det 

är stor skillnad mellan marknadsföring av en produkt och en plats, då man i produktens fall 

äger den och på så sätt kan styra varumärket ganska väl.  

 

“Men en stad, det är ju alla vi som bor här och verkar här som skapar varumärket på 

något sätt. Vi är ju varumärkesbärare allihopa, vilket gör det väldigt svårt också, men 

också roligt. “  

- Maria Åslin, chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

En annan åsikt som uppdagades under en av intervjuerna var att det inte alls är så stor skillnad 

i grunden. Mats Ågebrant tar upp Åre och Visby som exempel på hur även en plats kan ses 

som en produkt, då dessa platser ofta associeras med skidåkning respektive stränder och fest. 

Om en plats kan ses som en produkt är något som diskuteras av Gary Warnby och Dominic 

Medway, författarna till artikeln What about the ‘place’ in place marketing? (2013). Enligt 

författarna kan en plats mycket väl ses som en produkt, en socialt konstruerad sådan som 

definieras, tolkas och förfinas genom sociala interaktioner (Warnby & Medway, 2013:357). 

Det finns dock en övertro att en plats kan behandlas på samma sätt som en produkt genom att 

applicera samma typ av marknadsföringsstrategier (Medway et al, 2015:64). Ett annat 

problem inom place branding anses vara det faktum att varumärket skapas uppifrån, istället 

för inifrån, det vill säga de personer som redan bor och verkar på den platsen som ska 

marknadsföras (ibid.:66). Mats Ågebrant förklarar att det är lättare för dessa två platser att 

beskriva deras produkt, vad dem har att erbjuda, men att det i Sundsvalls fall är svårare då 

Sundsvall inte är “en produkt”, utan “flera produkter” och att man alltid måste lyfta flera 

perspektiv.  
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“Sundsvall är inte Stenstaden, utan vi måste lyfta flera olika perspektiv hela tiden. Just 

det här med närheten, Stenstaden är en sak, shoppingen, evenemangen, havet och 

naturen. Vi får jobba lite mer brett.”  

- Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 

 

Samtidigt beskriver respondenten att det kan vara en nackdel, att det hade varit fördelaktigt 

om människor bara hade en bild av Sundsvall, något specifikt som Sundsvall associerades 

med.  
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5. Slutsats, slutdiskussion & vidare forskning 

5.1 Slutsats 
 

Denna studie har syftat till att förklara varför Sundsvall arbetar med sitt eget varumärke, 

samt varför representanter för staden anser att det är nödvändigt. De frågeställningar som 

formades för att besvara syftet har fått sin förklaring i kapitlet för resultat och analys, men sett 

till syftet med studien så kan det förtydligas. 

 

Anledningen till att Sundsvall behöver jobba med sitt varumärke är för att kunna skapa 

tillväxt i kommunen, enligt svaren från respondenterna. Tillväxten behövs för att kunna få fler 

företag att etablera sig i Sundsvall, för att få fler att flytta hit och för att kunna sätta mer 

människor i arbete. En respondent har också lyft upp frågan om skatt i anslutning till detta, att 

Sundsvallsborna behöver vara fler för att kunna bidra till de olika viktiga 

samhällsfunktionerna som finns i kommunen. Sundsvall är en stad som behöver kommunicera 

sina konkurrensfördelar och marknadsföras för att kunna locka nya företag till regionen då 

svaren från respondenterna pekar på att de inte tror att företag har Sundsvall som första 

alternativ vid olika etableringar. Det är splittrat kring vilken målgrupp som arbetet främst har 

riktat sig mot, där respondenterna i sina svar har olika syn på vilka de har riktat sig mot. Att 

rikta in sig mot dem som redan bor på orten är däremot något som Gert-Jan Hosper föreslår 

och att det sker en skiftning från kall till varm marknadsföring, vilket handlar om att sätta mer 

fokus på de som redan har en anknytning till platsen snarare än att försöka marknadsföra sig 

externt (Hospers, 2010:188).  

 

Ett resultat som sticker ut i denna studien är att respondenternas svar till viss del är kritisk mot 

det egna arbetet. Detta resultat går att se som att det är enklare att vara kritisk mot sitt eget 

arbete efter att det har tagits ett beslut om att avsluta ett varumärke. Men det går samtidigt 

emot det resultat som Thomas Niedomysl kom fram till, det vill säga att företrädare för det 

egna arbetet tenderar till att säga att det egna arbetet och insatserna har haft effekt och att den 

typen av självutvärdering kan göras för att bekräfta det egna arbetet (Niedomysl, 2004:2006). 

Trots kritiken mot varumärkesarbetet som är gjort så påpekar däremot respondenterna att det 

kommer att behövas ett fortsatt arbete med varumärket i framtiden. Utformningen av det 

varumärkesarbetet är i skrivande stund inte fastställt, däremot så nämner respondenterna att 
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det kommer att satsas mer pengar på det framtida varumärkesarbetet, utan epitetet Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad.  

 

5.2 Slutdiskussion & vidare forskning 
 
Resultaten från denna studie är något som till viss del har varit överraskande. Att kunna få 

fram siffror på hur mycket pengar som spenderas på ett varumärkesarbete i Sundsvall är ett 

resultat som inte var väntat i grund och botten, men det gav ett positivt inslag till studien. Att 

kunna se att det fortsätter att satsas pengar på varumärkesarbetet, trots att Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad avslutas kan ses som förståeligt. Att det däremot kommer att satsas mer 

pengar på varumärkesarbetet utan att respondenterna har kunnat presentera en tydlig plan 

kring hur dessa pengar ska användas är förvånande. Framtiden för Sundsvall som varumärke 

är således oklart i skrivande stund och framtiden för varumärkesarbetet i Sundsvall är inget 

som denna studie har kunnat besvara. Det ska däremot påpekas att det aldrig var studiens 

syfte att kunna besvara hur det framtida varumärkesarbetet för Sundsvall ska se ut. Ur 

författarnas synpunkt, kan det även vara fördelaktigt att ha en klar och tydlig bild av vad 

varumärkesarbetet ska mynna ut i, och att alla inblandade jobbar mot samma mål. Ett starkt 

ledarskap och en långsiktig syn är två viktiga faktorer för att lyckas. Även avsedda 

målgrupper som respondenterna nämnde under intervjutillfällena har varit något diffusa, det 

verkar inte finnas en klar och gemensam bild av vilka man huvudsakligen velat nå i arbetet, 

samt hur man ska nå dessa. 

 

En annan reflektion till följd av denna studie är att det hade varit intressant att jämföra hur 

andra städer, i snarlik storlek som Sundsvall, arbetar med sina varumärken samt i vilket syfte. 

Det kan potentiellt bli en väldigt stor studie, men att jämföra strategier och syften hos olika 

kommuner för att kunna jämföra dessa hade varit en spännande framtida studie för att se hur 

de skattemedel som läggs på varumärken faktiskt används. Att varumärkesarbeten för olika 

platser kommer att fortsätta är nog inte ett alltför djärvt antagande, men att kunna följa upp 

dess effekter över lång tid skulle också vara intressant för framtiden. 

 

Som förslag på forskning framöver så finns det här en del att jobba på. Som tidigare nämnt så 

finns det ingen generellt accepterad definition av vad place branding är. Det fungerar just nu 

som ett paraplybegrepp för flera olika typer av branding, exempelvis city branding och nation 
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branding (Hankinson, 2015:27). En klar definition för att kunna utveckla och sy samman olika 

teorier skulle vara en bra framtida undersökning för att kunna knyta ihop fältet tydligare. En 

undersökning som också hade varit givande är att se hur olika politiska partier ställer sig till 

frågan och upplever området. Då många av dessa beslut beslutas på kommunal nivå eller 

högre så är det politikerna som i slutändan har det sista ordet kring hur mycket resurser som 

ska spenderas på området. Att göra en undersökning bland de politiska partierna och jämföra 

svaren mellan dem är något som författarna till den här studien förespråkar för framtida 

forskning inom ämnet i Sverige för att kunna få en ännu djupare förståelse av medvetenheten 

kring ämnet hos de politiska företrädarna. Det hade också varit intressant att se hur olika PR-

byråer ställer sig till ämnet och hur de väljer att applicera sina marknadsföringstekniker till 

olika platser som ska marknadsföras.  
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7. Bilagor 
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EN KVALITATIV STUDIE OM VARUMÄRKET: SUNDSVALL - 
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Startfråga: 

 

Berätta vad du heter och vad du jobbar med. Följdfråga hur länge har du jobbat med det? 

 

Frågeställning 1.  

Varför måste Sundsvall jobba med staden som varumärke? 

 

- Vilka bestämmer hur Sundsvall ska porträtteras? 

- Varför just Sundsvall - Norrlands Huvudstad? 

- Vilka utmaningar finns det med att marknadsföra en plats? 

 

Frågeställning 2.  

Vilka mål ville man uppfylla med Sundsvall - Norrlands Huvudstad? 

 

- Vilka målgrupper? 

- Hur tror du att Sundsvall uppfattas av människor?  

- Vad tycker du om att arbetet med Sundsvall - Norrlands Huvudstad avslutades i 

förtid? 

 

Frågeställning 3.  

Skapades varumärket (Sundsvall - Norrlands Huvudstad) från 

politiken/Sundsvalls kommun eller förankrades det hos invånarna? 

 

- Vem har det huvudsakliga ansvaret för Sundsvalls utveckling? 

- På vilket sätt har invånarna haft inflytande? 

- Hur har dialogen med invånarna gått till för att skapa förståelse för Sundsvall - 

Norrlands Huvudstad? 
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Här nedan följer namnen på alla offentliga handlingar som har blivit genomlästa i denna 

studie. Dessa dokument är offentliga och alla medborgare har rätt att ta del av dessa. För att 

få tillgång till dokumentet så räcker det med att begära ut dem via Sundsvalls kommun. 
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