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Sammanfattning  
Stadsparaden är ett event som kombinerar konst och reklam och varje stad använder en egen 
symbol och placerar ut meterhöga statyer i stadskärnan. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka likheter och skillnader mellan hur Sundsvall och Gävle 
kommunicerar respektive stads varumärke, samt vilken betydelse stadssymbolerna har för 
städerna som varumärken. 

Våra frågeställningar är vilka strategier som används i marknadsföringen av Sundsvall 
respektive Gävle, hur städerna kommuniceras som varumärken, vilken betydelse 
stadssymbolerna har för städerna som varumärken samt vad det finns för likheter och 
skillnader mellan de olika städernas varumärkesarbete avseende kommunikationsstrategier, 
genomförande och stadssymboler. 

För att besvara syftet så har vi använt oss av en kvalitativ metod innehållandes 
semistrukturerade intervjuer med Camilla Nilzén som är marknadsansvarig på Sundsvalls 
kommun, Anna Östman som är informations- och marknadschef på Gävle kommun samt 
Elisabeth Hugg som är projektledare på Gävle Convention Bureau. Som komplement så har vi 
även gjort en semiotisk näranalys på stadsparadernas grundstatyer av draken respektive 
bocken. Inledningsvis gjorde vi även en intervju med Sanna Junkka på Xcited för att skaffa 
oss en empirisk bakgrund. 

Våra resultat visar att båda städerna har ett flertal kommunikativa strategier för att 
marknadsföra sig. Gävle kommunicerar sitt varumärke som en känsla, medans Sundsvall för 
tillfället befinner sig mitt i varumärkesarbetet för att ta fram sina kärnvärden och först därefter 
kommer det att bestämmas hur varumärket ska kommuniceras. Gävles stadssymbol är bocken 
och den är väldigt starkt förknippad med staden och ger Gävleborna stolthet. Sundsvalls 
symbol, draken, som även är Sundsvalls logotyp, är inte lika starkt etablerad i sin stad då det 
råder delade meningar om vilken symbol som ska representera Sundsvall. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ges en introduktion för vad som ligger bakom denna undersökning 
samt en presentation av syfte samt frågeställningar. 

1.1 Problembakgrund 

Den 7 juni 2008 så kan man på Gefle Dagblads hemsida läsa att man kan gå på bocksafari i 
centrala Gävle för att se på 20 stycken bockar målade av olika konstnärer. ”Tanken är att de 
ska sprida glädje och kreativitet, piffa upp något i stadsbilden och göra konsten lite mer 
lättillgänglig” säger kommunalrådet Carina Blank (gd.se). 

En stad, som till exempel Gävle eller Sundsvall, är metaforiskt sett en organisation med en 
intern förvaltning av sina medlemmar, om de är glada och nöjda så ger de organisationen god 
publicitet och agerar ambassadörer för staden (Stigel & Frimann, 2006, s. 248). Genom att 
göra lokalbefolkningen och det lokala näringslivet delaktiga i platsens marknadsföring, blir 
den utåtriktade marknadsföringen även legitimerad och därmed trovärdig (Kotler, 1993, se 
Ek, 2007, s. 28-29).  

För att få invånarna och företagen nöjda med sina områden och därmed möta besökares och 
investerares förväntningar är det viktigt att man i platsmarknadsföringen designar platsen för 
att tillfredsställa målgruppens behov (Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 99). 

Platsmarknadsföring handlar om att upptäcka och definiera en identitet vilken kan forma 
grunden för kommunikation som förmedlas till både interna och externa målgrupper. Att 
målgrupperna är så olika gör presentationen till ett problem då det är omöjligt att 
kommunicera effektivt med flera målgrupper samtidigt och separat marknadsföring för olika 
målgrupper är väldigt kostsamt (Stigel & Frimann, 2006, s. 249).  

Kommunikationen kan bli effektiv, lättillgänglig och begriplig genom att binda samman 
historier med personer, artefakter och symboler (Mossberg & Johansen, 2006, s. 24). 
Aaker & Joachimsthaler säger att en stark symbol kan ge sammanhållning och struktur till en 
identitet och göra den mycket enklare att känna igen och komma ihåg (2000, s. 54). 

Symboler är som mest meningsfulla om de involverar en metafor eller innehar ett funktionellt, 
känslomässigt eller uttrycksfullt värde (Aaker, 2002, s. 85). Dess närvaro kan vara en 
huvudingrediens i marknadsföringen av ett varumärke och dess frånvaro kan vara en stor 
svaghet. Genom att använda sig av symboler så stärker man sin identitet och höjer sin status 
(Aaker, 2002, s. 84).  

Symboler är bra på att generera delaktighet och starkt engagemang eftersom de talar till våra 
känslor och fantasier samtidigt som till vårt intellekt. En symbol är ett tecken som står för 
något annat och det är viktigt att förstå hur den fungerar. Symbolikens styrka är att den kan 
stå för olika saker och betydelsen behöver inte vara densamma för dem som delar symbol. 
(Schultz & Hatch, 2002, s. 143). 
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År 1998 infördes Cow parade i Zürich. Cow parade är en utställning av kor i glasfiber. Korna 
målas av kända som okända konstnärer och står ute på gatorna där alla kan se och beundra 
dem. Både företag och privatpersoner har möjlighet att sponsra dem och därmed täcka 
kostnaderna för konstnärsarvode och material. Det ger företagen en möjlighet att 
marknadsföra sig och Cow parade är ett bra exempel på gott samarbete mellan stad, näringsliv 
och kulturliv. Evenemanget avslutas med en auktion där köpare får bjuda på dem och 
pengarna går till välgörenhet. Cow parade hålls årligen i olika städer runt hela världen och år 
2004 var den i Stockholm (stockholmsv.cowparade.com). 

Sommaren 2003 kommer ett liknande fenomen till Sundsvall då de första drakarna ställdes ut 
på gatorna och har sedan dess återkommit varje sommar. Nu håller konceptet på att lanseras i 
resten av Sverige under varumärket stadsparaden (stadsparaden.se), och det ställdes 
sommaren 2009 ut bockar i Gävle och björklöv i Umeå. Stadsparaden är ett event som 
kombinerar konst och reklam och varje stad använder en egen symbol och placerar ut 
meterhöga statyer i stadskärnan. Företaget Xcited som ligger bakom affärsidén är inriktade på 
platsmarknadsföring. Andra städer som är på väg att investera i konceptet är bland annat 
Örnsköldsvik med örnar och Norrköping med delfiner (driftig.nu).  

Vi tycker att det är intressant att undersöka om olika städer använder sig av samma typ av 
strategier även utöver statyerna och därför har vi valt att göra en studie som jämför två städer 
för att se vilka likheter och skillnader som finns i deras marknadsföring. Vi tycker även det är 
intressant att undersöka vilket värde symbolerna har för städerna. Detta eftersom det material 
som finns inom platsmarknadsföring och symboler integrerad i kulturen är ganska begränsat. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader mellan hur Sundsvall och Gävle 
kommunicerar respektive stads varumärke, samt vilken betydelse stadssymbolerna har för 
städerna som varumärken. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka huvudsakliga strategier används i marknadsföringen av Sundsvall respektive 
Gävle? 

2. Hur kommuniceras städerna som varumärke? 
3. Vilken betydelse har stadssymbolerna för städerna som varumärken? 
4. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de olika städernas varumärkesarbete 

avseende kommunikationsstrategier, genomförande och stadssymboler? 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa oss till att undersöka två städer, närmare bestämt Sundsvall och 
Gävle. Dessa städer är båda medelstora och sett på invånarantal så har de båda strax under 
100 000 invånare. De båda använder sig av symboler för att marknadsföra sina varumärken på 
somrarna; Sundsvall med sin drakparad och Gävle med bockparaden. 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1.5 Begreppsdefiniering 

Med platsmarknadsföring menas att man planmässigt lyfter fram vissa delar av en plats. 
Anledningen till att framhäva vissa delar av en plats kan variera men oftast handlar det om att 
omplacera konsumtion och locka kunder (Hultman, 2007, s. 147).  

 

2. Teori 
I det här kapitlet redogörs de teorier som undersökningen är baserad på. Kapitlet är indelat i 
två områden: strategisk kommunikation och varumärkeskommunikation. 

2.1 Strategisk kommunikation 

Begreppet strategisk kommunikation kan kortfattat beskrivas som kommunikation som har för 
avsikt att uppnå ett visst framställt mål. Ordet ”strategi” står i företagssammanhang för 
förmågan att använda begränsade, givna resurser för att nå uppsatta mål. När ordet används 
i organisationssammanhang handlar det för det mesta om en plan för hur de formulerade 
målen ska kunna förverkligas. I allt strategiarbete är en formulering av mål naturligt och 
ofrånkomligt (Falkheimer & Heide, 2003, 18). 

Kommunikationsstrategi innebär planer för sponsring och reklamkampanjer, men kan även 
vara många små detaljer som tillsammans bildar ett helhetsintryck. När man en gång bestämt 
sig för att använda sig av ett koncept så håller man sig konsekvent till det och ändrar alltså 
inte på det bara för att kunderna skulle tycka att det vore roligt med en ny design (Lagergren, 
1998, s.232). 

Interpersonell kommunikation, det vill säga att stå öga mot öga med någon, är en starkare 
kommunikationsform än masskommunikation. Kommunikation som sker via enskilda 
individer, har större betydelse än massmedierade budskap. Datamedierad kommunikation kan 
inte heller jämföras med direkt kommunikation. Avsändarens trovärdighet har en avgörande 
betydelse för alla typer av kommunikationsprocesser (Falkheimer & Heide, 2003, 49). 

En organisation behöver vara medveten om att de tecken som man arbetar med är maktmedel. 
Beroende på behov, sociala och kulturella positioner, tolkar användarna utsända budskap. 
Organisationen bör bygga all sin kommunikation med hänsyn till att människor tolkar 
budskapen olika. Det är även lättare att man förstärker en attityd eller ett beteende som redan 
finns, än att man konstruerar något helt nytt (Falkheimer & Heide, 2003, 122). 

Intern och extern kommunikation 
Inom ett företags olika kommunikationsfunktioner är det idag mycket svårt att dra gränser för 
vad som ska räknas som internt respektive externt. Det beror på den ökade användningen av 
informations- och kommunikationsteknik då det nu för tiden exempelvis finns mycket större 
möjlighet för medarbetarna att arbeta från hemmet. Gränsen mellan organisationen och 
omvärlden går inte längre vid organisationens byggnader. Interna kommunikationsinsatser får 
i de flesta fall även effekter på externa åhörare. Å andra sidan påverkas interna åhörare av 
externa kommunikationsinsatser. I bästa fall förstärks medarbetarnas engagemang och 
identifikation med organisationen genom det. Men i sämsta fall kan det vara så att den externa 
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informationen inte stämmer överens med den interna och medarbetarnas bild av 
organisationen, vilket kan leda till effekter och konsekvenser (Falkheimer & Heide, 2003, 39-
40).    

Nätverksstrategi 
Ett nätverk är ett antal personer som har en relation till varandra. Det kan vara en arbetsplats, 
utbildningsanstalter, föreningar, kafferumsgäng, vänskapskretsar, föräldrar till barn i en 
gemensam klass och så vidare. Detta betyder dock inte att alla medlemmar behöver 
kommunicera med alla andra medlemmar. Nätverksstrategi bygger på personlig 
kommunikation öga mot öga, inte påverkan genom massmedier. Att åstadkomma påverkan 
och spridningseffekt inom ett nätverk och att det sedan sprider sig vidare till andra nätverk 
(Palm, 2006, s.123). 

2.1.1 Efterfrågestyrd kommunikation 
Opinionsbildning, Issues management, reklam och profilering är verksamheter som är 
effektstyrda och utgår från ett sändarperspektiv med syftet att påverka intressenter och 
målgrupper. Målet är att tillfredställa målgruppernas informationsbehov och utgår från 
efterfrågestyrda kommunikationsprojekt ifrån mottagarens perspektiv. Ett efterfrågestyrt 
informationssystem innebär att den som vill ha en viss information själv söker upp den (Palm, 
2006, s. 141).  

Det finns både för- och nackdelar med efterfrågestyrd kommunikation. Den kanske mest 
uppenbara fördelen är kostnadseffektiviteten då informationssökaren själv letar fram den 
information som behövs och teoretiskt sett så når rätt information rätt mottagare i rätt 
situation och vid rätt tidpunkt och därmed går ingen information till spillo. Tack vare internet, 
som är på väg att bli det dominerande mediet, så finns det goda möjligheter för interaktivitet. 
Genom en länk kan man enkelt klicka sig vidare från en webbplats till en annan och på så sätt 
få svar på vanliga frågor. På en webbplats finns även information tillgängligt dygnet runt, och 
ny information kan snabbt och enkelt uppdateras och ändras. Det finns även nackdelar: För 
det första så hittar målgruppen kanske inte till webbplatsen för de vet inte om dess existens. 
Målgruppen har även en tendens till att bara söka information som är fördelaktig, vilket gör 
att den sämre informationen sällan kommer fram. Det kan orsaka en kunskapsklyfta och de 
resurssvaga personerna är oftast de som är i störst behov av information. De har inte alltid 
möjligheten eller kunskapen som krävs för att nå den informationen de behöver, speciellt den 
som finns på internet. (Palm, 2006, s. 142-144). 

2.1.2 PRarbetsmodellen 
Alla planerade processer följer ett mönster, oavsett om det gäller strategisk styrning för en 
organisation eller strategisk kommunikation. Modellen består av fyra steg: Först behövs det 
göras en situationsanalys, för att förstå hur det nuvarande förhållandet ser ut och identifiera 
vad som är problemet. Sedan planerar man en strategi som ska lösa problemet. Därefter är det 
dags för implementering, vilket betyder att man går till handling. Efter det gör man en ny 
analys för att få reda på om problemet är löst eller inte, vad som gick bra respektive dåligt och 
hur man ska undvika att det händer igen (Tench och Yeomans, 2006, s.186-187).   
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2.1.3 Budskapsstrategier 
Varumärkets identitet och den önskvärda positioneringen är själva utgångspunkten för all 
marknadskommunikation för varumärket. Det finns ett flertal faktorer som influerar valet av 
budskapsstrategi. Valet av strategi måste bland annat göras utifrån vad det är som skapar 
motivation hos målgruppen (Mårtensson, 2009, s.404). 

För att ett mål ska kunna uppnås är det en nödvändighet att målgruppen är angelägna av 
ämnet ifråga och är villiga att ta del av informationen. Det måste finnas, eller skapas, ett 
intresse och engagemang för ämnet (Palm, 2006, s. 59). 

Det är kommunikationsmålet som ska styra budskapsstrategin. En kvalifikation som är 
oumbärlig för att målgruppen ska ta del av informationen i ett ämne, är att de är intresserade 
av frågan. Det är idag vanligt att informatören gör misstaget att önsketänka och ta 
målgruppens intresse för givet (Palm, 2006, s.59). 

Det finns en risk vid kunskapsöverföring, nämligen att man dödar det intresse som redan 
finns, vilket i värsta fall även kan gå så långt att man skapar en motvilja hos mottagaren 
gentemot sändaren och vad denne står för, så kallad överövertalning. Med hjälp av sin sociala 
intelligens är det kommunikatörens uppgift att räkna ut när faran för detta är överhängande, 
och på så sätt hindra det i tid (Palm, 2006, s.65). 

Om man inte känner till sina konkurrenters budskapsstrategier när man ska välja 
budskapsstrategi, så finns en risk att produktens budskap blir väldigt likt de andras och sådana 
produkter blir sällan framgångsrika. Även om meningen är att man ska ha sin utgångspunkt ur 
målgruppens perspektiv och därifrån komma fram till en viss strategi, så kan det ibland löna 
sig att gå emot strömmen och göra något helt annorlunda och avvikande. Därmed så riskerar 
inte ens budskap att drunkna bort i allt brus (Mårtensson, 2009, s.404). 

Det gjorda valet av budskapsstrategi ska bidra till kreativitet och differentiera varumärket från 
konkurrerande varumärken. Märket ska vara önskvärt för målgruppen samt möjligt att 
försvara i framtiden. Strategivalet får i en negativ bemärkelse heller inte vara förutsägbart 
(Mårtensson, 2009, s.405). 

Ur ett generellt perspektiv så är det viktigt att utnyttja sina resurser på ett maximalt sätt. Man 
måste ta tillvara alla möjligheter att göra strategiska prioriteringar samt skapa 
hävstångseffekter (Mårtensson, 2009, s.521).  

Volym 
 Idén om att ett budskap som syns ofta och i många sammanhang ökar chanserna för att den 
ska bli uppmärksammad, är egentligen en självklarhet. Men vad som inte får glömmas bort är 
också att volym skapar en känsla hos mottagaren. En känsla som säger att det inte skulle 
satsas så mycket resurser på att visa upp ett budskap som inte är viktigt (Palm, 2006, s.59). 

Närhet 
Närhet kännetecknas av att den rör mottagaren på ett personligt sätt. Ett sätt är att utnyttja 
igenkänningsfaktorer. Att ta till sådant mottagaren redan känner till som exempel och 
hänvisningar (Palm, 2006, s. 59). 
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Berättelser 
Att uttrycka sin kommunikation som en berättelse har visat sig ökar möjligheten att fånga och 
behålla målgruppens intresse. Det finns minimikrav på att berättelser inte bara måste vara ett 
statiskt förhållande, utan ett beskrivande förlopp. Som till exempel det klassiska förloppet, 
kampen mellan det goda och det onda (Palm, 2006, s.62).  

Känslor 
Olika samtalsämnen kan skapa känslor bara genom att nämnas. Journalister kallar dem för 
sexiga ämnen. Till exempel sex, rasism, våld, övervikt och kungligheter ses som sexiga 
ämnen för att nämna några. Om ämnet inte automatiskt har en inbyggd sexighet, måste 
kommunikatören själv se till att ladda ämnet med känslor. Det är samma taktik som används 
för att skapa närhet, som skapar känslor hos mottagaren (Palm, 2006, s.62). 

Diskuterbarhet 
Det är naturligtvis av stor betydelse och värt att lägga ner energi och resurser för att hamna på 
medieagendan. Medieagendan betyder att man blir omnämnd och ges stort utrymme i press, tv 
och radio. Det riktiga målet är egentligen att hamna på samtalsagendan, att man diskuteras 
och samtalas om mellan privatpersoner. Man vill ha ett rykte som cirkuleras runt bland sin 
målgrupp för att man hela tiden ska finns i deras medvetande. Att få en plats på medieagendan 
är ett steg på väg dit i rätt riktning (Palm, 2006, s.62-63). 

Bombmatta  
En bombmatta präglas av hög intensitet under kort tid. Ämnas genom traditionella 
massmediekampanjer som når hela målgruppen på en gång. Medierna som används är oftast 
utomhusreklam, annonser i bredmedier, tv-reklam med mera. Bombmattestrategier betraktas 
vara som mest effektiv i början av ett projekt, då det gäller att väcka uppmärksamhet och 
intresse för projektet i fråga. Bombmatteprojekt varar oftast inte mer än i en tre veckors 
period (Palm, 2006, s.75-76). 

Organisk tillväxt  
Organisk tillväxt kan i princip vara hur länge som helst och det kan dröja flera år innan någon 
effekt blir märkbar. Effekten blir dock mer bestående än vid bombmattekampanjer. Organisk 
tillväxt bygger på ett slags ”kedjebrevsprincip”, där ett begränsat antal förebilder och 
opinionsledare väljs ut och ska påverka andra i sin sociala omgivning, som i sin tur påverkar 
människor i sin omgivning (Palm, 2006, s.76). 

Buzz marketing är en kommersiell variant av organisk tillväxt. Marknadsföraren väljer ut 
människor som kan förväntas vara förebilder för andra, och hoppas därefter att personer ska 
använda produkten och tala väl om den och på så sätt påverka andra att vilja köpa deras 
produkt. Metoden passar bra för t.ex. klädmärken (Palm, 2006, s.77). 

2.1.4 Strategisk målgruppsanalys 
Marknadskommunikationen behöver inte nödvändigtvis endast välja en målgrupp. Det kan 
ibland vara intressant att rikta sig till flera målgrupper samtidigt. Det innebär förstås en högre 
kostnad, därför kan det behöva prioriteras så att man fokuserar mer på en målgrupp och 
jobbar på att kommunikationen ska bli maximalt effektiv gentemot dem då de är den primära 
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målgruppen. Den eller de grupper som man hoppas ska smittas av reklameffekten genom att 
även de exponeras för reklamen är den sekundära målgruppen (Dahlén & Lange, 2009, s. 
188). 

Det finns tre sätt att prioritera mellan målgrupperna: Ett vanligt sätt är att välja den mest 
mottagliga målgruppen som primär målgrupp, då det ger mest valuta för pengarna och man 
hoppas att de andra målgrupperna också kommer att exponeras för kommunikationen och 
därmed även de påverkas som en bonus. Annars kan man göra precis tvärtom. Man 
koncentrerar sig på tillgängliga eller staketsittande kunder, då de kräver mer fokus och 
närmare planering. De mest mottagliga kunderna är relativt lätta att nå ändå då de redan är 
uppmärksamma och gärna tar del av budskapet och kräver ingen större bearbetning. Det tredje 
alternativet är att välja den mest attraktiva målgruppen som primär målgrupp och ta de mindre 
attraktiva målgrupperna som sekundära (Dahlén & Lange, 2009, s. 89). 

Medievanor  
Självfallet är det en mycket viktig form av beslutsunderlag att ha kunskaper om målgruppens 
medievanor. Att veta hur man når fram till sin målgrupp. En annan indelning som liknar 
medievanor är situation, att befinna sig på en viss plats vid ett visst tillfälle. Indelningen skär 
tvärs igenom de andra indelningarna, det vill säga demografi, psykografi, livsstil och normer 
(Palm, 2006, s. 40). 

När målgruppen är mindre behöver de vara mer väldefinierade och även medierna behöver 
vara mer selektiva i sin marknadskommunikation. I sådana fall används medier som 
specialtidningar, fackpress, telemarketing och direktreklam med mera för att nå den specifika 
målgruppen (Palm, 2006, s. 79).  

2.1.5 Analys 
Omvärldsanalys är ett brett begrepp som innefattar all form av informationsinsamling. De 
som är av störst intresse i en omvärldsanalys är beslutsfattare, aktörer, opinionsbildare, och 
intressenter. Analysen kan handla om teknisk utveckling, planerande lagförslag, 
marknadsförändringar eller om hur långt konkurrenterna har kommit. Omvärldsanalytikern 
bearbetar informella nätverk angående exempelvis forskning, trafik, miljö, hälsa, datorisering 
och stadsplanering (Palm, 2006, s. 47). Till sitt förfogande finns det flera tekniker för att 
genomföra en omvärldsanalys: 

2.2 Varumärkeskommunikation 

Varumärkeskommunikation handlar om hur varumärket kommuniceras med hjälp av 
egenskaper så som identitet, symboler, ikoner och platser. 

Man kan definiera ett varumärke som en image baserad på kundens relation till varumärket. 
En varumärkesrelation som skötts på ett bra sätt kan få kunderna att fästa sig vid deras tjänst 
och man kan vara säker på att kunderna kommer att prata om märket på ett positivt sätt, 
eftersom de känner ett engagemang för det (Grönroos, 2002, s. 321).  
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Det är viktigt att man har kunskap om sitt varumärke, har detaljkänsla, använder sig av sunt 
förnuft och en del kreativitet när man marknadsför sitt varumärke eftersom det annars finns 
risk för att hela går snett (Nilson, 1999, s. 159).   

I ett framgångsrikt varumärkesbyggande är konsekvenser en mycket viktig del och en 
konsekvent profil är mer trovärdig än en profil som är under ständig förändring (Nilson, 1999, 
s. 129).  

Nostalgi är något som många varumärken bygger på och de tillhör oftast de starkaste 
varumärkena. De har en historia att berätta både för nya kunder och för användarna som ser 
den som något traditionellt (Björkman, 2002, s. 73). 

Enligt vissa företag handlar det om att skaffa sig en tydlig visuell identitet, andra påstår att det 
är marknadskommunikationen som är den avgörande faktorn, men den nuvarande mest 
aktuella åsikten framhäver att ett framgångsrikt varumärkesbyggande tar sin startpunkt i den 
egna organisationen. Kommuner och myndigheter har börjat inse vikten av att bygga starka 
varumärken för att på ett effektivt sätt kunna profilera sig (Melin & Hamrefors, 2007, s. 4). 

Varumärket är ett viktigt kommunikationsmedel och uppfattas inte bara som bildsymboler 
eller ord, utan förknippas även med egenskaper som till exempel företagsidentitet, design och 
personlighet. Det står inte bara för egna egenskaper och kommersiellt ursprung utan även för 
konsumenternas identiteter (Nordell, 2002, s. 105). 

Ett varumärkesuppbyggande är en strategisk process. Denna process är till för att stärka en 
organisations konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxtförmåga. All varumärkesbyggande bör 
ta sin utgångspunkt utifrån dess uppdrag. Uppdragets främsta uppgift är att besvara vilka vi är 
till för och vad vi vill göra. Svaren på det ska leda till insikt om vilka målgrupperna är och 
vad deras behov är samt att reda ut vilka unika erbjudanden som kan skräddarsys efter dem. 
Genom att fokusera på målgruppen och sitt erbjudande så får organisationen ett 
grundläggande helhetsperspektiv, vilket är av central betydelse eftersom ett framgångsrikt 
varumärkesbyggande kräver såväl ett internt som ett externt perspektiv (Melin & Hamrefors, 
2007, s. 5). 

2.2.1 Varumärkesstrategier 
Den övergripande målsättningen vid all typ av varumärkesuppbyggande är att attrahera en 
bred bas av märkeslojala konsumenter. Utvecklingen av märkeslojalitet kan ses som en 
process i sex steg: engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociation, 
mervärde och märkeslojalitet (Melin, 1999, s. 206). För att kunna skapa riktig märkeslojalitet 
krävs det att märkesinnehavaren lycka väcka konsumentens engagemang för produkten ifråga. 
Syftet med det är att hamna i konsumentens medvetande vid valet bland andra konkurrerande 
märken och därmed uppnå ökad märkeskänslighet. På det sättet etableras sitt märkes existens, 
med andra ord så skapas märkeskännedom och associationerna ska sedan ge upphov till ett 
relevant mervärde. Målsättningen är att detta ska skapa märkesförmåner som på sikt ska 
resultera i märkeslojalitet (Melin, 1999, s. 126-127). 
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Valet av märkesidentitet kan vara av stor betydelse för en organisations förmåga att växa med 
hjälp av varumärket. Därför är det viktigt att redan från början ha en tydlig uppfattning om 
vad identiteten ska representera och till vem den ska förmedlas. Det beror på att valet av 
märkesstrategi styrs av organisationens val när det gäller att bygga upp en specifik eller 
generell märkesidentitet och om man valt att rikta sig till en specifik eller generell målgrupp 
(Melin, 1999, s. 224-225). 

Det är viktigt att produktutvecklingen har en sådan inriktning att nya produkter bidrar till att 
stärka den fastställda märkesidentiteten så att den upprätthålls. Den här principen kallas för 
identitetsstyrd produktutveckling (Melin, 1999, s. 227). 

En konkurrenskraftig varumärkesstrategi ska uppfylla en del huvudsakliga kriterier: den ska 
vara enkel och lätt att begripa, den ska bidra till att investeringarna ökas och den ska skapa 
förutsättningarna till att utveckla ett funktionellt brand management-system (Melin, 1999, s. 
262). 

Ett varumärkes identitet byggs inte upp en gång för att bli bestående, utan måste ständigt 
utvecklas. För att veta om den nuvarande identiteten är tillräckligt originell och attraktiv 
måste märkesinnehavarna genomföra en identitetsanalys regelbundet. Vilket innebär att 
undersöka konsumenternas uppfattning om märket samt ta reda på vad konkurrenternas 
varumärken står för (Melin, 1999, s. 227-228). 

Produktattribut 
Produktattribut är ett centralt begrepp vad gäller produktdifferentiering. Vilket innebär att 
produkten har konkreta kännetecken, vilka ska kunna förmedla ett funktionellt mervärde till 
konsumenterna. Dessa attribut är av stor betydelse vid utveckling av konkurrenskraftiga 
produkter såsom valet av förpackningsdesign, logotyp och färgsignaler. De är menade att 
individualisera och visualisera märkesprodukten (Melin, 1999, s. 125-126). 

Märkesidentitet 
Märkesidentitet anses vanligtvis innebära vad ett varumärke står för, vad som ger det mening 
och vad som gör det unikt. Syftet med att utveckla en identitet är att försöka förmedla ett 
känsloladdat mervärde till konsumenterna. De faktorer som mest berörs i samband med 
utvecklingen av en identitet är märkesproduktens namn, ursprung, personlighet och 
distribution (Melin, 1999, s. 126). 

Kärnvärden 
Kärnvärden handlar om det viktiga ord som bildar organisationens personlighet och 
varumärkets unika position. Organisationen beskriver med dessa ord vad man anser vara av 
bestående värde och avgörande för verksamhetens framgång. Kärnvärdena ska beskriva hur 
man driver sin verksamhet, synen på människan, rollen i samhället och moralfrågor. Inte hur 
man önskar att det ska vara, utan hur det faktiskt är (Lagergren, 1998, s. 233). 

Ett kärnvärde företräder en märkesprodukt huvudsakliga konkurrensfördelar och därför bör 
man lägga stor vikt vid att identifiera ett kärnvärde som är unikt. Detta eftersom det ska ligga 
till grund för positioneringen och marknadskommunikationen av varumärket (Melin, 1999, s. 
127). 
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Positionering 
Positionering innebär att man profilerar sig i förhållande till någon eller något annat. Man 
talar oftast om förhållandet till en konkurrent (Palm, 2006, s.93). Positionering handlar inte 
om att göra något med själva produkten utan snarare om sättet man marknadsför den på. Det 
kan gälla en vara, en tjänst, ett företag, en institution eller en person. Man vill skapa ett 
förhållande till produkten i människors medvetande, och påverka deras uppfattning om den 
genom att framkalla positiva reaktioner till produkten (Ries, 1985, s. 10). Positioneringens 
grundläggande strategi är inte att skapa någonting unikt, utan det är att påverka människors 
uppfattningar om något som redan finns i medvetandet (Ries, 1985, s. 12).  

Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation är av stor betydelse för att bygga upp ett starkt varumärke och då i 
synnerhet reklamdelen. Reklamens uppgift är att informera, övertyga och påminna 
konsumenterna om en märkesprodukt och dess konkurrensfördelar (Melin, 1999, s. 127-128). 

2.2.2 Varumärkesidentitet 
Ett varumärkes identitet ger direktiv, syfte och mening åt märket. Det är centralt för märkets 
strategiska vision och drivkraften till associationerna som kopplas till det, associationer vilka 
är ett varumärkes hjärta och själ (Aaker, 2002, s. 68). 

För att försäkra sig om att sitt varumärkes identitet har textur och djup så ska man tänka på 
det som en eller flera av dessa kategorier: en produkt, en organisation, en person och en 
symbol. Perspektiven skiljer sig en del och deras mål är att man ska fundera över sitt 
varumärkes olika element och mönster vilka kan klargöra, berika och differentiera en identitet 
(Aaker, 2002, s. 78). 

I en analys av varumärkesvärde bör det ingå tre aspekter i varumärkesbyggandet. Först måste 
man veta vad mottagarna tänker om och känner för varumärket. Det handlar om emotionella 
och fysiska egenskaper hos varumärket och den delen kallas för varumärkesanatomi. Man 
måste sedan kunna översätta anatomin till marknadsföringseffektivitet. Man vill förstå vilka 
aspekter av varumärkesanatomin som bidrar till varumärkesvärdet, eller 
varumärkeskapaciteten för att man ska kunna analysera huruvida varumärkesvärdet leder till 
specifika varumärkeseffekter. Dessa varumärkeseffekter kan sedan knytas till finansiella mål, 
så som marknadsandelar, finansiella risker och relativpris (Dahlén & Lange, 2009, s. 236). 

Varumärkesidentiteten är hur organisationen vill uppfattas. Det finns flera olika perspektiv på 
identiteten: varumärket som en organisation, varumärket som en symbol och varumärket som 
en produkt. Varumärkesidentiteten omfattar både image (icke-funktionella egenskaper) och 
prestanda (funktionella egenskaper) vilka avviker sig från varumärkespersonligheten som 
endast innefattar imagefaktorer. Ett varumärkes identitet består även av grundläggande 
varumärkesuttryck, så som varumärkeselementen namn, slogan och logotyp, men också 
sekundära varumärkesassociationer, så som varumärkesägare, ursprungsland och 
talespersoner (Dahlén & Lange, 2009, s. 238-239). 
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2.2.3 Symboler 
Nyckeln till att förstå sig på varumärken är att se dem som symboler. Människor fäster olika 
vikt vid olika varumärken som de omger sig med och vissa av märkesprodukterna har ingen 
djupare mening, medans andra är symboler som används för att stärka sin egen identitet. Man 
tillskriver även andras val av varumärken på samma sätt. Personliga upplevelser och val av 
varumärken beror till stor del på vad man tror andra människor associerar märket till. Genom 
att se varumärket som symbol så får man insikt om vilket värde som kan associeras med det 
(Urde, 1997, s. 43).  

En stark symbol kan skapa sammanhållning och struktur till en identitet och göra den lättare 
att minnas. Dess närvaro kan vara en huvudingrediens i marknadsföringen av ett varumärke 
och dess frånvaro kan vara en stor svaghet. Genom att använda sig av symboler så stärker 
man sin identitet och höjer sin status (Aaker, 2002, s. 84).  

Ett varumärke är och gör mer än att individualisera en organisation och dess produkter och 
säger någonting om dem. Det kan ha ett värde i sig själv, och det värdet överförs även till 
värdet av organisation, produkten eller servicen. En produkt har väsentligt högre värde med 
sitt varumärke, än om produkten saknar märke (Mollerup, 1999, s. 11). 

Ett varumärke är i grunden ett tecken som genom socialt samspel och överenskommelse 
mellan människor får en mening och kan därmed bli en symbol. Det kan vara mer eller 
mindre välutvecklat men i grunden är varumärket en symbol. Symbolen kan relatera till 
människors identitet, självbild och uppfattningar av verkligheten och aktörerna inom ett 
varumärke kan interagera med sitt varumärke på ett motsvarande sätt (Urde, 1997, s. 44). 

En symbol kan förhöjas till varumärkesstrategins nivå snarare än att delegeras till taktisk 
kommunikation. En stark symbol kan ge sammanhållning och struktur till en identitet och 
göra den mycket enklare att känna igen och komma ihåg (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 
54). 

Symboler är som viktigast när de är starka och skapar en visuell metafor. Om symbolen är 
svag så är det inte säkert att det är den som är varumärkets drivkraft. En symbol kan vara vad 
som helst som representerar ett varumärke, en replik, en karaktär, en visuell metafor, en färg, 
en gest, en refräng, en förpackning eller ett program. Symbolen innehar ett högt värde i att 
skapa och bibehålla varumärkets status och om den ska vara en del av den externa identiteten 
eller i vissa fall dess kärnidentitet (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 57). 

Symboler är som mest meningsfulla om de involverar en metafor eller innehar ett funktionellt, 
känslomässigt eller uttrycksfullt värde (Aaker, 2002, s. 85).  

Ett varumärke behöver nödvändigtvis inte ha samma betydelse för alla användare. Alla 
varumärken kan i olika kontexter, eller av användare från skilda länder och kulturer, bli 
förstådda och ha andra betydelser på annorlunda sätt (Mollerup, 1999, s. 127). 

“A symbol can be a powerful influence on brand personality because it can be controlled and 
can have extremely strong associations” (Aaker, 2002, s.148). Symboler är bra på att generera 
delaktighet och starkt engagemang eftersom de talar till våra känslor och fantasier samtidigt 
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som till vårt intellekt. En symbol är ett tecken som står för något annat och det är viktigt att 
förstå hur den fungerar. Symbolikens styrka är att den kan stå för olika saker och betydelsen 
behöver inte vara densamma för dem som delar symbol. De tolkningar av symboler som görs 
kan alltså vara väldigt olika och den har en tendens att föra samman människor eftersom de är 
betydelsebärande (Schultz & Hatch, 2002, s. 143). 

Motiv 
Många varumärken har djurmotiv, troligtvis eftersom djur ofta identifieras med ädla 
egenskaper. En del av dem får mänskliga kännetecken men de flesta väljs ut på grund av 
egenskaperna som associeras med dem. Till exempel så kan en tiger stå för styrka medan en 
elefant representerar pålitlighet. Djurmotiven visar något man känner igen och kan klassas 
som beskrivande och metaforiska (Mollerup, 1999, s. 128). 

Interaktion genom symboler 
Några grundläggande teorier är att vi inte bara reagerar på andras handlingar utan snarare att 
vi tolkar dem. Reaktionen som framkallas är ett resultat av den innebörd som associeras med 
handlingarna och de förmedlas främst genom symboler. Människors verklighetsuppfattningar 
diskuteras fram i ett symboliskt sammanhang och det är människor som kommit överens om 
symbolernas värde och betydelse (Urde, 1997, s. 45-46). 

För att förstå hur symboler har skapats måste vi även förstå deras historia eftersom de är 
situationsberoende (Urde, 1997, s. 45).  

Symbolerna hjälper oss att kommunicera och skapar därmed en känsla för vår sociala 
omgivning. På det sättet kan man säga att varumärken blir en del av vår identitet och sättet vi 
ser på oss själva. Vi kan välja att använda vissa varumärken för att uttrycka oss och visa upp 
en bild av oss själva (Urde, 1997, s. 45). 

Ikoniska varumärken 
En del produkter värderas lika mycket för vad de symboliserar som för vad de gör. Dessa 
varumärken har identitetsvärde och bäddar in historier som känns värdefulla för kundernas 
skapande av sina egna identiteter. Kunder väljer ofta varumärke efter sina ideal och låter det 
ge uttryck för vilka de vill vara. De varumärken som är mest framgångsrika på den här fronten 
kallas ikoniska varumärken (Holt, 2004, s. 4). 

Varumärken blir ikoniska varumärken när de genomför identitetsmyter. Enkla sagor som 
behandlar kulturell oro på avstånd, från påhittade världar som inte finns i publikens vardag 
och ger dem uttryck för sin strävande identitet. Identitetsmyter är användbara fabrikationer 
som hjälper människor att hitta mening med livet och stärka sin önskade identitet när de 
känner sig stressade (Holt, 2004, s. 8). 
 
För att bygga ikoniska varumärken använder man sig av något som kallas den kulturella 
branding-modellen, vilket är en uppsättning av strategiska principer (Holt, 2004, s. 13). Den 
kulturella branding-strategin är en metod som leder varumärket mot en specifik typ av myt 
och specificerar även hur myten ska vara sammansatt. En kulturell strategi är inte likvärdig 
med de traditionella (Holt, 2004, s. 215). 
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2.2.4 Platsmarknadsföring 
Med platsmarknadsföring menas att man planmässigt lyfter fram vissa delar av en plats. 
Anledningen till att framhäva vissa delar av en plats kan variera men oftast handlar det om att 
omplacera konsumtion och locka kunder. Olika aktörer arbetar med att locka till sig bärare av 
kapital så som nya verksamheter, inflyttare eller turister. Genom att visa upp vissa aspekter så 
döljs andra. Detta betyder att platser blir konsumtionsobjekt och genom att konsumera så 
förmedlar man information om sig själv och positionerar sig själv i relation till andra 
(Hultman, 2007, s. 147). 

Platsmarknadsföring betyder att man designar en plats för att tillfredsställa målgruppens 
behov. Det lyckas när invånarna och företagen är nöjda med sina områden och möter 
besökares och investerares förväntningar (Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 99). 

När en plats vill attrahera en köpekategori som till exempel turister så måste staden noggrant 
definiera dess kategori för att uppnå sina mål. Kategorin ska inte utses bara efter vilka man 
vill locka utan vikt ska även lägga på tillgänglighet (Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 22). 

Man kan definiera en plats image som summan av de övertygelser, idéer och intryck som 
människor har av en plats. Dess image representeras av ett stort nummer associationer och 
delar av information som kopplas ihop med platsen. De är produkter av det undermedvetna 
som försöker utveckla och ta fram det viktiga i informationen om en plats (Kotler, Haider & 
Rein, 1993, s. 141). 

Platsen måste bestämma sig för hur många turister de vill ha och hur turismen ska balanseras 
med andra industrier eller strategier samt vad det är turisterna vill ha. Alternativen är 
begränsade av platsens klimat, terräng och tillgångar, historia, kultur och möjligheter. 
Marknadsförarna måste veta vad nuvarande och potentiella kunder har för behov och 
önskemål för att avgöra vilken marknad de ska stå till tjänst och bestämma sig för passande 
produkter, program och tjänster för att anpassa sig till den marknaden (Kotler, Haider & Rein, 
1993, s. 199). 

Det finns fem grupper som definierar mötesmarknaden: mässor, convensions, möten, 
konferenser och konsumentshower. Inkomsten ligger i storleken på gruppen, hur länge de 
stannar och dess utnyttjande av service. De köper mat, hotellvistelser, utrustning och andra 
varor, och ju fler de är desto mer tjänar platsen på dem (Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 219). 

För att attrahera kunder så måste platsen förstå sina styrkor och svagheter. (Kotler, Haider & 
Rein, 1993, s. 231). 

Platsmarknadsföring rymmer även en inåtriktad ambition och riktar sig mot företag och 
människor som redan finns på plats. Goda ambassadörer och människor som är stolta över sin 
hemstad förmedlar positiva berättelser för andra. Samt genom att göra lokalbefolkningen och 
det lokala näringslivet delaktiga i platsens marknadsföring, blir den utåtriktade 
marknadsföringen legitimerad och därmed trovärdig (Kotler, 1993, se Ek, 2007, s. 28-29).  

Platser vill attrahera vissa särskilda grupper och på samma gång avskräcka andra. Målgruppen 
brukar inkludera fackmän, investerare, rika, barnfamiljer, pensionärer och experter inom olika 
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områden. Grupper de vill avskräcka är låginkomstfamiljer, hemlösa, kriminella och flyktingar 
(Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 289). 

Staden är metaforiskt sett en organisation med en intern förvaltning av sina medlemmar, 
förvaltningen agerar i enlighet med de värderingar som stadens varumärke har för att hålla 
dem glada och nöjda och ger organisationen god publicitet och agerar ambassadörer för 
staden (Stigel & Frimann, 2006, s. 248). 

Utifrån ett logiskt marknadsföringsperspektiv kan en stad, bildligt talat, ses som ett företag, 
och fördelarna som framhävs av staden som dess produkter. De är till salu åt interna och 
externa målgrupper på en glocal marknad där städer tävlar om kundernas uppmärksamhet och 
plånböcker. De flesta städer erbjuder sina besökare liknande service och infrastruktur, så 
utmaningen ligger i att skapa en unik position som särskiljer en stad från en annan för att 
attrahera kunderna (Stigel & Frimann, 2006, s. 248). 

En stad ses som en person med en identitet, en kärna, en själ eller en mentalitet med en mängd 
stabila värderingar. Genom det här perspektivet så får den en ontologisk status och ses som en 
personlighet med en identitet och värderingar. Dessa värderingar antas vara öppna för intern 
utforskning och slutliga nedskärningar till en identitet, vilken kan tillämpas i den interna eller 
externa platsmarknadsföringen av staden som varumärke (Stigel & Frimann, 2006, s. 248). 

Det måste finnas en koppling mellan externt presenterade varumärkesvärden och internt 
upplevda värden. Marknaden ska reflektera både invånarnas uppfattningar av staden och hur 
besökare upplever den. Om den här förbindelsen mellan den interna och den externa nivån 
inte etableras så finns en stor risk att kampanjen och dess koncept kommer att bestå av 
imponerande värden vilka är inkonsekventa med vad som kan upplevas av både invånare och 
besökare (Stigel & Frimann, 2006, s. 249). 

Förespråkare av platsmarknadsföring är oftast medvetna om att liknelser med produkter eller 
organisationer förmodligen inte är helt korrekta. Allmänt görs den reservationen att städer 
utmärks av större komplexitet och mångfald än organisationer, men att jämförelser ändå är 
försvarbara. Trots detta medgivande så försöker varumärkens styrelser skapa ett samförstånd 
om en stads identitet att ha som grund i sin marknadsföring. Kritiker hävdar att det är 
meningslöst att marknadsföra städer som varumärken eftersom de inte ses som sådana av 
allmänheten. Det finns även en avgörande skillnad mellan städer och organisationer, då städer 
inte har samma möjligheter till reglering och påföljder i förhållande till sina medborgare på 
samma sätt som organisationer har till sina anställda. Därför kan inte medborgarnas beteenden 
och kommunikation riktas, förvaltas eller förenklas. I motsats till organisationer så har städer 
ett betydligt större antal berörda parter, och därmed måste man beakta intressekonflikter innan 
någon ömsesidig förståelse om identitet och värdegrund kan nås (Stigel & Frimann, 2006, s. 
249). 

En plats bör erbjuda planering och service till dess företag för att hjälpa till att få dem att 
expandera. Detta eftersom desto mer produkter företagen säljer till utomstående marknader, 
desto mer inkomst och jobb produceras i den lokala ekonomin (Kotler, Haider & Rein, 1993, 
s. 28). 
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En plats kan försöka attrahera vilken som helst ur fyra breda målgrupper: besökare, invånare 
och arbetare, företag och industri samt exportindustrin (Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 23). 

Platsmarknadsföring handlar om att upptäcka och definiera en identitet vilken kan forma 
grunden av kommunikation som förmedlas till både interna och externa målgrupper. Att 
målgrupperna är så olika gör presentationen till ett problem då det är omöjligt att 
kommunicera effektivt med flera målgrupper samtidigt och separat marknadsföring för olika 
målgrupper är väldigt kostsamt. Och generellt så har städer mindre marknadsföringsbudget än 
vad företagen har (Stigel & Frimann, 2006, s. 249).  

Platser förlitar sig på fyra breda strategier för att attrahera besökare och invånare, bygga sin 
industriella bas och öka exporten. Dessa strategier innefattar imagemarknadsföring, 
attraktionsmarknadsföring, infrastruktursmarknadsföring och personmarknadsföring  

En plats behöver speciella funktioner för att tillfredsställa invånarna och attrahera 
utomstående. Detta går under attraktionsmarknadsföring, och en del platser har turen att ha 
naturliga attraktioner medan många får leta efter nya sevärdheter. Dessa tenderar att kosta 
pengar och resultaten är osäkra och ibland händer det att det misslyckas (Kotler, Haider & 
Rein, 1993, s. 36). 

I en infrastruktursmarknadsföring måste en plats fungera på ett tillfredsställande sätt. Elever 
ska kunna få en bra utbildning, människor ska kunna gå säkra på gatorna och vattnet ska vara 
drickbart etcetera (Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 38). 

Storytelling  
Våra värderingar och principer byggs på historier som gått i generationer och dessa historier 
berättar om vår bakgrund och ger våra liv sammanhang. De fångar känslorna och kontexten, 
och avslöjar även hur tidigare generationer har löst sina problem och de får oss att känna 
gemenskap och delade erfarenheter (Mossberg & Johansen, 2006, s. 21-22). 

Det finns många kommunikationsfördelar med historier och verksamheter är intresserade av 
dem eftersom de kan kommunicera meddelanden och överföra värden i en kraftfull, 
övertygande och minnesrik form. De som lyssnar kan få en idé om helheten och inte bara 
delar av den. En komplex idé kan förmedlas via en enkel historia, samtidigt som den ständigt 
utvecklas när den återberättas. Den ska kunna berättas i ombytliga situationer och återberättas 
med nytillkommet värde. Kommunikationen kan bli effektiv, lättillgänglig och begriplig 
genom att binda samman historier med personer, artefakter och symboler. Budskapet kan få 
ökad trovärdighet med hjälp av historian eftersom informationen känns mer pålitlig när den 
presenteras i form av en tydlig berättelse. Berättelser lagras i minnet på tre sätt: faktabaserat, 
visuellt och emotionellt och människor minns länge en bra historia. Metaforer kan tillföra ett 
värde och kan hjälpa till att beskriva något som till exempel är svårt eller hotfullt. En metafor 
kan förändra den kunskap man tidigare haft utan att man känner sig hotad av den (Mossberg 
& Johansen, 2006, s. 24). 

Storytelling är en viktig aspekt när det kommer till byggandet av relationer eftersom den inte 
rangordnas. En historia kan tilltala lyssnare och tittare oavsett sådant som vilken åldersgrupp 
de tillhör eller vad de har för kön, utbildning eller yrke (Mossberg & Johansen, 2006, s. 26). 
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Berättelser är det viktigaste redskapet vi människor har för att förstå och göra våra 
erfarenheter meningsfulla. De är det grundläggande medium som vi använder oss av för att 
prata, tänka, utvecklas och förstå varandra (Mossberg & Johansen, 2006, s. 64). 
 
Verksamheter som marknadsför sig med hjälp av storytelling måste veta varför de gör det, i 
vilken situation och vilket segment de vill nå ut till. De måste även vara tydliga med vad som 
är uppdiktat och vad som är sant, för att inte kunden ska känna sig vilseledd. Det som skapar 
störst intresse är inte historiens sanningshalt utan dess trovärdighet. För att konsumenten ska 
bli tillfredsställd måste denne tolka historien och kunna leva sig in i rollen (Mossberg & 
Johansen, 2006, s. 165). 

Evenemangsturism 
Evenemangsturism anses vara ett av turismens mest snabbväxande och förmånliga segment. 
Evenemang är en händelse som är begränsad till en viss tid och en specifik plats, där en 
arrangör, ett antal deltagare och ett fast program kan urskiljas. Evenemang skall vara 
begränsade till en viss storlek och ha koppling till platsen ifråga. I dagens stora mediebrus blir 
det allt viktigare för arrangörerna att nå ut med information till olika målgrupper och skapa 
positiva uppfattningar för evenemanget och platsen. Det krävs spektakulära och chockerande 
evenemang med tydlig differentiering för att för att fånga medias och olika målgruppers 
intresse. Återkommande evenemang har också större möjlighet att påverka imagen då 
medvetenheten om dess existens ökar för varje år. Vissa städer blir till en destination för den 
bestämda tiden som evenemanget äger rum, medans andra storstäder bara förknippas med 
evenemang och ett brett utbud av aktiviteter. På många platser är det vanligt idag att vissa 
evenemang bygger upp en story. I stort sett så har varenda kommun idag en strategiskt 
planerad evenemangsportfölj (Mossberg & Johansen, 2006, s. 136).    

Riken 
Olika verksamheter går ibland samman och marknadsför en produkt eller flera produkter för 
att attrahera en större målgrupp, få större uppmärksamhet och attrahera besökare till 
destinationen. ”Rikena” bygger på historia, och den tradition som byggs runt produkten eller 
tillverkningsindustrin i fråga (Mossberg & Johansen, 2006, s. 141). Därmed är det inte sagt att 
historien behöver vara sann. Huruvida historien är sann eller fiktiv behöver heller inte hållas 
hemlig. Det finns mängder av historier, vilka används i marknadsföring utan att på något sätt 
förväntas vara sanna (Mossberg & Johansen, 2006, s. 159). 

Wordofmouth 
Word-of-mouth kan definieras som all den personliga kommunikation som försiggår mellan 
personer angående varors och tjänsters positiva och negativa egenskaper. Man tänker ofta inte 
ens på att man lyssnar eller sprider word-of-mouth, men varje gång man berättar om något så 
är det precis det man gör (Mossberg & Johansen, 2006, s. 169). 

Word-of-mouth handlar om att sprida information och det hjälper automatiskt att göra 
marknadskommunikationen mer effektiv. Mängden kommunikation och att höras och synas så 
mycket som möjligt har ett värde i sig själv. Det faktum att det inte är själva företaget som är 
avsändare utan enskilda individer i målgruppen ökar trovärdigheten oavsett om det som sägs 
eller hörs är positivt eller negativt, så länge som det har en stark effekt på människors intresse. 
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Anledningen till detta är att målgruppen som avsändare inte har något eget intresse av 
produktens försäljning (Dahlén & Lange, 2009, s. 132). 

 

2.2.5 Platsmarknadsföring via medier 
Det första och viktigaste steget i medievalsprocessen är att matcha mediet med målgruppen. 
Syftet med ett medium är förstås att nå sin målgrupp och man måste därför vara säker på att 
man verkligen når målgruppen med det valda mediet (Dahlén & Lange, 2009, s. 504). 

TV 
Tv’n är det effektivaste mediet när det kommer till att dramatisera en plats. Reklamen måste 
dock överensstämma med verkligheten för att det inte ska gå snett. Detta eftersom skillnaden 
mellan bild och verklighet är tydligare på tv än någon annanstans (Kotler, Haider & Rein, 
1993, s. 174). 

Magasin 
Fördelen med magasin är att det finns så många olika typer av dem tillgängliga att annonsören 
kan nå nästan vilken målgrupp som helst genom att känna till dess vanor när det kommer till 
läsning (Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 176). 

Dagstidningar 
Dagstidningar är ett snabbt sätt att sända ut sitt meddelande gällande en plats, till exempel vad 
gäller nyheter om festivaler eller konstutställningar. Dagstidningar håller inte lika hög kvalité 
som magasin men är ett billigare sätt att nå utvalda geografiska publiker och dessutom kan de 
nås fort på detta sätt (Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 179). 

Broschyrer 
Fördelen med broschyrer är dess låga pris, flexibilitet och portabilitet. Platsmarknadsföraren 
kan använda den till att berätta om platsens historia på ett komplett och ibland dramatiskt sätt 
(Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 181). 

Radio 
Radio kan användas för att marknadsföra en plats på en mängd olika sätt. Radiokanalen måste 
väljas med omsorg eftersom olika kanaler har olika publiker. Det är billigt att marknadsföra 
sig via radio och man kan nå sin målgrupp demografiskt och geografiskt på ett selektivt sätt 
(Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 174-175). 

Internet 
Av de medier som brukar användas för datormedifierad kommunikation hör exempelvis e-
post, elektroniska anslagstavlor, chatsystem, nyhetsgrupper, gruppbeslutssystem, 
datorkonferenssystem och webbsidor. Datorn som kommunikationsmedium ger oss en 
tidsmässig frihet. Det spelar ingen roll vart på jordens yta som mottagaren finns, geografiska 
avstånd och tidsskillnader hindrar inte möjligheten att kommunicera. Kommunikatörerna 
behöver heller inte vara uppkopplade mot nätet samtidigt för att kommunicera. Istället för att 
jaga en person eller kollega som ofta är upptagen eller sällan är på plats så är det betydligt 
mer användbart och enkelt att till exempel skicka ett e-brev. En annan sak som är unikt med 
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det är att man kan välja hur många man vill kommunicera med. En enskild person kan genom 
sin dator kommunicera med enskilda personer men även med grupper (Falkheimer & Heide, 
2003, 139-140). 

Med datormedierad kommunikation finns möjlighet för nya sätt att kommunicera med 
publiken. Organisationer arbetar oftast med att man sprider information till avsedda 
målgrupper, vilket är en traditionell strategi även kallat inifrån-strategier (sändar- och 
mottagartermer). Utifrån-stategi där emot innebär att individen själv hämtar information från 
organisationen, när denne känner att det finns ett sådant behov. Detta kommunikationssätt 
avlastar även organisationen från standardfrågor. Utifrån-strategi är alltså en servicefunktion 
från organisationens sida. Inifrån-strategier utgår från en mer passiv mottagare, utifrån-
strategier kräver en aktiv användare av information (Falkheimer & Heide, 2003, 142). 

Utifrån-strategier är ännu inte särskilt vanligt. Det traditionella rationella 
kommunikationstänkandet är fortfarande dominerande i många organisationer. Men utifrån 
modernare kommunikationsteori pekar det på att utifrån-strategier är ett bra val och fler 
organisationer bör beakta det som ett alternativ (Falkheimer & Heide, 2003, 142-143). 

 

3. Metod 
I det här kapitlet beskrivs valet av metod i undersökningen samt hur arbetet gått till gällande 
insamling av material. 

3.1 Undersökningsansats 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod eftersom vi inte var ute efter att generalisera utan 
ville gå in på djupet i vår undersökning. I en kvalitativ metod gör man en djupgående 
undersökning gällande relationer, processer och kvalitativa egenskaper (Ekström & Larsson, 
2000, s. 17). 

Jämförande fallstudie 
Då vi ville undersöka samma fenomen vid samma tidpunkt i två olika städer så hade vi en 
analysenhet i två olika kontexter och gjorde därför en jämförande fallstudie. I en jämförande 
fallstudie använder man sig av en analysenhet inom flera olika kontexter (Esaiasson et al. 
2007, s. 121).  

3.2 Metodval  

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuform, vilken kan ses som en blandning 
mellan den strukturerade intervjun där man vill ha svar på konkreta frågor och den öppna där 
intervjupersonen får svara fritt kring en helhetsfråga (Ekström & Larsson, 2000, s. 55). Detta 
eftersom vi då fick möjligheten att ställa de frågor som vi ville ha svar på samtidigt som 
intervjupersonerna hade chansen att tillägga sådant vi inte tänkt på men som de anser vara 
viktigt. Den här intervjuformen tillåter även följdfrågor vilket är användbart då något som 
intervjupersonerna säger kan leda till att nya frågor formuleras under intervjuns gång. 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3.3 Datainsamlingsmetod 

Den personliga intervjun ses som den bästa intervjuformen eftersom man kan uppfatta tecken 
i form av minspel, gester och uppträdande. Man märker till exempel om intervjupersonen 
skruvar på sig eller undviker att svara på frågorna (Ekström & Larsson, 2000, s. 61). Även 
möjligheten till att ställa många och komplicerade frågor samt följdfrågor gör det här till den 
mest rekommenderade metoden. Ska man genomföra ett stort antal intervjuer så kan det bli 
kostsamt med personliga intervjuer och det är den främsta anledningen till att inte använda sig 
av dem (Esaiasson et al. 2007, s. 267).  

Vi har endast genomfört ett fåtal intervjuer och valde därför den personliga intervjun som 
huvudsaklig datainsamlingsmetod. I ett fall krävdes dock en kompletterande intervju, som 
bara gällde ett fåtal frågor, vilken vi gjorde per telefon på grund av att vi hade ont om tid och 
avståndet gjorde att en personlig intervju hade tagit en hel dag av vår tid.  

Som ett komplement till intervjuerna så har vi gjort en semiotisk näranalys av statyerna, en av 
bocken och en av draken.  

Vi ville ha information gällande strategier och resonemang snarare än uppfattningar och 
åsikter, därmed så använde vi oss av informanter som kunde ge oss den information vi 
behövde. En informant är en intervjuperson vars utsagor används som källor, som sedan kan 
kontrolleras utifrån källkritiska principer (Esaiasson et al. 2007, s. 258). Man använder sig av 
informantundersökningar när man vill ha fakta om en inträffad händelse, eller om hur något 
fungerar. Detta för att man därefter ska kunna ge en så bra redogörelse som möjligt över en 
händelse (Esaiasson et al. 2007, s. 257-258). 

3.4 Källkritik 

Man kan bedöma sanningshalten i olika påståenden med hjälp av fyra källkritiska regler: 
äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2007, s. 314).  

Informanterna är anställda på kommunen och därför kan de vara partiska och ses alltså som 
tendentiösa källor, vilket innebär att de kan ha anledning att framhäva vissa delar av historien 
medan de håller inne med mindre fördelaktiga detaljer. De är inte heller oberoende eftersom 
vi intervjuar dem i egenskap av anställda och de förmodligen tar hänsyn till vad chefer och 
medarbetare tycker i frågan, men eftersom frågorna inte rör några känsliga aspekter så anser 
vi ändå inte att källkritiken är något större problem. Dessutom är våra källor de som innehar 
mest kunskap i ämnet då det tillhör deras arbetsuppgifter så de är äkta och händelserna har 
tillkommit i nutid vilket gör dem samtida och därmed är risken minimal att informationen 
skulle vara fel på grund av glömska (Esaiasson et al. 2007, s. 317-322). 

3.5 Urval 

Eftersom vi är intresserade av att intervjua dem som innehar mest kunskap i våra frågor, så 
har vi valt våra informanter via ett strategiskt urval. I ett strategiskt urval väljer man de 
intervjupersoner som är bäst lämpade för studiens syfte (Esaiasson et al. 2007, s. 177). 
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3.6 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.6.1 Semistrukturerade intervjuer 
Vi började med att leta efter litteratur som vi sedan använde för att skriva vår teori och utifrån 
den skrev vi en intervjumanual. 

Därefter skickade vi e-mail till våra intervjupersoner där vi presenterade oss och förklarade 
vårt syfte med studien, samt informerade dem om att vi skulle ringa upp senare för att boka en 
tid för intervju. Intervjupersonerna innefattar Sanna Junkka, Camilla Nilzén, Anna Östman 
och Elisabeth Hugg. Sanna Junkka är kommunikatör på företaget Xcited och henne ville vi 
intervjua med avsikt att få tag på information gällande stadssymboler. Camilla Nilzén är 
marknadsansvarig på Sundsvalls kommun, Anna Östman är informations- och marknadschef 
på Gävle kommun och Elisabeth Hugg är projektledare på Gävle Convention Bureau. 

Först var vi på en personlig intervju med Sanna Junkka och fick därmed material till att skriva 
vår empiriska bakgrund. Sedan var vi i Gävle och genomförde intervjun med Anna Östman. 
Under intervjuns gång så visade det sig att hon inte var så väl insatt i stadsparaden och hon 
rekommenderade oss att vända oss till Elisabeth Hugg med dessa frågor. Då det geografiska 
avståndet är ganska stort och det bara handlade om några få frågor så valde vi att göra den 
intervjun per telefon och genomförde den några dagar senare. Sedan var vi på intervju med 
Camilla Nilzén i Sundsvall. 

Med undantag för telefonintervjun så genomfördes samtliga intervjuer på informanternas egna 
arbetsplatser. Vi ställde ett antal öppna frågor utifrån vår intervjumanual som de kunde tala 
fritt utifrån och vi hade följdfrågor som vi ställde om de inte redan besvarats (Esaiasson et al. 
2007, s. 259). Öppna frågor är ett bra sätt att få intressant information som man inte tänkt på 
att fråga om. Inledningsvis ställs några enkla inledningsfrågor såsom vad de har för befattning 
och hur länge de har jobbat på sina arbetsplatser med mera, detta för att skapa en bra stämning 
(Esaiasson et al. 2007, s.298). 

3.6.2 Semiotisk näranalys 
När vi träffar Sanna Junkka så passar vi på att fråga om hon har bilder på draken respektive 
bocken omålade. Vi har valt att använda oss av bilder istället för de statyer som finns 
tillgängliga på grund av att vi ville vara neutrala till de olika målningarna och företagen som 
står bakom dem och istället använda oss av statyerna omålade. 

I näranalysen undersöks hur innehållet i statyn framställs med ett denotativt och konnotativt 
betydelsesystem och omfattar bland annat statyns allmänna utseende och vilka associationer 
den ger. 

3.7 Styrkor och svagheter med studien 

3.7.1 Validitet 
Validitet är detsamma som giltighet och står för huruvida ett argument har med saken att göra 
eller inte, och betyder alltså att man verkligen undersöker det man har för avsikt att undersöka 
(Ekström, 2000, s. 73). 
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Vi lade ner mycket tid på att arbeta fram relevanta frågor, formulerade på ett begripligt sätt. 
Detta förhöjde vår interna validitet, då det är viktigt att frågorna utformas på ett korrekt sätt 
för att intervjupersonernas svar ska svara på syftet (Esaiasson et al. 2007, s. 244). Vi gjorde 
även en semiotisk näranalys för att för att stärka studiens validitet.  

Vi valde även att intervjua de som är ansvariga och innehar mest kunskap i frågan vilket gör 
att vår undersökning har extern validitet. 

3.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att man bearbetat materialet på ett 
forskningsmässigt korrekt sätt (Ekström, 2000, s. 73). 

Vi ville att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och har därför att strävat efter en 
avslappnad atmosfär, samtidigt som vi inte småpratade om saker som inte rörde intervjun. 
Detta för att vi inte ville ta bort fokus från ämnet (Ekström & Larsson, 2000, s. 61).  

Vi genomförde intervjuerna tillsammans eftersom risken att två personer missförstår 
intervjupersonen är mindre än om en person gör den ensam.  

Vi använde en bandspelare för att spela in intervjuerna och därefter transkriberade vi det som 
sagts medans det fortfarande var färskt i minnet. Det gjorde vi för att inte riskera att glömma 
bort de tolkningar vi gjorde under intervjun såsom sarkasm eller motsägelsefulla uttalanden 
(Ekström & Larsson, 2000, s. 64) och det höjer reliabiliteten. Vi bad om informantens 
tillstånd innan vi spelade in eftersom en bandspelare i många fall kan påverka en människas 
språk och beteende, så det är viktigt att denne är okey med den (Ekström & Larsson, 2000, s. 
230). 

3.7.3 Metodproblem 
Vi är medvetna om att semiotiska analyser innehåller en del subjektiva inslag, men vi ser inte 
det som något problem då vi använt dem endast som komplement till våra intervjuer. 

3.8 Empirisk bakgrund 

Xcited är ett företag som grundades av Julia Hamrin och Lisa Renander år 2003. Företaget är 
inriktat på platsmarknadsföring och har numera sju stycken anställda. En av dem är Sanna 
Junkka och hon jobbar där som kommunikatör och projektkoordinator sedan första juni 2009, 
och för att få material till vår empiriska bakgrund så har vi haft en intervju med henne. 

Julia Hamrin och Lisa Renander upptäckte 150 stycken fiskstatyer utspridda i en tysk stad 
under Julia Hamrins tid som utbytesstudent där. De tyckte att det var snyggt och funderade 
över huruvida det skulle gå att göra i Sundsvalls kommun. När de började en kurs i ung 
företagsamhet så insåg de att de ville satsa på att försöka få Sundsvalls kommun att använda 
sig av konceptet i Sundsvall. De blir inspirerade av open art utställningar och anser inte att 
man ska behöva gå på museum för att få uppleva konst utan tycker att konst ska vara 
lättillgängligt. 

Sommaren 2003 placeras 30 stycken statyer i form av drakar ut i Sundsvalls centrum under 
namnet stadsparaden. Därefter har de fortsatt komma tillbaka under somrarna. Från början så 
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var det dock tänkt att konceptet skulle säljas in som franchise till cityföreningen och att de 
skulle driva hela konceptet själva. Men det fungerade inte så Xcited tog det tillbaka och drev 
det själv istället. Det är ett samarbete mellan staden och företagen vilket ger goodwill och 
gynnar samtliga parter. 

Rent praktiskt går det till som så att kunderna, det vill säga företagarna, får köpa ett paket och 
välja var de vill ha statyn, som till exempel utanför sin entré eller i receptionen. De får hjälp 
med att anpassa sin design utefter sin målgrupp och vad varumärket representerar. De får även 
välja en konstnär utifrån en konstnärsbank med både lokala och rikskända talanger. 
Nästföljande år blir de tillfrågade om de vill ha kvar den även under den sommaren eller inte 
och om de inte är intresserade så målas den om och går vidare till ett nytt företag. Såvida inte 
företaget har haft den i minst tre år eftersom de då får behålla den och använda den till vad de 
vill eftersom de då står som ägare. 

Numera finns stadsparaden även i Gävle och Umeå, i skepnader av bockar och björklöv. Det 
är även på gång i Falun där det ska finnas kårebockar, i Linköping kommer de att ha lejon och 
i Östersund ska det stå storsjöodjur på gatorna. Xcited har även haft en dialog med den 
italienska staden Venedig som har anmält sitt intresse. Målsättningen är att stadsparaden ska 
finnas i minst 20 svenska städer och de vill även nå en internationell marknad. 1 

 

4. Empiri 
Under detta kapitel redogörs det material som samlats in i undersökningen. Till att börja med 
så redovisas intervjuerna på diverse kommun och avslutas med de semiotiska analyserna. 

4.1 Intervju med Anna Östman på Gävle kommun 

Varumärket Gävle 
Östman berättar att varumärket ses som en känsla och att det är den man ska känna och 
uppleva när man möter Gävle. ”Gävles brand är att man ska växa vid vatten, närmare bestämt 
vid havet och Gavleån och vi har en slogan som heter Gävle, välkommen ombord”, säger hon. 
Östman talar om att man ska känna att Gävle är ledande, inspirerande och välkomnande, och 
att detta är Gävles kärnvärden, vilka beslutats av kommunstyrelsen. 

”Gävles varumärke utvecklas hela tiden” klargör Östman och säger att de arbetar för att få fler 
besökare, etablerade företag och invånare. Östman berättar att de har en ny 
varumärkesplattform som togs fram för ett år sedan och är alltså ganska ny, men att den 
innehåller ett löfte om att Gävle ska vara ledande, inspirerande och välkomnande och att de 
hela tiden måste sträva emot det. ”Vi vill också visa att vi är en stad som ligger vid havet och 
att man ska få associationer till vattnet, och man ska växa både som människa och staden ska 
också växa”, säger Östman. 

                                                             
1 Sanna Junkka, kommunikatör Xcited, intervju den 4 december 2009. 
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Marknadsföringsstrategier 
Östman informerar om att de har arbetat med högskolan för att studenter ska välja Gävle som 
studieort. De lyfter fram staden medan högskolan lyfter fram sin utbildning och det gör de 
tillsammans på rekryteringsmässor och i tryckt material. De arbetar även med att få fler 
konferenser, kongresser och evenemang att förläggas till Gävle och de har även ett samarbete 
med mötesindustrin: Gävle Convention Bureau, fortsätter Östman.  

De har även ett projekt som kallas för ”mer jul i Gävle”, vilket är ett samarbete med 
besöksnäringen i Gävle där de arbetar med bocken och julen strategiskt för att få fler att 
besöka Gävle under december månad och spendera pengar berättar Östman. Hon nämner även 
att de har ett antal arrangemang, bland annat ett nytt som föddes under året och heter ”Gävle 
marinfestival”. 

Östman säger att det i varumärkesplattformen pratas väldigt mycket om Gävles historia som 
handels- och sjöfartsstad och att de vill lyfta fram den själ som finns i det. Det pratas även om 
vem man verkligen är och ens identitet, att det bottnar i det man verkligen är så att det inte 
bara blir någonting påhittat som världen ska uppfatta, fortsätter hon.  

Östman framhäver att de har gjort ett ambitiöst arbete med att undersöka Gävlebornas 
uppfattning om staden, hur utomstående ser på den och att de gjort en imageundersökning så 
det ligger väldigt mycket bakom deras varumärkesplattform. Hon säger att det i 
undersökningen framkom att man ibland upplever Gävleborna som historielösa och att det 
därför behöver kopplas tillbaka till varför Gävle en gång blev till. 

Gävle hade sin storhetstid på 1800-talet då den var en handels- och sjöfartsstad med den 
största utvandringshamnen i Sverige, så därför har man valt att bygga vidare på det berättar 
Östman. Så de byggde en marinfestival med tradition, gamla skepp och evenemang på vatten 
och land omkring och de har kopplat det tillbaka genom att arrangera Gävle Marinfestival i 
det gamla hamnområdet. Vi ville att det skulle signalera ”Välkommen ombord” och med det 
ville både locka besökare och sälja in det till Gävleborna, säger hon. 

Östman informerar om att de har arbetat med ett område som heter Gävle Strand och att det är 
ett område som har byggts precis bredvid Gävles marinområde och att de även där har jobbat 
med områdeshistoria och att de har marknadsfört den nya stadsdelen tillsammans med 
byggherrarna på området. Detta marknadsfördes på riksplanet och där lyfte man fram Gävle 
Strand och visade på ett attraktivt boende vid havet, för att få fler att flytta till Gävle, berättar 
Östman. 

Gävle Strand är ett varumärke som man jobbar mycket omkring och man marknadsförde det i 
riksmedior och 20 procent av alla som flyttade dit kom från andra städer än Gävle och blev 
nya skattebetalare, säger Östman. 

Östman säger att det är viktigt att använda sig av olika strategier för att marknadsföra sig utåt 
och inåt. Hon fortsätter berätta om att de undersökt huruvida Gävleborna skulle 
rekommendera en god vän att flytta till Gävle och att 88 procent av dem skulle göra det.”De 
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tycker att Gävle är så bra att bo i att de skulle kunna be en god vän att flytta hit” säger Östman 
och tycker att det innebär en god grund att stå på. 

Östman menar att det gäller att ladda Gävleborna med det budskap man vill förmedla och att 
evenemang är ett bra sätt. ”Det är ett bra sätt att göra dem stolta över staden under juletid och 
bocken skapar väldigt mycket stolthet”, säger hon. Det har även adderats massor med 
julbelysning och fysisk utveckling som får Gävleborna att prata om det med andra och säga 
till dem att komma och besöka staden eftersom det är fint, Gävleborna pratar gott om sin stad, 
fortsätter Östman. 

Gävle använder sig av storytelling och framförallt när det gäller bocken berättar Östman. Hon 
berättar att bocken både twittrar och har en egen blogg och att de har skapat en personlighet 
kring honom där han är en 43-årig man som dricker whisky.”Han har besökare från 140 olika 
länder” säger Östman. 

Marknadsföringskampanjer 
Östman talar om att viktiga marknadsföringskampanjer är Gävle Strand, Gävle Marinfestival 
och Gävle Convention Bureau. Det sistnämnda är otroligt kapitalintensivt och har redan dragit 
in evenemang för motsvarande 11 miljoner kronor till Gävle trots att det startades först i juni i 
år och projektledaren började i september. Hon säger att varje kongressdeltagare gör av med 
ungefär 3600 kronor per dygn på hotell, mat, konferensanläggning och transporter. Hon 
menar även att det är en viktig strategisk bit då den personen i kontakt med arrangörer 
marknadsför Gävle och att det är en väldigt viktig uppsökande säljverksamhet som en del i 
marknadsföringen.  

Gävlebocken skapar stort intresse i medierna och hamnar ofta direkt på förstasidorna av 
kvällstidningarna eller webbens startsidor säger Östman. Människor undrar huruvida han 
kommer att brinna i år eller inte och så vidare. De arbetar även mycket med lokala medier när 
det gäller Gävle Strand och det är svårare att komma in i nationella medier ”och vi tror ju att 
många av dem har flyttat till Gävle strand har någon slags anknytning också till Gävle sedan 
tidigare”, säger Östman. 

Östman berättar att de har arbetat väldigt målgruppsinriktat och att de har olika målgrupper. 
När det gäller konferens- och kongressidan så riktar sig marknadsföringen till arrangörer av 
olika slag, så som ett fackförbund eller en politisk organisation. De tar kontakt med lokala 
personer i Gävle som på olika sätt kan påverka var nästa års möte förläggs och som under 
årsmötet kan berätta att Gävle är intresserade av att ha årsmötet året efter. ”Det kan resultera i 
en konferens på 5-600 personer”, upplyser Östman. Marknadsföringen för Gävle Strand riktar 
sig till personer mellan 30-60 år och med en radie på cirka 20 mil, och där har de valt de 
tidningar som den här gruppen konsumerar säger Östman. Där har de undrat om de kan tänka 
sig att byta bostad inom ett år och populationen var på 255 tusen personer, fortsätter hon. 
Östman säger att målgruppen är lite bredare när det kommer till julen i Gävle då Gävlebocken 
har mycket fans i olika åldrar, både vuxna och barn tilltalas av honom.  

Östman talar om att de har gjort undersökningar för att ta reda på om det finns skillnader i hur 
utomstående och invånare upplever staden. De har gjort djupintervjuer med Gävlebor om hur 
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de ser på sin stad, samt frågat personer utifrån om hur de ser på Gävle som stad och vad det 
första de kommer att tänka på när de hör Gävle. De tillfrågade personerna tillhör ett 
genomsnitt av det svenska folket och de tänker först och främst på bocken, därefter på Brynäs, 
Gevalia, Läkerol och Furuviksparken. Gevalia är latin för Gävle och produceras också där 
precis som Läkerol förklarar Östman. Hon menar att andras varumärken ofta kommer upp när 
man tänker på en stad och att det är så även i Gävle, med undantag för Gävlebocken då. De 
frågade även de utomstående om deras inställning till Gävle var positiv eller negativ och bara 
två procent var negativa medan 20 procent var positiva, resten hade ingen uppfattning, och det 
är ungefär vad man kan vänta sig, säger Östman. 

”Det är ofta så att när man flyttar till en stad så har man någon slags social relation där, det är 
ganska sällan man flyttar till en stad och inte har någon som helst koppling dit”, menar 
Östman. Hon säger att de jobbar inifrån och ut och att de tycker att det är jätteviktigt att jobba 
med Gävleborna och få dem att se på Gävle som en strand vid havet och att de ska ha 
ambitionen att förflytta sig dit. Hon menar att de är en stad vid havet men att de måste 
utveckla sig ännu mer åt det hållet och att bli ännu mer av en havsstad. Sen ska de även tycka 
att det är en julstad och att det är en spännande stad att visa upp för andra. De ska tycka att det 
är roligt att visa upp sin stad och vara stolta över den, så vad Gävleborna tycker är otroligt 
viktigt, poängterar Östman.  

Tillvaratagandet av sociala respektive kulturella värden i stadens miljö 
Östman berättar att de kandiderade till att bli Europas kulturhuvudstad och att det var ett 
väldigt avancerat arbete kring det. I det arbetet så ingick det att ta tillvara på stadens kulturella 
värden och de har marknadsförts mycket i det sammanhanget inte bara i Gävle utan i hela 
regionen. Kultur används som en del av exempelvis ett möte vilket kan vara ett teaterinslag på 
en kongressmiddag eller något liknande. De är även väldigt stolta över att ha många 
skulpturer i staden och de har en Henry Moore staty som står bredvid bocken vilken har ett 
värde av 50 miljoner, klargör Östman. Hon säger att statyerna kanske inte är någon riktig 
reseanledning men att staden blir vackrare och de tycker att den bidrar till stadens 
förskönande. 

Delaktiga aktörer i marknadsföringen av staden 
Det finns inga aktörer som är med i helhetsmarknadsföring av Gävle utan man är med på den 
del som gynnar en själv, så antalet aktörer är väldigt olika i olika samarbeten, berättar 
Östman. Till exempel har det varit 3 byggherrar som de främst har samarbetat med när det 
gäller Gävle Strand, medan mötesdelen innefattar 28 aktörer och Mer jul i Gävle har cirka 15 
aktörer, säger hon. 

Förslag som rör marknadsföringen kan läggas fram av privatpersoner som har idéer likväl 
som de kan komma från aktörerna och kommunen, säger Östman. 

Östman förklarar att kommunstyrelsen är med och påverkar i marknadsföringen vad gäller 
den övergripande verksamhetsplanen, medan det är informations- och marknadsavdelningen 
som påverkar kring detaljerna såsom val av medier. Verksamhetsplanen ska sedan godkännas 
av chefen för kommundelskontoret, berättar hon. 
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4.2 Intervju med Elisabeth Hugg på Gävle kommun 

Introduktionen av stadsparaden 
Hugg berättar att en kollega vid namn Mia Bjurling på Gävles centrumsamverkan var på 
besök i Sundsvall för ett centrummöte och att hon då såg drakarna som ingår i Sundsvalls 
stadsparad. När hon kom tillbaka så pratade hon om att det kunde vara roligt att göra något 
liknande i Gävle. Därefter diskuterade hon detta med Lisa Renander och Julia Hamrin på 
Xcited och det var så det började. 

Gävle centrumsamverkan bestämde gemensamt med den dåvarande turistorganisationen 
Gävle&Co att starta upp projektet tillsammans, berättar Hugg och menar vidare att de 
resonerade som så att de hade en figur i bocken och att det fanns en naturlig koppling till den. 

”Bocken har funnits i Gävle i stadsbilden ända sedan 1960-talet när man började bygga 
halmbocken och det är ju egentligen det starkaste varumärket vi har”, säger Hugg. Hon 
berättar vidare att halmbocken är väldigt förknippat med Gävle och att det förekommer 
vadslagning om huruvida den kommer att stå kvar under året eller om den kommer att brinna. 
Det är inte bara välkänt i Sverige utan det här övervakas och följs även från många andra 
platser i världen. Det är en stor grej och Gävleborna känner sig väldigt stolta över att ha 
någonting som de förknippas med. Hugg tror att Gävleborna är väldigt stolta över att ha en 
sådan symbol och att den är förknippad med stolthet. 

Stadsparadens värde för staden 
Hugg säger att de såg stadsparaden som en möjlighet till att förlänga säsongen med bocken. 
Halmbocken står bara en månad på året och nu såg de en chans till att behålla bockarna i 
stadsbilden större delen av året så tanken var att de skulle kunna utöka säsongen med bocken, 
fortsätter Hugg. 

Reaktionerna på stadsparaden har varit väldigt blandade menar Hugg. Hon säger vidare att 
intentionen var att den skulle vara en bocksymbol som stod även under det halvår som 
halmbocken inte fanns ute. Senare sågs de som små lekplatser för barnfamiljer och att 
statyerna skulle vara något som barnen kunde klättra på och leka kring för att få in ett lekfullt 
inslag i stadsbilden. 

Hugg ser inte stadsparaden i andra städer som ett hot mot Gävle utan tycker att det är bra med 
konkurrens och att det bara är roligt om andra städer kan ta efter och använda den för att 
framhäva något i marknadsföringen eftersom det är ett bra sätt att stärka det varumärke man 
redan har. Hugg anser att man ska se det som att städerna kompletterar varandra istället. 

Bocken har formgivits av Gunnar Cyrén berättar Hugg, han är en världskänd konstnär från 
Gävle och hon tycker att det gör designen värdefull och att det är roligt att bocken fått en 
riktig design. 
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4.3 Intervju med Camilla Nilzén på Sundsvalls kommun 

Varumärket Sundsvall 
Nilzén säger att de definitivt ser Sundsvall som ett varumärke. Hon säger också att det inte 
brukar vara så populärt att produktifiera en plats men att hon ändå ibland jämför Sundsvall 
som produkt med en konsumentprodukt. Detta eftersom man baserar besluten av köp av 
konsumentprodukter väldigt mycket på känsla och att man gör detsamma när det kommer till 
platsval även om beslutet då tar längre tid. Nilzén menar att man kan jämföra en plats med en 
produkt men även med en person, där reflekterar man över hur man skulle beskriva en riktig 
Sundsvallsbo. 

Nilzén menar att andra tror att Sundsvall konkurrerar med Umeå men hävdar att så inte är 
fallet, Sundsvall är beroende av att det går bra för Umeå. Hon vill att Sundsvall förstår att vi 
finns i en internationell värld. ”Vi behöver människor ifrån hela världen hit för att vi ska 
kunna utvecklas”, säger Nilzén. 

Marknadsföringsstrategier 
Nilzén informerar om att de befinner sig i en process som innehåller många möten med olika 
människor samt ett antal studier för att därefter kunna ta fram Sundsvalls kärnvärden. ”Därför 
att ett varumärke måste vara sant och trovärdigt, annars så går det ju inte att sälja”, säger 
Nilzén. Detta eftersom besökare märker om informationen de fått varit en lögn när de kommer 
till Sundsvall och då faller trovärdigheten. De har frågat 865 sundsvallsbor, 800 svenskar 
utanför Sundsvall samt intervjuat 32 beslutsfattare och opinionsfattare i Sundsvall om deras 
bild av staden. De har även träffat universitetsstudenter, ungdomar från 16 år, pensionärer och 
nya svenskar om deras bild av Sundsvall och har nu massor av material att tratta in för att få 
svar på hur varumärket ser ut idag och hur Sundsvallsbor och beslutsfattare vill att Sundsvall 
ska betraktas utifrån i framtiden, förklarar Nilzén. 

Från kommunens sida har man tidigare jobbat mot fem målgrupper: investerare/etablerare, 
potentiella inflyttare, studenter, turister och Sundsvallsborna själva nämner Nilzén. Just nu 
pågår ett stort arbete med att marknadsföra sig mot potentiella inflyttare och de har en 
inflyttningslots som arbetar mycket med personliga kontakter. Hon heter Ulrika Sjöberg och 
är ansvarig för att försöka hitta människor som vill flytta till Sundsvall och hjälpa dem med 
dagisplatser, eventuellt jobb, bostadstips och andra praktiska frågor som underlättar flytten för 
dem. Detta har varit väldigt framgångsrikt och deras strategi är att jobba med personlig 
marknadsföring mot utomstående som vill flytta för att underlätta för dem och på så sätt få 
dem att väga över till Sundsvalls fördel, berättar Nilzén. 

”Det är klart att man använder sig av vissa kanaler för att visa att man finns” säger Nilzen. 
Till exempel så använde de sig förra året av gatufestens bilaga som gick ut i Mälardalen 
eftersom de vet att många norrlänningar besöker gatufesten och man vill göra dem 
uppmärksamma på inflyttningslotsen. På det sättet fick Sjöberg samtal från ett antal personer 
som blev inbjudna till ett hemvändartält som hon använde under gatufesten. Varje år bjuds 
även före detta sundsvallsbor till en träff i Stockholm tillsammans med Timrå och Härnösand 
för att marknadsföra Sundsvall och skapa relationer vilket brukar bli väldigt lyckat, fortsätter 
Nilzén. 
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Nilzén talar om att det även sker en marknadsföring riktat till turister i ganska hög grad och 
det sker via Visit Sundsvall som finansieras av kommunen, Nutek och länsstyrelsen. Det är ett 
projekt som man är väldigt aktiv med och som används inom turist- och besöksnäringen.  

Visit Sundsvall hette från början Norrlands huvudstad men bytte namn både på grund av 
komplexiteten kring det och för att det skulle bli mer internationellt gångbart, berättar Nilzén. 
Vad gäller besöksnäringen så är Sundsvall ändå Norrlands huvudstad då de har flest besökare, 
flest antal hotellnätter och bäst shopping och det är något som är känns häftigt och ger en 
stolthet hos dem. Men det finns många Sundsvallsbor som inte ser staden som det och frågar 
man utomstående så menar de att det är Umeå som är Norrlands huvudstad och det blir ett 
problem i trovärdigheten eftersom varumärket kommunicerade något som de inte uppfattas 
vara, poängterar Nilzén.  

Nilzén säger att de för tillfället inte har någon strategi emot Sundvallsborna men att det delvis 
kommer att komma i varumärkesarbetet de jobbar med. ”Det är egentligen väldigt svårt att 
marknadsföra en plats för dem som redan bor på platsen” menar hon eftersom de påverkas så 
mycket av vad som händer runtomkring dem, saker som ifall bussen kommer i tid, om barnen 
har det bra på dagis eller om de trivs på jobbet. 

Via studier har de sett att Sundsvallsborna trivs bra i sin stad och att de är nöjda med att den 
är vacker och har nära till natur och vatten samt ett bra utbud av shopping och nöjen, klargör 
Nilzén. ”Jag skulle ju vilja påstå att framgången för en plats blir lite lättare om människorna 
som bor på platsen själva vill ställa sig upp och prata om sin plats”, säger Nilzén. Hon menar 
att det inte räcker att marknadsförarna är bra på att prata om Sundsvall utan att det måste 
finnas en inneboende kraft i medborgarna att göra detsamma, men att hon inte upplever att de 
gör det i så stor utsträckning.  

Nilzén berättar att det ändå finns de som är riktiga ambassadörer för Sundsvall, sådana som är 
engagerade och gärna pratar om staden när de får chansen och att det är viktigt för Sundsvall. 

Nilzén talar om att de delvis använder sig av storytelling men att det inte är strategiskt. Hon 
tror absolut att det kan vara en del i positioneringen av ett varumärkesarbete. De har 
kommunicerat ut en historia kring draken som är väldigt vackert beskriven. ”Det finns de som 
säger att den inte är sann men det är ju så med storytelling”, menar Nilzén. 

För några veckor sedan så gjordes ett seminarium för 35 Sundsvallsbor där de fick jobba med 
varumärket Sundsvall och under någon timme så fick de jobba med storytelling kring staden, 
informerar Nilzén. ”Det här är människor som inte arbetar med marknadsföring eller 
kommunikation men de gjorde väldigt bra ifrån sig och kom fram med fyra historier som 
baserar sig bland annat på branden som var år 1888” förklarar Nilzén. 

Nilzén klargör att de med sina marknadsföringsstrategier vill uppnå tillväxt av Sundsvall i 
form av arbetskraft och nya arbeten samt att det ska bli en framgångsrik plats i framtiden. ”Ett 
fungerande näringsliv med bra tillväxt genererar skattepengar till kommunen som gör att det i 
sin tur går att utveckla skola och barnomsorg och så vidare”, klargör Nilzén. Hon säger vidare 
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att de vill bli en inflyttningsort och en framgångsmagnet, och för att lyckas med det så måste 
platsen fungera på olika sätt och vara tillgänglig för nya företag och entreprenörer. 

Marknadsföringskampanjer 
Nilzén berättar att de flesta marknadsföringskampanjer det senaste året har riktat sig till 
turister och att det då har varit Visit Sundsvall i samarbete med kommunen som hållit i det. 
Just nu arbetar de med julstaden Sundsvall och jobbar med att marknadsföra den för Åre, 
Östersund och Trondheim för att få dem att göra sin julshopping i Sundsvall. Förra året hade 
de en kampanj som sträckte sig ända till Umeå men de hade sämre med pengar i år fortsätter 
hon. ”Vi kan se ordentliga strömmar också norrifrån och hit, att man gör sin julshopping här 
och bor på hotell och sen går man på casinot och så vidare”, säger Nilzén.  

Man har jobbat mycket med Gatufesten och det var väldigt mycket folk från hela landet i 
staden den veckan, informerar Nilzén. Gatufesten är främst riktat till besöksnäringen och 
insatsen till inflyttare och i somras slogs ett rekord med ett stort antal norrmän som besökte 
staden, säger hon. 

Besöksnäringen har gjort en del kampanjer i form av aktiviteter för potentiella inflyttare 
berättar Nilzén. Det har till exempel gjorts en del studentkampanjer och de hade ett projekt på 
gång med Stubo och Studentkåren men de fick köpstopp i våras så det kunde inte genomföras. 
De samarbetar med Stubo och bostadsgaranti vilket de tycker är viktigt att behålla även om 
universitetet växer, fortsätter Nilzén. 

Nilzén talar om att de använt sig av en mängd olika medier under årets lopp, allt ifrån 
printannonsering till radio. Hon säger att kommunen däremot aldrig använt sig av TV men att 
Visit Sundsvall gjorde det förra året när de i Sundsvall marknadsförde Julstaden till 
besöksnäringen. De har även använt sig en del av sociala medier och gjort en del på Facebook 
samt släppt en film på youtube, informerar Nilzén. 

Enligt Nilzén så finns en risk att det uppstår ett glapp mellan hur utomstående och invånare 
upplever staden och att man måste försöka minimera den. Hon menar att det är en av 
anledningarna till att man gör varumärkesarbete. ”Det finns otaliga platser och 
konsumentprodukter som har gått i den fällan där man påstår att man levererar någonting, 
men att upplevelsen av produkten inte är så och då blir det inte bra”, förtydligar Nilzén. 

Tillvaratagandet av sociala respektive kulturella värden i stadens miljö 
Nilzén berättar att de i studierna fått ett ganska gott betyg vad gäller kulturen och då 
framförallt barnkulturen, men att de finns en efterfrågan på alternativ kultur och att de kunde 
vara lite bredare där. Hon säger att de inte gör några särskilda insatser för kulturen som sådan 
utan att det är mera en del av helheten.  

Delaktiga aktörer i marknadsföringen av staden 
Enligt Nilzén så finns det många delaktiga aktörer i marknadsföringen av staden, så som den 
offentliga finansieringen, Sundsvalls kommun, Sundsvallsarena, Visit sundsvall, på stans 
citybolag, Birtsa City, universitetet och privata aktörer.  
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Det är de delaktiga organisationerna som lägger fram förslag gällande marknadsföringen i 
första hand, framför Nilzén, men att varumärkesarbetet även kan vara ett politiskt uppdrag 
fast det då beror på att det finns tjänstemän som har ett påtalat behov av det och det är då ett 
beslut. 

Introduktionen av stadsparaden 
Julia Hamrin och Lisa Renander kontaktade Nilzén med sin idé gällande stadsparaden och 
hon accepterade den.”Det var en jättebra idé men man kunde nog inte se då att det skulle bli 
så här stort som det blev”, säger Nilzén och menar att det har blivit väldigt populärt.  

Nilzén berättar att det i varumärkesarbetet av Sundsvall framkom att många gärna pratar om 
Sundsvall som symbol, men att det i Sundsvallsbornas ögon finns två symboler för Sundsvall 
och det är draken och skvadern. Hon säger att det är framförallt äldre människor som pratar 
om skvadern medan de yngre pratar om draken. 

Nilzén talar om att draken har använts i storytelling av staden och det handlade om en kortare 
berättelse som kommunicerades vid lämpliga tillfällen. När Sundsvall byggdes upp igen efter 
branden så fanns det vindflöjlar med drakar på taken och enligt sägnen så var det en 
österländsk, god drake som skyddar mot eld. Hon berättar att de funderade omkring den och 
historien om att den inger mod och liv till Sundsvallsborna och att den skyddar staden. 
Vartefter har draken växt för Sundsvall och det är relativt enkelt att jobba med draken som 
begrepp. Kommunen valde den som symbol för staden, den är Sundsvalls logotyp klargör 
Nilzén. 

Det finns dock de som menar att drakar bara var en trend på den tiden och att det inte betydde 
mer än att det var snyggt, berättar Nilzén. Sedan finns även de som tycker att draken är 
obehaglig och som vill ha bort den som symbol. 

Stadsparadens värde för staden 
Nilzén tycker att statyerna ger stadsbilden en annan dimension och gör staden mer levande. 
”Det är väldigt populärt bland barnen och det är roligt att företagen själva går in och köper sin 
egen profil på draken”, säger Nilzén. 

”Det finns de som inte tycker om statyerna och som anser att de förstör stadsbilden”, berättar 
Nilzén. Någon föreslog att man skulle ställa upp alla drakarna i en park och låta barnen klättra 
på dem där istället för att ha dem utspridda i staden. Men till största delen så har reaktionerna 
på statyerna varit positiva, många är förtjusta i dem och så även de på kommunen,  

Nilzén ser inte andra städers användning av statyer som något hot gentemot Sundsvall utan 
menar att Xcited är ett företag som ska sälja bra idéer och hon tycker det är kul att det finns 
entreprenörer i staden som rör sig framåt. 

 

4.4 Semiotisk näranalys av bockstatyn 
Statyn är ungefär en meter hög och gjord av glasfiber. Den föreställer en bock och står på en 
platta med rundade hörn och den står stadigt på fyra konformade ben. Konerna är breda 
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nedtill och har en något rundad form och smalnar av upptill. Kroppen är kantig och ganska 
liten i förhållande till resten av statyn, under magen har den en struktur som påminner om 
päls. Den har en liten svansstump som står uppåt. Hornen sträcker sig som en båge från 
huvudet till slutet av ryggen och är sammansmälta i båda ändar. De viker sig lätt utåt från 
varandra och är rundade på undersidan och på översidan är de skurna som små trekanter och 
bildar ett sicksackmönster. Huvudet är rundat framifrån medan det är platt på sidorna, munnen 
är öppen och öronen står ut i 90 graders vinkel.  

Statyn är symmetrisk och dess kreativa men enkla former gör att den känns lekfull men även 
tidlös. I och med att kroppen är förhållandevis liten medans benen är väldigt stora så känner 
man spontant att det inte rör sig om en fullvuxen bock. 

Man associerar statyn till lekfullhet och barnvänlighet på grund av dess lekfulla former. Den 
öppna munnen ger också en illusion om att den är redo att matas, vilket kan ge kopplingar till 
en djurpark där barnen får gå in och mata djuren. Svansen står uppåt vilket är ett djurs sätt att 
signalera att det är gladlynt och sällskapligt. Allt detta gör att den ser väldigt snäll och ofarlig 
ut, detta är inte en bock redo att attackera utan snarare än lekfull vän. 

Bockens horn kan påminna om vingar på grund av dess form som vinklas lätt utåt likt 
fjärilsvingar, samt att de är sammanslutna i både rygg och huvud. Vingarna gör att statyn kan 
förknippas med en ängel och känns därmed väldigt god. 

Statyn är av estetisk karaktär och dess dominerande egenskaper är de lekfulla former och 
intrycket man får av den är positivt.  

4.5 Semiotisk näranalys av drakstatyn 

Statyn är ungefär en meter hög och gjord av glasfiber. Den föreställer en drake som står på en 
fyrkantig platta. Draken har fyra tassar som är ganska stora i förhållande till de korta benen 
och den har tre stora klor på vardera tass. Kroppen är ganska rund men ändå välformad och 
känns stabil samtidigt som den är väldigt låg. Den har ryggknotor som sträcker sig från 
huvudet, hela väggen ner till svansen. Knotornas form är mjuka och rundade samtidigt som de 
är väldigt tydligt framhävda. Svansen viker sig framåt på statyns vänstra sida och tippen har 
en pilliknande form. Från underkroppen upp längs halsen finns en rad knotor lika den typen 
man känner igen från klassiska bilder på drakar. Halsen är lång och det ser ut som att draken 
sträcker på den. Den har knubbiga kinder och öron med mjuka former. Huvudet är detaljerat 
med ögon och stora näsborrar, den tittar rakt fram och har munnen stängd. Nosen är ganska 
bred och två hörntänder blottas och ligger jämns med underkäken.  

Statyns former är runda och ganska detaljerade, vilket får den att se ganska realistisk ut. På 
grund av dess stora tassar och huvud samt de korta benen så känns den lekfull. De runda 
formerna gör även att den ser mjuk och kramvänlig ut. Statyn känns tidlös.  

Huggtänderna, de stora klorna och den pilformade svanstippen kan associeras till att den är 
farlig och ondskefull. Huggtänderna påminner om en sabeltandad tiger, klorna är stora och 
utfällda och svanstippen påminner om en djävulssvans. Men de runda proportionerna i 
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kombination med de korta benen får den att påminna lite om en seriefigur och i det 
perspektivet ser den väldigt snäll ut. 

Draken som symbol kan associeras till både eld och vatten. Den eldsprutande är den elaka 
varianten och står för ondska och i och med att Djävulen ibland avbildas som en eldsprutande 
drake så kan man se ett samband, främst med tanke på svansen. Draken som lever i vatten är 
snäll. Med anledning av detta så kan draken tolkas till båda aspekterna. 

 

5. Analys 
I det här kapitlet knyts teorin samman med empirin. 

5.1 Gävle kommun 

Varumärket Gävle 
Östman berättar att de ser varumärket Gävle som en känsla och att det är den man ska känna 
och uppleva när man möter Gävle. Detta stämmer med vad Palm säger om att 
kommunikatören måste ladda varumärket med en känsla om det inte redan finns en inbyggd 
sexighet. Gävles brand är att man ska växa vid vatten, närmare bestämt vid havet och Gavleån 
och vi har en slogan som heter ”Gävle, välkommen ombord”, säger Östman. Enligt Dahlén & 
Lange så består ett varumärkes identitet bland annat av grundläggande varumärkesuttryck 
som exempelvis slogans.  

”Vi vill visa att vi är en stad som ligger vid havet och att man ska få associationer till vattnet, 
och man ska växa både som människa och staden ska också växa”, säger Östman. Hon 
berättar att de har en ny varumärkesplattform som togs fram för ett år sedan och är alltså 
ganska ny, men att den innehåller ett löfte om att Gävle ska vara ledande, inspirerande och 
välkomnande och att de hela tiden måste sträva emot det då det är stadens kärnvärden. Det 
kan jämföras med vad Lagergren säger om att kärnvärden ska beskriva hur verksamheten 
bedrivs, synen på människan och dess roll i samhället. Det går också bra ihop med vad Melin 
säger om att det är viktigt att ha en tydlig uppfattning om vad identiteten ska representera 
eftersom det kan vara av stor betydelse för varumärket. 

Östman berättar att Gävles varumärke utvecklas hela tiden och säger att de arbetar för att få 
fler besökare, etablerade företag och invånare. Detta är korrekt enligt Melin som poängterar 
att ett varumärkes identitet inte byggs upp en gång för att bli bestående utan måste utvecklas 
hela tiden. 

Marknadsföringsstrategier 
Östman talar om att de har arbetat med högskolan för att studenter ska välja Gävle som 
studieort och att de lyfter fram staden medan högskolan lyfter fram sin utbildning. Detta 
överensstämmer med vad Melin säger om att reklamens uppgift är att informera, övertyga och 
påminna konsumenterna om en märkesprodukt och dess konkurrensfördelar. Östman berättar 
vidare att de även arbetar med att få fler konferenser, kongresser och evenemang att förläggas 
till Gävle. Enligt Kotler, Haider & Rein så definierar det en del av mötesindustrin och ju fler 
som ingår i gruppen, desto mer tjänar platsen. 
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De har även ett projekt som kallas för ”mer jul i Gävle”, vilket är ett samarbete med 
besöksnäringen i Gävle där de arbetar med bocken och julen strategiskt för att få fler att 
besöka Gävle under december månad och spendera pengar, berättar Östman. Hon nämner 
även att de har ett antal arrangemang, bland annat ett nytt som föddes under året och heter 
”Gävle marinfestival”. Enligt Haider & Rein ingår den här typen av attraktioner under 
attraktionsmarknadsföring och används för att tillfredsställa invånarna och attrahera 
utomstående. Enligt Mossberg & Johansen så är en händelse begränsad till en specifik plats 
vid en viss tid där en arrangör, ett antal deltagare och ett fast program kan urskiljas och har 
koppling till platsen i fråga ett evenemang och återkommande sådana har större möjlighet att 
påverka imagen då medvetenheten om dess existens ökar för varje år. 

Östman säger att det i varumärkesplattformen pratas väldigt mycket om Gävles historia som 
handels- och sjöfartsstad och att de vill lyfta fram den själ som finns i det. Detta är korrekt 
enligt Mossberg & Johansen som menar att våra värderingar och principer byggs kring 
historier eftersom de berättar om vår bakgrund och ger vårt liv sammanhang. Det pratas även 
om vem man verkligen är och ens identitet, att det bottnar i det man verkligen är så att det inte 
bara blir någonting påhittat som världen ska uppfatta, fortsätter Östman. Det är jämförligt med 
vad Aaker skriver om att ett varumärkes identitet ska ge direktiv, syfte och mening åt märket 
eftersom det är drivkraften till associationerna som kopplas till det och dessa är dess hjärta 
och själ. 

Östman framhäver att de har gjort ett ambitiöst arbete med att undersöka Gävlebornas 
uppfattning om staden, hur utomstående ser på den och att de gjort en imageundersökning så 
det ligger väldigt mycket bakom deras varumärkesplattform. Hon säger att det i 
undersökningen framkom att man ibland upplever Gävleborna som historielösa och att det 
därför behöver kopplas tillbaka till varför Gävle en gång blev till. Tench & Yeomans skriver 
att alla planerade processer följer ett mönster som kallas PR-arbetsmodellen och att det består 
av fyra steg. Först görs en situationsanalys, därefter identifiering av problemet, sedan planerar 
man en strategi för hur problemet ska lösas och därefter görs en ny analys för att få veta om 
det är löst eller inte. Enligt den här modellen så överensstämmer det Östman säger med de två 
första stegen och sedan kommer hon in på det tredje när hon berättar att de har valt att bygga 
vidare på sin storhetstid som var på 1800-talet när de var den största utvandringshamnen i 
Sverige och att de byggde en marinfestival med tradition, gamla skepp och evenemang på 
vatten och land omkring och de har kopplat det tillbaka genom att arrangera Gävle 
Marinfestival i det gamla hamnområdet. ”Vi ville att det skulle signalera Välkommen ombord 
och med det ville både locka besökare och sälja in det till Gävleborna”, säger hon. Detta är 
enligt Mossberg & Johansen ett bra drag då berättelser är det viktigaste redskapet vi har för att 
förstå och göra våra erfarenheter meningsfulla. De säger vidare att det är det grundläggande 
medium vi använder oss av för att prata, tänka, utvecklas och förstå varandra.  

Östman informerar om att de har arbetat med ett område som heter Gävle Strand och att det är 
ett område som har byggts precis bredvid Gävles marinområde och att de även där har jobbat 
med områdeshistoria samt att de har marknadsfört den nya stadsdelen tillsammans med 
byggherrarna på området. Detta marknadsfördes på riksplanet och där lyfte man fram Gävle 
Strand och visade på ett attraktivt boende vid havet, för att få fler att flytta till Gävle och 20 
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procent av alla som flyttade dit kom från andra städer än Gävle och blev nya skattebetalare 
berättar hon vidare. Byggandet av platsen är alldeles korrekt enligt Kotler, Haider & Rain som 
menar att man i platsmarknadsföringen ska designa platser som tillfredsställer målgruppens 
behov eftersom det är först när invånare och företag är nöjda med sina områden och möter 
besökares och investerares förväntningar som det är lyckat. 

Enligt Östman så är det viktigt att använda sig av olika strategier för att marknadsföra sig utåt 
och inåt. Hon berättar att de har undersökt huruvida Gävleborna skulle rekommendera en god 
vän att flytta till Gävle och att 88 procent av dem skulle göra det. ”De tycker att Gävle är så 
bra att bo i att de skulle kunna be en god vän att flytta hit”, fortsätter Östman och tycker att 
det innebär en god grund att stå på. Detta går bra ihop med vad Dahlén & Lange skriver om 
begreppet word-of-mouth, vilket handlar om att sprida information och på det sättet göra 
marknadskommunikationen mer effektiv. De säger att faktumet att det inte är själva 
organisationen som är avsändare utan enskilda individer i målgruppen ökar trovärdigheten, så 
länge som det har en stark effekt på människors intresse. Anledningen till detta är att 
målgruppen som avsändare inte har något eget intresse av produktens försäljning. 

Östman menar att det gäller att ladda Gävleborna med det budskap man vill förmedla och att 
evenemang är ett bra sätt. ”Det är ett bra sätt att göra dem stolta över staden under juletid och 
bocken skapar väldigt mycket stolthet, säger hon”. Det har även adderats massor med 
julbelysning och fysisk utveckling som får Gävleborna att prata om det med andra och säga 
till dem att komma och besöka staden eftersom det är fint, Gävleborna pratar gott om sin stad, 
fortsätter Östman. Det kan jämföras med det Urde säger om att ett varumärke i grunden är ett 
tecken som genom socialt samspel och överenskommelse mellan människor får en mening 
och därmed kan bli en symbol. Urde säger vidare att symbolen kan relatera till människors 
identitet, självbild och uppfattningar av verkligheten och att aktörerna inom ett varumärke kan 
interagera med sitt varumärke på ett motsvarande sätt. Det fungerar även väl ihop med det 
Palm säger om att det riktiga målet är att hamna på samtalsagendan, att man diskuteras och 
samtalas om mellan privatpersoner. Han menar vidare att man vill ha ett rykte som cirkuleras 
runt bland sin målgrupp för att hela tiden finns i deras medvetande. 

Enligt Östman så använder sig Gävle av storytelling och framförallt när det gäller bocken. 
Hon berättar att bocken både twittrar och har en egen blogg och att de har skapat en 
personlighet kring honom där han är en 43-årig man som dricker whisky. Att besökarna själva 
får gå in på bockens blogg och läsa information om den kan jämföras med det Palm skriver 
om efterfrågestyrda projekt. Han menar att opinionsbildning, Issues management, reklam och 
profilering är verksamheter som är effektstyrda och utgår från ett sändarperspektiv med syftet 
att påverka intressenter och målgrupper. Målet är att tillfredställa målgruppernas 
informationsbehov och utgår från efterfrågestyrda kommunikationsprojekt ifrån mottagarens 
perspektiv. Han förklarar att ett efterfrågestyrt informationssystem innebär att den som vill ha 
en viss information själv söker upp den. Vidare säger Palm att det finns både för- och 
nackdelar med efterfrågestyrd kommunikation. Fördelen är kostnadseffektiviteten då 
informationssökaren själv letar fram den information som behövs och teoretiskt sett så når rätt 
information rätt mottagare i rätt situation och vid rätt tidpunkt och därmed går ingen 
information till spillo. Tack vare internet, som är på väg att bli det dominerande mediet, så 
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finns det goda möjligheter för interaktivitet. Genom en länk kan man enkelt klicka sig vidare 
från en webbplats till en annan och på så sätt få svar på vanliga frågor. På en webbplats finns 
även information tillgängligt dygnet runt, och ny information kan snabbt och enkelt 
uppdateras och ändras. Nackdelen är att målgruppen kanske inte inte vet om dess existens och 
inte hittar informationen med anledning av det. Målgruppen har även en tendens till att bara 
söka information som är fördelaktig, vilket gör att den sämre informationen sällan kommer 
fram. Palm säger vidare att det kan orsaka en kunskapsklyfta då inte alla kunskapen eller 
möjligheten som krävs för att nå informationen och då i synnerhet den på internet. 

 ”Han har besökare från 140 olika länder”, fortsätter Östman och syftar till bockens blogg. 
Falkheimer & Heide skriver att datormedierad kommunikation gör det möjligt att 
kommunicera med publiken på nya sätt, med hjälp av utifrån-strategier där individen själv får 
leta hämta informationen från organisationen efter behov.  En utifrån-strategi är en 
servicefunktion från organisationens sida men kräver en aktiv användare av information. 
Detta kommunikationssätt avlastar även organisationen från standardfrågor. Falkheimer & 
Heide menar även att datormedierad kommunikation ger oss en tidsmässig frihet eftersom det 
inte spelar någon roll vart på jordens yta som mottagaren finns och geografiska avstånd och 
tidsskillnader inte hindrar möjligheten att kommunicera. Kommunikatörerna behöver heller 
inte vara uppkopplade mot nätet samtidigt för att kommunicera.  

Marknadsföringskampanjer 
Östman talar om att viktiga marknadsföringskampanjer är Gävle Strand, Gävle Marinfestival 
och Gävle Convention Bureau. Det sistnämnda är otroligt kapitalintensivt och har redan dragit 
in evenemang för motsvarande 11 miljoner kronor till Gävle trots att det startades först i juni i 
år och projektledaren började i september. Dessa marknadsföringskampanjer motsvarar det 
Melin säger om att en konkurrenskraftig varumärkesstrategi ska vara enkel och lätt att 
begripa, den ska bidra till att investeringarna ökas och den ska skapa förutsättningarna till att 
utveckla ett funktionellt brand management-system. 
 
Gävlebocken skapar stort intresse i medierna och hamnar ofta direkt på förstasidorna av 
kvällstidningarna eller webbens startsidor säger Östman. Människor undrar huruvida han 
kommer att brinna i år eller inte och så vidare. Detta är lyckat enligt Palm som menar att det 
är en nödvändighet att målgruppen är angelägna av ämnet ifråga och är villiga att ta del av 
informationen för att ett mål ska kunna uppnås. Det måste finnas, eller skapas, ett intresse och 
engagemang för ämnet. Han säger även att en kvalifikation som är oumbärlig för att 
målgruppen ska ta del av informationen i ett ämne, är att de är intresserade av frågan.  
 
Enligt Östman så arbetar de även mycket med lokala medier när det gäller Gävle Strand och 
det är svårare att komma in i nationella medier. ”Och vi tror ju att många av dem som har 
flyttat till Gävle strand har någon slags anknytning också till Gävle sedan tidigare”, säger 
Östman. Det kan jämföras med vad Dahlén & Lange säger om att välja den mest mottagliga 
målgruppen som primär målgrupp, då det ger mest valuta för pengarna och man hoppas att de 
andra målgrupperna också kommer att exponeras för kommunikationen och därmed även de 
påverkas som en bonus. De säger vidare att de mest mottagliga kunderna är relativt lätta att nå 
då de redan är uppmärksamma och gärna tar del av budskapet och kräver ingen större 
bearbetning. 
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Östman berättar att de har arbetat väldigt målgruppsinriktat och att de har olika målgrupper. 
Detta är en bra strategi enligt Dahlén & Lange som säger att man inte nödvändigtvis behöver 
välja endast en målgrupp i marknadskommunikationen och att det ibland kan vara intressant 
att rikta sig till flera målgrupper samtidigt. Men de säger även att de innebär en högre kostnad 
och att det därför kan behöva prioriteras så att man fokuserar mer på en målgrupp och jobbar 
på att kommunikationen ska bli maximalt effektiv gentemot den primära målgruppen. Östman 
säger vidare att när det gäller konferens- och kongressidan så riktar sig marknadsföringen till 
arrangörer av olika slag, så som ett fackförbund eller en politisk organisation. De tar kontakt 
med lokala personer i Gävle som på olika sätt kan påverka var nästa års möte förläggs och 
som under årsmötet kan berätta att Gävle är intresserade av att ha årsmötet året efter. ”Det kan 
resultera i en konferens på 5-600 personer”, upplyser Östman. Detta överensstämmer med vad 
Palm skriver om organisk tillväxt. Den bygger på ett slags ”kedjebrevsprincip”, där ett 
begränsat antal förebilder och opinionsledare väljs ut och ska påverka andra i sin sociala 
omgivning, som i sin tur påverkar människor i sin omgivning. Det överensstämmer även med 
det han säger om att det finns en kommersiell variant av organisk tillväxt kallad buzz 
marketing, där marknadsföraren väljer ut människor som kan förväntas vara förebilder för 
andra, och hoppas därefter att personer ska använda produkten och tala väl om den och på så 
sätt påverka andra att vilja köpa deras produkt.  

Östman informerar om att marknadsföringen för Gävle Strand riktar sig till personer mellan 
30-60 år och med en radie på cirka 20 mil, och där har de valt de tidningar som den här 
gruppen konsumerar. Enligt Palm så är det här tillvägagångssättet korrekt då målgruppen 
behöver vara mer definierad när den är mindre och även medierna behöver vara mer selektiva 
i sin marknadskommunikation. Han talar om att det i sådana fall används medier som 
specialtidningar, fackpress, telemarketing och direktreklam med mera för att nå den specifika 
målgruppen. Även Dahlén & Lange menar att det första och viktigaste steget i 
medievalsprocessen är att matcha mediet med målgruppen. Syftet med ett medium är förstås 
att nå sin målgrupp och man måste därför vara säker på att man verkligen når målgruppen 
med det valda mediet.  

Östman säger att målgruppen är lite bredare när det kommer till julen i Gävle då Gävlebocken 
har mycket fans i olika åldrar, både vuxna och barn tilltalas av honom. Enligt Mossberg & 
Johansen så är storytelling en viktig aspekt när det kommer till byggandet av relationer 
eftersom den inte rangordnas. En historia kan tilltala lyssnare och tittare oavsett sådant som 
vilken åldersgrupp de tillhör eller vad de har för kön, utbildning eller yrke. 

Östman talar om att de har gjort undersökningar för att ta reda på om det finns skillnader i hur 
utomstående och invånare upplever staden. De har gjort djupintervjuer med Gävlebor om hur 
de ser på sin stad, samt frågat personer utifrån om hur de ser på Gävle som stad och vad det 
första de kommer att tänka på när de hör Gävle. Detta är korrekt enligt Stigel & Frimann som 
menar att marknaden ska reflektera både invånarnas uppfattningar av staden och hur besökare 
upplever den. De upplyser om att ifall den här förbindelsen mellan den interna och den 
externa nivån inte etableras, så finns en stor risk att kampanjen och dess koncept kommer att 
bestå av imponerande värden vilka är inkonsekventa med vad som kan upplevas av både 
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invånare och besökare, eftersom det måste finnas en koppling mellan externt presenterade 
varumärkesvärden och internt upplevda värden. 

 Enligt Östman så tillhör de tillfrågade personerna ett genomsnitt av det svenska folket och de 
tänker först och främst på bocken, därefter på Brynäs, Gevalia, Läkerol och Furuviksparken. 
Detta stämmer bra överens med vad Kotler, Haider & Rein säger om att man kan definiera en 
plats image som summan av de övertygelser, idéer och intryck som människor har av en plats. 
Dess image representeras av ett stort nummer associationer och delar av information som 
kopplas ihop med platsen. De är produkter av det undermedvetna som försöker utveckla och 
ta fram det viktiga i informationen om en plats. 

Östman upplyser om att andras varumärken ofta kommer upp när man tänker på en stad och 
att det är så även i Gävle, med undantag för Gävlebocken. Hon talar om att de även frågade 
utomstående om deras inställning till Gävle var positiv eller negativ och bara två procent var 
negativa medan 20 procent var positiva, resten hade ingen uppfattning, och att det är ungefär 
vad man kan vänta sig. Detta överensstämmer med vad Dahlén & Lange skriver om ska ingå i 
en analys av varumärkesvärde. De nämner att man först måste veta vad mottagarna tänker om 
och känner för varumärket, det handlar om emotionella och fysiska egenskaper hos 
varumärket och den delen kallas för varumärkesanatomi. Man måste sedan kunna översätta 
anatomin till marknadsföringseffektivitet. Man vill förstå vilka aspekter av 
varumärkesanatomin som bidrar till varumärkesvärdet, eller varumärkeskapaciteten för att 
man ska kunna analysera huruvida varumärkesvärdet leder till specifika varumärkeseffekter. 
Dessa varumärkeseffekter kan sedan knytas till finansiella mål, så som marknadsandelar, 
finansiella risker och relativpris. 

”Det är ofta så att när man flyttar till en stad så har man någon slags social relation där, det är 
ganska sällan man flyttar till en stad och inte har någon som helst koppling dit” menar 
Östman. Hon säger att de jobbar inifrån och ut och att de tycker att det är jätteviktigt att jobba 
med Gävleborna och få dem att se på Gävle som en strand vid havet och att de ska ha 
ambitionen att förflytta sig dit. Hon menar att de är en stad vid havet men att de måste 
utveckla sig ännu mer åt det hållet och att bli ännu mer av en havsstad. Sen ska de även tycka 
att det är en julstad och att det är en spännande stad att visa upp för andra. De ska tycka att det 
är roligt att visa upp sin stad och vara stolta över den, så vad Gävleborna tycker är otroligt 
viktigt poängterar Östman. Detta hänger ihop med vad Kotler säger om att 
platsmarknadsföring även rymmer en inåtriktad ambition och riktar sig mot företag och 
människor som redan finns på plats. Han beskriver goda ambassadörer och människor som är 
stolta över sin hemstad och att de förmedlar positiva berättelser för andra. Kotler berättar även 
att genom att göra lokalbefolkningen och det lokala näringslivet delaktiga i platsens 
marknadsföring, så blir den utåtriktade marknadsföringen legitimerad och därmed trovärdig.  

Tillvaratagandet av sociala respektive kulturella värden i stadens miljö 
Östman berättar att de kandiderade till att bli Europas kulturhuvudstad och att det var ett 
väldigt avancerat arbete kring det. I det arbetet så ingick det att ta tillvara på stadens kulturella 
värden och de har marknadsförts mycket i det sammanhanget inte bara i Gävle utan i hela 
regionen. Kultur används som en del av exempelvis ett möte vilket kan vara ett teaterinslag på 
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en kongressmiddag eller något liknande. De är även väldigt stolta över att ha många 
skulpturer i staden och de har en Henry Moore staty som står bredvid bocken vilken har ett 
värde av 50 miljoner, klargör Östman. Hon säger att statyerna kanske inte är någon riktig 
reseanledning men att staden blir vackrare och de tycker att den bidrar till stadens 
förskönande. Detta resonemang kan associeras med det Kotler, Haider & Rein säger om att 
platsen måste bestämma sig för hur många turister de vill ha och hur turismen ska balanseras 
med andra industrier eller strategier samt vad det är turisterna vill ha. Alternativen är 
begränsade av platsens klimat, terräng och tillgångar, historia, kultur och möjligheter. Vidare 
säger de att marknadsförarna måste veta vad nuvarande och potentiella kunder har för behov 
och önskemål för att avgöra vilken marknad de ska stå till tjänst och bestämma sig för 
passande produkter, program och tjänster för att anpassa sig till den marknaden. 

Delaktiga aktörer i marknadsföringen av staden 
Enligt Östman så finns det inga aktörer som är med i helhetsmarknadsföring av Gävle utan 
man är med på den del som gynnar en själv, så antalet aktörer är väldigt olika i olika 
samarbeten. Till exempel har det varit 3 byggherrar som de främst har samarbetat med när det 
gäller Gävle Strand, medan mötesdelen innefattar 28 aktörer och Mer jul i Gävle har cirka 15 
aktörer säger hon. Det kan jämföras med Hultmans beskrivning av platsmarknadsföring, det 
vill säga att man planmässigt lyfter fram delar av en plats för att omplacera konsumtion och 
locka kunder. Han säger att olika aktörer arbetar med att locka till sig bärare av kapital så som 
nya verksamheter, inflyttare eller turister. Genom att visa upp vissa aspekter så döljs andra. 
Detta betyder att platser blir konsumtionsobjekt och genom att konsumera så förmedlar man 
information om sig själv och positionerar sig själv i relation till andra. 

 

5.2 Intervju med Elisabeth Hugg 

Introduktionen av stadsparaden 
Hugg berättar att en kollega vid namn Mia Bjurling på Gävles centrumsamverkan var på 
besök i Sundsvall för ett centrummöte och att hon då såg drakarna som ingår i Sundsvalls 
stadsparad. När hon kom tillbaka så pratade hon om att det kunde vara roligt att göra något 
liknande i Gävle. Detta kan jämföras med vad Urde berättar om de grundläggande teorier som 
säger att vi inte bara reagerar på andras handlingar utan snarare att vi tolkar dem. Reaktionen 
som framkallas är ett resultat av den innebörd som associeras med handlingarna och de 
förmedlas främst genom symboler. Människors verklighetsuppfattningar diskuteras fram i ett 
symboliskt sammanhang och det är människor som kommit överens om symbolernas värde 
och betydelse. Men det påminner även om vad Mårtensson skriver om att det finns en risk att 
budskapet blir väldigt likt konkurrenternas och att sådana produkter blir sällan framgångsrika. 
Hon menar att även om meningen är att man ska ha sin utgångspunkt ur målgruppens 
perspektiv och därifrån komma fram till en viss strategi, så kan det ibland löna sig att gå emot 
strömmen och göra något helt annorlunda och avvikande. Därmed så riskerar inte ens budskap 
att drunkna bort i allt brus. 

Enligt Hugg så bestämde Gävle centrumsamverkan gemensamt med den dåvarande 
turistorganisationen Gävle&Co att starta upp projektet tillsammans och berättar vidare att de 
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resonerade som så att de hade en figur i bocken och att det fanns en naturlig koppling till den. 
Detta är korrekt enligt Mårtensson som menar att det gjorda valet av budskapsstrategi ska 
bidra till kreativitet och differentiera varumärket från konkurrerande varumärken. Märket ska 
vara önskvärt för målgruppen samt möjligt att försvara i framtiden. Hon säger även att det ur 
ett generellt perspektiv är viktigt att utnyttja sina resurser på ett maximalt sätt och att man 
måste ta tillvara på alla möjligheter att göra strategiska prioriteringar samt skapa 
hävstångseffekter. Det överensstämmer även med det Palm skriver om att skapa närhet, vilket 
rör mottagaren på ett personligt sätt. Han säger att ett sätt att skapa närhet är att utnyttja 
igenkänningsfaktorer och att ta till sådant som mottagaren redan känner till. Melin anser 
också att det är viktigt att produktutvecklingen har en sådan inriktning att nya produkter 
bidrar till att stärka den fastställda märkesidentiteten så att den upprätthålls. Melin upplyser 
om att den här principen kallas för identitetsstyrd produktutveckling. 

”Bocken har funnits i Gävle i stadsbilden ända sedan 1960-talet när man började bygga 
halmbocken och det är ju egentligen det starkaste varumärket vi har” säger Hugg. Hon 
berättar vidare att halmbocken är väldigt förknippat med Gävle. Detta går bra ihop med vad 
Nilsson skriver om att en mycket viktig del i ett framgångsrikt varumärkesbyggande är 
konsekvenser och att en konsekvent profil är mer trovärdig än en profil som är under ständig 
förändring. Resonemanget är även jämlikt med det som Melin & Hamrefors säger om att 
kommuner och myndigheter har börjat inse vikten av att bygga starka varumärken för att på 
ett effektivt sätt kunna profilera sig och att det enligt vissa företag handlar om att skaffa sig en 
tydlig visuell identitet. Hugg framför även att det förekommer vadslagning om huruvida 
bocken kommer att stå kvar under året eller om den kommer att brinna. Detta kan kopplas till 
det Björkman säger om att nostalgi är något som många varumärken bygger på och de tillhör 
oftast de starkaste varumärkena. De har en historia att berätta både för nya kunder och för 
användarna som ser den som något traditionellt. Enligt Aaker & Joachimsthaler så kan en 
symbol förhöjas till varumärkesstrategins nivå snarare en att delegeras till taktisk 
kommunikation. De menar att en stark symbol kan ge sammanhållning och struktur till en 
identitet och göra den mycket enklare att känna igen och komma ihåg. 

Hugg meddelar att bocken inte bara är välkänd i Sverige utan att den här övervakas och följs 
även från många andra platser i världen. Den är en stor grej och Gävleborna känner sig väldigt 
stolta över att ha någonting som de förknippas med. Det kan jämföras med Palm’s teori om att 
det är en självklarhet att ett budskap som syns ofta och i många sammanhang ökar chanserna 
för att den ska bli uppmärksammad. Han säger också att volym skapar en känsla hos 
mottagaren som säger att det inte skulle satsas så mycket resurser på att visa upp ett budskap 
som inte är viktigt. Hugg tror att Gävleborna är väldigt stolta över att ha en sådan symbol och 
att den är förknippad med stolthet. Detta stämmer in på det Melin skriver om märkesidentitet 
och vad som vanligtvis anses innebära vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och 
vad som gör det unikt. Melin säger vidare att syftet med att utveckla en identitet är att försöka 
förmedla ett känsloladdat mervärde till konsumenterna, och att de faktorer som mest berörs i 
samband med utvecklingen av en identitet är märkesproduktens namn, ursprung, personlighet 
och distribution. Det fungerar även bra ihop med vad Urde skriver om att nyckeln till att 
förstå sig på varumärken är att se dem som symboler. Han menar att människor fäster olika 
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vikt vid olika varumärken som de omger sig med och att vissa av märkesprodukterna inte har 
någon djupare mening, medans andra är symboler som används för att stärka sin egen 
identitet. Personliga upplevelser och val av varumärken beror till stor del på vad man tror 
andra människor associerar märket till och genom att se varumärket som symbol så får man 
insikt om vilket värde som kan associeras med det. Mollerup säger att ett varumärke är och 
gör mer än att individualisera organisationen och dess produkter och säger någonting om dem. 
Det kan ha ett värde i sig själv, och det värdet överförs även till värdet av organisationen, 
produkten eller servicen. En produkt har väsentligt högre värde med sitt varumärke, än om 
produkten saknar märke. 

Stadsparadens värde för staden 
Hugg talar om att de såg stadsparaden som en möjlighet till att förlänga säsongen med 
bocken. Halmbocken står bara en månad på året och nu såg de en chans till att behålla 
bockarna i stadsbilden större delen av året så tanken var att de skulle kunna utöka säsongen 
med bocken, fortsätter hon. Detta är helt rätt enligt Aaker som säger att en stark symbol kan 
skapa sammanhållning och struktur till en identitet och göra den lättare att minnas. Han 
förklarar att dess närvaro kan vara en huvudingrediens i marknadsföringen av ett varumärke, 
medan dess frånvaro kan vara en stor svaghet, och genom att använda sig av symboler så 
stärker man sin identitet och höjer sin status. Även Lagergren menar att när man en gång har 
bestämt sig för att använda sig av ett koncept så ska man hålla sig konsekvent till det och inte 
ändra på det. Han säger att kommunikationsstrategi innebär planer för sponsring och 
reklamkampanjer, men kan även vara många små detaljer som tillsammans bildar ett 
helhetsintryck. 

Enligt Hugg så har reaktionerna på stadsparaden har varit väldigt blandade. Detta hänger väl 
ihop med det Mollerup skriver om att ett varumärke inte nödvändigtvis behöver ha samma 
betydelse för alla användare. Alla varumärken kan i olika kontexter, eller av användare från 
skilda länder och kulturer, bli förstådda och ha andra betydelser på annorlunda sätt. Även 
Falkheimer & Heide säger att människor tolkar budskap olika och att organisationen bör 
bygga all sin kommunikation med hänsyn till det. De förklarar vidare att en organisation 
behöver vara medveten om att de tecken som man arbetar med är maktmedel och att 
användarna tolkar utsända budskap beroende på behov, sociala och kulturella positioner. Det 
är även lättare att förstärka en attityd eller ett beteende som redan finns, än att man 
konstruerar något helt nytt. Det går väl ihop med det Hugg säger om att intentionen var att 
statyn i stadsparaden skulle vara en bocksymbol som stod även under det halvår som 
halmbocken inte fanns ute.  

Hugg berättar att statyerna först sågs som små lekplatser för barnfamiljer och att statyerna 
skulle vara något som barnen kunde klättra på och leka kring för att få in ett lekfullt inslag i 
stadsbilden. Utifrån den semiotiska näranalysen så kan statyn associeras till lekfullhet och 
barnvänlighet på grund av dess lekfulla former. Den öppna munnen ger också en illusion om 
att den är redo att matas, vilket kan ge kopplingar till en djurpark där barnen får gå in och 
mata djuren. Svansen står uppåt vilket är ett djurs sätt att signalera att det är gladlynt och 
sällskapligt. Allt detta gör att den ser väldigt snäll och ofarlig ut, detta är inte en bock redo att 
attackera utan snarare en lekfull vän. Detta stämmer bra ihop med det Urde säger om att 
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nyckeln till att förstå sig på varumärken är att se dem som symboler och att en del använder 
dem för att stärka sin egen identitet. Han menar att personliga upplevelser och val av 
varumärken beror till stor del på vad man tror andra människor associerar märket till.  

Hugg ser inte stadsparaden i andra städer som ett hot mot Gävle utan anser att man ska se det 
som att städerna kompletterar varandra istället. Hon tycker att det är bra med konkurrens och 
att det bara är roligt om andra städer kan ta efter och använda den för att framhäva något i 
marknadsföringen eftersom det är ett bra sätt att stärka det varumärke man redan har. Detta är 
korrekt enligt Ries som säger att positioneringens grundläggande strategi inte är att skapa 
någonting unikt, utan det är att påverka människors uppfattningar om något som redan finns i 
medvetandet. Ries skriver vidare att positionering inte handlar om att göra något med själva 
produkten utan snarare om sättet man marknadsför den på, oavsett om det gäller en vara, en 
tjänst, ett företag, en institution eller en person. Man vill skapa ett förhållande till produkten i 
människors medvetande, och påverka deras uppfattning om den genom att framkalla positiva 
reaktioner till den. Palm menar däremot att positionering innebär att man profilerar sig i 
förhållande till någon eller något annat.  

Enligt den semiotiska näranalysen så är statyn av estetisk karaktär och intrycket man får av 
den är positivt. Hugg berättar att bocken har formgivits av Gunnar Cyrén, som är en 
världskänd konstnär från Gävle och hon tycker att det gör designen värdefull och att det är 
roligt att bocken fått en riktig design. Detta håller Mårtensson med om då hon menar att det ur 
ett generellt perspektiv är viktigt att utnyttja sina resurser på ett maximalt sätt.  

 

5.3 Intervju med Camilla Nilzén 

Varumärket Sundsvall 
Nilzén säger att de definitivt ser Sundsvall som ett varumärke. Hon säger också att det inte 
brukar vara så populärt att produktifiera en plats men att hon ändå ibland jämför Sundsvall 
som produkt med en konsumentprodukt. Detta eftersom man baserar besluten av köp av 
konsumentprodukter väldigt mycket på känsla och att man gör detsamma när det kommer till 
platsval även om beslutet då tar längre tid. Det Nilzén säger stämmer fint överens med vad 
Stigel & Frimann skriver om att utifrån ett logiskt marknadsföringsperspektiv kan en stad, 
bildligt talat, ses som ett företag, och fördelarna som framhävs av staden som dess produkter. 
Dessa är till salu åt interna och externa målgrupper på en glocal marknad där städer tävlar om 
kundernas uppmärksamhet och plånböcker. De berättar vidare att de flesta städer erbjuder sina 
besökare liknande service och infrastruktur, och att utmaningen ligger i att skapa en unik 
position som särskiljer en stad från en annan för att attrahera kunderna. Det överrensstämmer 
även med Stigel & Frimanns teorier om att förespråkare av platsmarknadsföring oftast är 
medvetna om att liknelser med produkter eller organisationer förmodligen inte är helt 
korrekta. De säger att man allmänt gör den reservationen att städer utmärks av större 
komplexitet och mångfald än organisationer, men att jämförelser ändå är försvarbara. Enligt 
dem så hävdar kritiker att det är meningslöst att marknadsföra städer som varumärken 
eftersom de inte ses som sådana av allmänheten, då det finns även en avgörande skillnad 
mellan städer och organisationer. Detta eftersom städer inte har samma möjligheter till 
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reglering och påföljder i förhållande till sina medborgare på samma sätt som organisationer 
har till sina anställda. De menar att därmed kan inte medborgarnas beteenden och 
kommunikation riktas, förvaltas eller förenklas. I motsats till organisationer så har städer ett 
betydligt större antal berörda parter, och därmed måste man beakta intressekonflikter innan 
någon ömsesidig förståelse om identitet och värdegrund kan nås. 

Nilzén menar att man kan jämföra en plats med en produkt men även med en person, och där 
reflekterar man över hur man skulle beskriva en riktig Sundsvallsbo. Detta är korrekt enligt 
Aaker som hävdar att man för att försäkra sig om att sitt varumärkes identitet har textur och 
djup genom att tänka på det som en eller flera av dessa kategorier: en produkt, en 
organisation, en person och en symbol. Han menar att perspektiven skiljer sig en del men att 
deras mål är att man ska fundera över sitt varumärkes olika element och mönster, vilka kan 
klargöra, berika och differentiera en identitet. Även Stigel & Frimann skriver att en stad kan 
ses som en person med en identitet, en kärna, en själ eller en mentalitet med en mängd stabila 
värderingar. Vidare säger de att den genom det här perspektivet får en ontologisk status och 
ses som en personlighet med en identitet och med egna värderingar. Dessa värderingar antas 
vara öppna för intern utforskning och slutliga nedskärningar till en identitet, vilken kan 
tillämpas i den interna eller externa platsmarknadsföringen av staden som varumärke. 

Marknadsföringsstrategier 
Nilzén informerar oss om att de befinner sig i en process som innehåller många möten med 
olika människor samt ett antal studier för att därefter kunna ta fram Sundsvalls 
kärnvärden.”Därför att ett varumärke måste vara sant och trovärdigt, annars så går det ju inte 
att sälja” säger Nilzén. Hon poängterar att besökare märker om informationen de fått varit en 
lögn när de kommer till Sundsvall och att trovärdigheten då faller. Detta är korrekt enligt 
Falkheimer & Heide som säger att avsändarens trovärdighet har en avgörande betydelse för 
alla typer av kommunikationsprocesser. Det stämmer även ihop med det Lagergren skriver 
om att kärnvärden handlar om de viktiga ord som bildar organisationens personlighet och 
varumärkets unika position. Han menar att de ska beskriva hur verksamheten drivs, synen på 
människan, rollen i samhället och moralfrågor och inte hur man önskar att det ska vara, utan 
hur det faktiskt är. Melin håller med om detta och säger att ett kärnvärde företräder en 
märkesprodukt huvudsakliga konkurrensfördelar och att man därför bör lägga stor vikt vid att 
identifiera ett kärnvärde som är unikt. Detta eftersom det ska ligga till grund för 
positioneringen och marknadskommunikationen av varumärket. 

Enligt Nilzén så har de frågat 865 sundsvallsbor, 800 svenskar utanför Sundsvall samt att de 
har intervjuat 32 beslutsfattare och opinionsfattare i Sundsvall om deras bild av staden. De har 
även träffat universitetsstudenter, ungdomar från 16 år, pensionärer och nya svenskar om 
deras bild av Sundsvall och har nu massor av material att tratta in för att få svar på hur 
varumärket ser ut idag och hur Sundsvallsbor och beslutsfattare vill att Sundsvall ska 
betraktas utifrån i framtiden förklarar Nilzén. Detta överensstämmer med vad Palm säger om 
att omvärldsanalytikern bearbetar informella nätverk angående exempelvis stadsplanering. 
Han säger vidare att omvärldsanalys är ett brett begrepp som innefattar all form av 
informationsinsamling och att de som är av störst intresse i en sådan är beslutsfattare, aktörer, 
opinionsbildare och intressenter. Palm poängterar att analysen kan handla om teknisk 
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utveckling, planerande lagförslag, marknadsförändringar eller om hur långt konkurrenterna 
har kommit. Det stämmer även överens med det Melin & Hamrefors säger om att uppdragets 
främsta uppgift är att besvara vilka vi är till för och vad vi vill göra. Enligt dem så ska svaren 
på det ska leda till insikt om vilka målgrupperna är och vad deras behov är samt att reda ut 
vilka unika erbjudanden som kan skräddarsys efter dem. Denna process är till för att stärka en 
organisations konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxtförmåga. Även Nilsons resonemang 
säger att det är viktigt att man har kunskap om sitt varumärke, har detaljkänsla, använder sig 
av sunt förnuft och en del kreativitet när man marknadsför sitt varumärke eftersom det annars 
finns risk för att hela går snett.  

Nilzén talar om att man från kommunens sida tidigare jobbat mot fem målgrupper: 
investerare/etablerare, potentiella inflyttare, studenter, turister och Sundsvallsborna själva. 
Detta kan jämföras med Kotler, Haider & Reins teori om att platser vill attrahera vissa 
särskilda grupper. De säger även att en plats kan försöka attrahera vilken som helst ur fyra 
breda målgrupper: besökare, invånare och arbetare, företag och industri samt exportindustrin. 
Det kan även jämföras med vad Stigel & Frimann säger om att platsmarknadsföring handlar 
om att upptäcka och definiera en identitet vilken kan forma grunden av kommunikation som 
förmedlas till både interna och externa målgrupper. De säger vidare att målgrupper som är så 
olika gör presentationen till ett problem då det är omöjligt att kommunicera effektivt med 
flera målgrupper samtidigt och separat marknadsföring för olika målgrupper är väldigt 
kostsamt.  

Nilzén framhäver att det just nu pågår ett stort arbete med att marknadsföra sig mot potentiella 
inflyttare och de har en inflyttningslots som arbetar mycket med personliga kontakter. Hon 
heter Ulrika Sjöberg och är ansvarig för att försöka hitta människor som vill flytta till 
Sundsvall och hjälpa dem med dagisplatser, eventuellt jobb, bostadstips och andra praktiska 
frågor som underlättar flytten för dem. Detta har varit väldigt framgångsrikt och deras strategi 
är att jobba med personlig marknadsföring mot utomstående som vill flytta, för att underlätta 
för dem och på så sätt få dem att väga över till Sundsvalls fördel, berättar Nilzén. Detta är 
korrekt enligt Falkheimer & Heide som säger att interpersonell kommunikation, det vill säga 
att stå öga mot öga med någon, är en starkare kommunikationsform än masskommunikation. 
De menar att kommunikation som sker via enskilda individer, har större betydelse än 
massmedierade budskap. Det stämmer även fint ihop med det Melin skriver om att det krävs 
att märkesinnehavaren lycka väcka konsumentens engagemang för att kunna skapa 
märkeslojalitet. Han menar att syftet med det är att hamna i konsumentens medvetande vid 
valet bland andra konkurrerande märken och därmed uppnå ökad märkeskänslighet. På det 
sättet etableras sitt märkes existens, med andra ord så skapas märkeskännedom och 
associationerna ska sedan ge upphov till ett relevant mervärde. Målsättningen är att detta ska 
skapa märkesförmåner som på sikt ska resultera i märkeslojalitet. Även Grönroos menar att 
man kan definiera ett varumärke som en image baserad på kundens relation till varumärket. 
Han tillägger att en varumärkesrelation som skötts på ett bra sätt kan få kunderna att fästa sig 
vid deras tjänst och man kan vara säker på att kunderna kommer att prata om märket på ett 
positivt sätt, eftersom de känner ett engagemang för det.  
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”Det är klart att man använder sig av vissa kanaler för att visa att man finns” säger Nilzen. 
Till exempel så använde de sig förra året av gatufestens bilaga som gick ut i Mälardalen 
eftersom de vet att många norrlänningar besöker gatufesten och man vill göra dem 
uppmärksamma på inflyttningslotsen. På det sättet fick Sjöberg samtal från ett antal personer 
som blev inbjudna till ett hemvändartält som hon använde under gatufesten. Nilzén tillägger 
att det varje år bjuds in före detta sundsvallsbor till en träff i Stockholm tillsammans med 
Timrå och Härnösand för att marknadsföra Sundsvall och skapa relationer vilket brukar vara 
väldigt lyckat. Det stämmer fint ihop med det Palm säger om att kunskap om målgruppens 
medievanor och hur man når fram till dem är en mycket viktig form av beslutsunderlag. Det 
går även bra ihop med det han säger om situation, att befinna sig på en viss plats vid ett visst 
tillfälle och att indelningen skär tvärs igenom de andra indelningarna, det vill säga demografi, 
psykografi, livsstil och normer. 

Nilzén förklarar att Visit Sundsvall från början hette Norrlands huvudstad men bytte namn 
både på grund av komplexiteten kring det och för att det skulle bli mer internationellt 
gångbart. Hon berättar vidare att när det gäller besöksnäringen så är Sundsvall ändå Norrlands 
huvudstad då de har flest besökare, flest antal hotellnätter och bäst shopping och det är något 
som känns häftigt och ger en stolthet hos dem. Men det finns många Sundsvallsbor som inte 
ser staden som det och frågar man utomstående så menar de att det är Umeå som är Norrlands 
huvudstad och det blir ett problem i trovärdigheten eftersom varumärket kommunicerade 
något som de inte uppfattas vara, poängterar Nilzén. Detta stämmer med det som Falkheimer 
& Heide säger om att avsändarens trovärdighet har en avgörande betydelse för alla typer av 
kommunikationsprocesser. 

Nilzén säger att de för tillfället inte har någon strategi emot Sundvallsborna men att det delvis 
kommer att komma i varumärkesarbetet de jobbar med. ”Det är egentligen väldigt svårt att 
marknadsföra en plats för dem som redan bor på platsen” menar hon eftersom de påverkas så 
mycket av vad som händer runtomkring dem, saker som ifall bussen kommer i tid, om barnen 
har det bra på dagis eller om de trivs på jobbet.  

Nilzén klargör att man via studier har sett att Sundsvallsborna trivs bra i sin stad och att de är 
nöjda med att den är vacker och har nära till natur och vatten samt ett bra utbud av shopping 
och nöjen. Detta är positivt enligt Kotler, Haideer & rein som menar att platsmarknadsföring 
är detsamma som att designa en plats för att tillfredsställa målgruppens behov. De säger att 
det lyckas när invånarna och företagen är nöjda med sina områden och möter besökares och 
investerares förväntningar. 

”Jag skulle ju vilja påstå att framgången för en plats blir lite lättare om människorna som bor 
på platsen själva vill ställa sig upp och prata om sin plats” säger Nilzén. Hon menar att det 
inte räcker att marknadsförarna är bra på att prata om Sundsvall utan att det måste finnas en 
inneboende kraft i medborgarna att göra detsamma, men att hon inte upplever att de gör det i 
så stor utsträckning. Detta kan kopplas till vad Mossberg & Johansen skriver om word-of-
mouth, vilket kan definieras som all den personliga kommunikation som försiggår mellan 
personer angående varors och tjänsters positiva och negativa egenskaper. de berättar att man 
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ofta inte ens tänker på att man lyssnar på eller sprider word-of-mouth, men varje gång man 
berättar om något så är det precis det man gör. 

Nilzén berättar att det ändå finns de som är riktiga ambassadörer för Sundsvall, sådana som är 
engagerade och gärna pratar om staden när de får chansen och att det är viktigt för Sundsvall. 
Detta hänger ihop med det Palm skriver om nätverk. Han menar att nätverksstrategi bygger på 
personlig kommunikation öga mot öga, inte påverkan genom massmedier. Man bör 
åstadkomma påverkan och spridningseffekt inom ett nätverk för att det sedan ska sprida sig 
vidare till andra nätverk. Det är även jämförbart med det Stigel & Frimann säger om att staden 
metaforiskt sett är en organisation med en intern förvaltning av sina medlemmar. Han menar 
att förvaltningen agerar i enlighet med de värderingar som stadens varumärke har för att hålla 
dem glada och nöjda och ger organisationen god publicitet och agerar ambassadörer för 
staden. 

Nilzén talar om att de delvis använder sig av storytelling men att det inte är strategiskt. Hon 
tror absolut att det kan vara en del i positioneringen av ett varumärkesarbete. De har 
kommunicerat ut en historia kring draken som är väldigt vackert beskriven. Det finns de som 
säger att den inte är sann men det är ju så med storytelling. Det kan jämföras med Mossberg 
& Johansens beskrivning av riken, vilka bygger på historia och den tradition som byggs runt 
produkten eller tillverkningsindustrin i fråga. De säger att historien inte behöver vara sann och 
att man inte behöver hemlighålla huruvida historien är sann eller fiktiv, det finns mängder av 
historier, vilka används i marknadsföring utan att på något sätt förväntas vara sanna. De 
skriver även att verksamheter som marknadsför sig med hjälp av storytelling måste veta 
varför de gör det, i vilken situation och vilket segment de vill nå ut till. De måste även vara 
tydliga med vad som är uppdiktat och vad som är sant, för att inte kunden ska känna sig 
vilseledd. Mossberg & Johansen menar att det som skapar störst intresse är inte historiens 
sanningshalt utan dess trovärdighet eftersom konsumenten måste kunna tolka historien och 
leva sig in i rollen för att bli tillfredsställd. 

Nilzén berättar att det för några veckor sedan gjordes ett seminarium för 35 Sundsvallsbor där 
de fick jobba med varumärket Sundsvall och under någon timme så fick de jobba med 
storytelling kring staden. Det var människor som inte arbetar med marknadsföring eller 
kommunikation, men de gjorde väldigt bra ifrån sig och kom fram med fyra historier som 
baserar sig bland annat på branden som var år 1888, beskriver Nilzén. Enligt Mossberg & 
Johansen så finns det många kommunikationsfördelar med historier och verksamheter är 
intresserade av dem eftersom de kan kommunicera meddelanden och överföra värden i en 
kraftfull, övertygande och minnesrik form. De menar att de som lyssnar kan få en idé om 
helheten och inte bara delar av den. En komplex idé kan förmedlas via en enkel historia, 
samtidigt som den ständigt utvecklas när den återberättas. Den ska kunna berättas i ombytliga 
situationer och återberättas med nytillkommet värde. Kommunikationen kan bli effektiv, 
lättillgänglig och begriplig genom att binda samman historier med personer, artefakter och 
symboler, dessutom kan budskapet kan få ökad trovärdighet med hjälp av historian eftersom 
informationen känns mer pålitlig när den presenteras i form av en tydlig berättelse. De 
berättar även att människor har en tendens att minnas bra historier länge och att metaforer kan 
tillföra ett värde och hjälpa till att beskriva något som till exempel är svårt eller hotfullt.  
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Nilzén klargör att de med sina marknadsföringsstrategier vill uppnå tillväxt av Sundsvall i 
form av arbetskraft och nya arbeten samt att det ska bli en framgångsrik plats i framtiden. ”Ett 
fungerande näringsliv med bra tillväxt genererar skattepengar till kommunen som gör att det i 
sin tur går att utveckla skola och barnomsorg och så vidare” klargör Nilzén. Hon säger vidare 
att de vill bli en inflyttningsort och en framgångsmagnet, och för att lyckas med det så måste 
platsen fungera på olika sätt och vara tillgänglig för nya företag och entreprenörer. Detta går 
ihop med Kotler, Haider & Reins resonemang om att en plats fungera på ett tillfredsställande 
sätt i en infrastruktursmarknadsföring. De menar att elever ska kunna få en bra utbildning, 
människor ska kunna gå säkra på gatorna och vattnet ska vara drickbart etcetera. 

Marknadsföringskampanjer 
Nilzén berättar att de flesta marknadsföringskampanjer det senaste året har riktat sig till 
turister och att det då har varit Visit Sundsvall i samarbete med kommunen som hållit i det. 
Just nu arbetar de med julstaden Sundsvall och jobbar med att marknadsföra den för Åre, 
Östersund och Trondheim för att få dem att göra sin julshopping i Sundsvall. Förra året hade 
de en kampanj som sträckte sig ända till Umeå men de hade sämre med pengar i år fortsätter 
hon. ”Vi kan se ordentliga strömmar också norrifrån och hit, att man gör sin julshopping här 
och bor på hotell och sen går man på casinot och så vidare” säger Nilzén. Detta kan jämföras 
med vad Palm säger om bombmatta, vilken präglas av hög intensitet under kort tid. De ämnas 
genom traditionella massmediekampanjer som når hela målgruppen på en gång. Medierna 
som används är oftast utomhusreklam, annonser i bredmedier, tv-reklam med mera. Palm 
tillägger att bombmattestrategier betraktas vara som mest effektiv i början av ett projekt, då 
det gäller att väcka uppmärksamhet och intresse för projektet i fråga. 

Enligt Nilzén så har man jobbat mycket med Gatufesten och hon säger att det var oerhört 
mycket folk från hela landet i staden den veckan. Gatufesten är främst riktat till 
besöksnäringen och insatsen till inflyttare och i somras slogs ett rekord med ett stort antal 
norrmän som besökte staden. Detta går bra ihop med det Kotler, Haider & Rein säger om att 
en plats som attrahera en köpekategori som till exempel turister måste noggrant definiera dess 
kategori för att uppnå sina mål. De menar att kategorin inte ska utses bara efter vilka man vill 
locka utan vikt ska även lägga på tillgänglighet. 

Nilzén talar om att besöksnäringen har gjort en del kampanjer i form av aktiviteter för 
potentiella inflyttare. Hon säger att det till exempel har gjorts en del studentkampanjer och att 
de hade ett projekt på gång med Stubo och Studentkåren, men att de fick köpstopp i våras så 
att det inte kunde genomföras. Nilzén tycker är viktigt att behålla samarbetet med Stubo och 
bostadsgarantin även om universitetet växer fortsätter.  Detta är korrekt enligt Mårtensson 
som säger att varumärkets identitet och den önskvärda positioneringen är själva 
utgångspunkten för all marknadskommunikation för varumärket. Hon säger att det finns ett 
flertal faktorer som influerar valet av budskapsstrategi och att valet av bland annat måste 
göras utifrån vad det är som skapar motivation hos målgruppen. 

Nilzén talar om att de använt sig av en mängd olika medier under årets lopp, allt ifrån 
printannonsering till radio. Enligt Kotler, Haider & Rein så är fördelen med print om man 
väljer magasin att det finns så många olika typer av dem tillgängliga och att annonsören kan 
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nå nästan vilken målgrupp som helst genom att känna till dess vanor. Väljer man att 
annonsera i dagstidningar så är fördelen att det är ett snabbt sätt att sända ut sitt meddelande 
gällande en plats, till exempel vad gäller nyheter om festivaler eller konstutställningar. 
Dagstidningar håller inte lika hög kvalité som magasin men är ett billigare sätt att nå utvalda 
geografiska publiker och dessutom kan de nås fort på detta sätt. Vad gäller broschyrernas 
fördelar så är det dess låga pris, flexibilitet och portabilitet. Platsmarknadsföraren kan 
använda den till att berätta om platsens historia på ett komplett och ibland dramatiskt sätt. De 
säger vidare att radio kan användas för att marknadsföra en plats på en mängd olika sätt och 
att det är ett ekonomiskt sätt att marknadsföra sig på samt att man kan nå sin målgrupp både 
demografiskt och geografiskt på ett selektivt sätt. 

Nilzén säger att kommunen däremot aldrig använt sig av TV men att Visit Sundsvall gjorde 
det förra året när de i Sundsvall marknadsförde Julstaden till besöksnäringen. Enligt Kotler, 
Haider & Rein så är tv’n är det effektivaste mediet när det kommer till att dramatisera en 
plats. De säger vidare att reklamen måste överensstämma med verkligheten för att det inte ska 
gå snett. Detta eftersom skillnaden mellan bild och verklighet är tydligare på tv än någon 
annanstans. Enligt Nilzén så har de även använt sig en del av sociala medier och gjort en del 
på Facebook samt släppt en film på youtube. Falkheimer & Heide menar att detta är ett bra 
val och att fler organisationer bör beakta utifrån-strategier som alternativ. 

Enligt Nilzén finns det en risk att det uppstår ett glapp mellan hur utomstående och invånare 
upplever staden och att man måste försöka minimera den. Hon menar att det är en av 
anledningarna till att man gör varumärkesarbete. ”Det finns otaliga platser och 
konsumentprodukter som har gått i den fällan där man påstår att man levererar någonting, 
men att upplevelsen av produkten inte är så och då blir det inte bra” förtydligar Nilzén. Detta 
är korrekt enligt Falkheimer & Heide som säger att om den externa informationen inte 
stämmer överens med de interna medarbetarnas bild av organisationen så kan det leda till 
effekter och konsekvenser. De säger att det inom ett företags olika kommunikationsfunktioner 
är mycket svårt att dra gränser för vad som ska räknas som internt respektive externt och att 
gränsen mellan organisationen och omvärlden inte längre går vid organisationens byggnader. 
De skriver vidare att interna kommunikationsinsatser i de flesta fall får effekter på externa 
åhörare, men att interna åhörare påverkas av externa kommunikationsinsatser. Även Kotler, 
Haider & Rein säger att platsen måste förstå sina styrkor och svagheter för att kunna attrahera 
kunder. 

Introduktionen av stadsparaden 
Nilzén berättar att det i varumärkesarbetet av Sundsvall framkom att många gärna pratar om 
Sundsvall som symbol, men att det i Sundsvallsbornas ögon finns två symboler för Sundsvall 
och det är draken och skvadern. Hon säger att det är framförallt äldre människor som pratar 
om skvadern medan de yngre pratar om draken. Det går att associera till det Holt säger om att 
en del produkter värderas lika mycket för vad de symboliserar som för vad de gör. Dessa 
varumärken har identitetsvärde och bäddar in historier som känns värdefulla för kundernas 
skapande av sina egna identiteter. Kunder väljer ofta varumärke efter sina ideal och låter det 
ge uttryck för vilka de vill vara. De varumärken som är mest framgångsrika på den här fronten 
kallas ikoniska varumärken. Även Nordell menar att varumärket är ett viktigt 
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kommunikationsmedel som inte bara uppfattas som bildsymboler eller ord, utan förknippas 
även med egenskaper som till exempel företagsidentitet, design och personlighet. Han skriver 
att det inte bara står för egna egenskaper och kommersiellt ursprung utan även för 
konsumenternas identiteter. Schultz & Hatch håller också med om att symboler är bra på att 
generera delaktighet och starkt engagemang eftersom de talar till våra känslor och fantasier, 
samtidigt som till vårt intellekt. De menar att en symbol är ett tecken som står för något annat 
och det är viktigt att förstå hur den fungerar. Symbolikens styrka är att den kan stå för olika 
saker och betydelsen behöver inte vara densamma för dem som delar symbol. De tolkningar 
av symboler som görs kan alltså vara väldigt olika och den har en tendens att föra samman 
människor eftersom de är betydelsebärande.  

Den semiotiska näranalysen antyder att draken som symbol kan associeras till både eld och 
vatten. Den eldsprutande är den elaka varianten och står för ondska och i och med att 
Djävulen ibland avbildas som en eldsprutande drake så kan man se ett samband, främst med 
tanke på svansen. Draken som lever i vatten är snäll. Med anledning av detta så kan draken 
tolkas till båda aspekterna. Enligt Nilzén så har draken använts i storytelling av staden och att 
det handlade om en kortare berättelse som kommunicerades vid lämpliga tillfällen. Hon 
berättar att när Sundsvall byggdes upp igen efter branden så fanns det vindflöjlar med drakar 
på taken och enligt sägnen så var det en österländsk, god drake som skyddar mot eld. Detta 
kan jämföras med Holts teori om att varumärken blir ikoniska när de genomgår 
identitetsmyter. Han menar att enkla sagor som behandlar kulturell oro på avstånd, från 
påhittade världar som inte finns i publikens vardag ger dem uttryck för sin strävande identitet 
och att identitetsmyter är användbara fabrikationer som hjälper människor att hitta mening 
med livet och stärka sin önskade identitet när de känner sig stressade. Det går även bra ihop 
med Mollerups påstående om att många varumärken har djurmotiv, troligtvis eftersom djur 
ofta identifieras med ädla egenskaper. Han säger att en del av dem får mänskliga kännetecken 
men att de flesta väljs ut på grund av egenskaperna som associeras med dem och att 
djurmotiven visar något man känner igen och kan klassas som beskrivande och metaforiska. 

Nilzén tydliggör att de funderade omkring draken och historien om att den inger mod och liv 
till Sundsvallsborna samt att den skyddar staden. Detta är enligt Aaker alldeles korrekt då han 
menar att symboler är som mest meningsfulla om de involverar en metafor eller innehar ett 
funktionellt, känslomässigt eller uttrycksfullt värde. Han säger vidare att symboler är som 
viktigast när de är starka och skapar en visuell metafor, samt att den innehar ett högt värde i 
att skapa och bibehålla varumärkets status och om den ska vara en del av den externa 
identiteten eller i vissa fall dess kärnidentitet. 

Det går även att jämföra med Urdes resonemang om att man måste förstå symbolernas 
historia för att kunna förstå hur de skapats eftersom de är situationsberoende. Även Palm 
håller med om att man ökar möjligheten till att fånga och behålla målgruppens intresse genom 
att uttrycka sin kommunikation som en berättelse. Han tillägger att det finns minimikrav på att 
berättelser inte bara måste vara ett statiskt förhållande, utan ett beskrivande förlopp, som till 
exempel kampen mellan det goda och det onda. 
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Enligt Nilzén så har draken växt för Sundsvall vartefter och det är relativt enkelt att jobba 
med den som begrepp. Hon inflikar att kommunen valde den som symbol för staden och att 
den numera är Sundsvalls logotyp. Enligt Holt så klassas detta som en kulturell branding-
strategi, vilken är en metod som leder varumärket mot en specifik typ av myt och specificerar 
även hur myten ska vara sammansatt. Det går även att jämföra med vad Urde säger om att 
symbolerna hjälper oss att kommunicera och att de skapar en känsla för vår sociala 
omgivning. Han säger att man på det sättet kan säga att varumärken blir en del av vår identitet 
och sättet vi ser på oss själva. 

Nilzén berättar att det finns de som menar att drakar bara var en trend på den tiden och att det 
inte betydde mer än att det var snyggt. Sedan finns även de som tycker att draken är obehaglig 
och som vill ha bort den som symbol. Detta drar paralleller till den semiotiska näranalysen 
som talar om att huggtänderna, de stora klorna och den pilformade svanstippen kan associeras 
till att den är farlig och ondskefull. Huggtänderna påminner om en sabeltandad tiger, klorna är 
stora och utfällda och svanstippen påminner om en djävulssvans. Men de runda 
proportionerna i kombination med de korta benen får den att påminna lite om en seriefigur 
och i det perspektivet ser den väldigt snäll ut. Detta kan motsvaras med det Mollerup säger 
om att ett varumärke inte nödvändigtvis behöver ha samma betydelse för alla användare. Han 
menar att alla varumärken kan i olika kontexter, eller av användare från skilda länder och 
kulturer, bli förstådda och ha andra betydelser på annorlunda sätt. 

Stadsparadens värde för staden   
Utifrån den semiotiska näranalysen så är statyns former runda och ganska detaljerade, vilket 
får den att se ganska realistisk ut. På grund av dess stora tassar och huvud samt de korta benen 
så känns den lekfull. De runda formerna gör även att den ser mjuk och kramvänlig ut. Nilzén 
tycker att statyerna ger stadsbilden en annan dimension och gör staden mer levande. Hon 
säger att det är väldigt populärt bland barnen och det är roligt att företagen själva går in och 
köper sin egen profil på draken. Det påminner om det Melins resonemang om produktattribut, 
vilket innebär att produkten har konkreta kännetecken, vilka ska kunna förmedla ett 
funktionellt mervärde till konsumenterna. Han säger att dessa attribut är av stor betydelse vid 
utveckling av konkurrenskraftiga produkter såsom valet av förpackningsdesign, logotyp och 
färgsignaler. De är menade att individualisera och visualisera märkesprodukten. 

Enligt Nilzén så tycker inte alla om statyerna och de anser att de förstör stadsbilden. Detta är 
begripligt utifrån Palms resonemang angående risken vid kunskapsöverföring, nämligen att 
man dödar det intresse som redan finns, vilket i värsta fall även kan gå så långt att man skapar 
en motvilja hos mottagaren gentemot sändaren och vad denne står för, så kallad 
överövertalning. 

Nilzén ser inte andra städers användning av statyer som något hot gentemot Sundsvall utan 
menar att Xcited är ett företag som ska sälja bra idéer och hon tycker det är kul att det finns 
entreprenörer i staden som rör sig framåt. Detta kan associeras med det Kotler, Haider & Rein 
säger om att desto mer produkter företagen säljer till utomstående marknader, desto mer 
inkomst och jobb produceras i den lokala ekonomin. 
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6. Slutsats 
Sundsvall befinner sig vid undersökningens utförande i en process för att ta fram dess 
kärnvärden, men har tidigare kommunicerat sitt varumärke som Norrlands huvudstad. Detta 
tyder på att Gävle arbetar strategiskt med sin varumärkeskommunikation till skillnad från 
Sundsvall. 

I marknadsföringen av Gävle så arbetar man med högskolan tillsammans på 
rekryteringsmässor och i tryckt material. Kommunen arbetar med att få fler konferenser, 
kongresser och evenemang att förläggas till Gävle och de har ett samarbete med 
mötesindustrin: Gävle Convention Bureau. De har byggt en marinfestival med tradition, 
gamla skepp och evenemang på vatten och land omkring och de har kopplat det tillbaka till 
sin storhetstid på 1800-talet genom att arrangera Gävle Marinfestival i det gamla 
hamnområdet. De har arbetat med ett område som heter Gävle Strand och att det är ett område 
som har byggts precis bredvid Gävles marinområde och att de även där har jobbat med 
områdeshistoria och att de har marknadsfört den nya stadsdelen tillsammans med 
byggherrarna på området. Kommunen har ett projekt ihop med besöksnäringen i Gävle som 
kallas för ”mer jul i Gävle där de arbetar med bocken och julen strategiskt och man har skapat 
en personlighet kring bocken och han har en egen blogg. 

I marknadsföringen av Sundsvall så har de en inflyttningslots som arbetar mycket med 
personliga kontakter för att underlätta för potentiella inflyttare. Varje år bjuds även före detta 
sundsvallsbor till en träff i Stockholm tillsammans med Timrå och Härnösand för att 
marknadsföra Sundsvall och skapa relationer. Det sker en marknadsföring riktat till turister i 
ganska hög grad och det sker via Visit Sundsvall och det är ett projekt som man är väldigt 
aktiv med och som används inom turist- och besöksnäringen. Man använder sig även till viss 
del av storytelling och de har kommunicerat ut en historia kring draken. Tillsammans med 
Visit sundsvall så arbetar de med julstaden Sundsvall och med att marknadsföra den för Åre, 
Östersund och Trondheim. De har jobbat mycket med Gatufesten som är främst riktat till 
besöksnäringen och de har kampanjer i form av aktiviteter för potentiella inflyttare såsom 
studentkampanjer och har ett samarbete med Stubo och bostadsgarantin. 

Gävle kommunicerar sitt varumärke som en känsla och att man ska växa vid havet och 
Gavleån. De vill att Gävle ska ge associationer till vattnet, och att både staden och 
människorna ska växa. Man ska känna att Gävle är ledande, inspirerande och välkomnande 
och deras slogan är: ”Gävle, välkommen ombord”. 

Sundsvall befinner sig vid undersökningens utförande i en process för att ta fram dess 
kärnvärden, men har tidigare kommunicerat sitt varumärke som Norrlands huvudstad. 

Halmbocken skapar väldigt mycket stolthet för Gävle och den har funnits i stadsbilden sedan 
1960-talet när man började bygga den och den är väldigt starkt förknippat med staden. 
Bockarna i stadsparaden finns där för att få in ett lekfullt inslag i stadsbilden men är 
huvudsakligen en möjlighet att förlänga säsongen med halmbocken. 

Draken är Sundsvalls logotyp men enligt Sundvallsborna så finns det ytterligare en symbol för 
Sundsvall och det är skvadern. Äldre generationer pratar om skvadern medan de yngre pratar 
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om draken. Drakarna i stadsparaden finns där för att ge stadsbilden en annan dimension och 
göra staden mer levande, statyerna är även väldigt populärt bland barnen. 

 

 

7. Förslag på framtida forskning 
Ett intressant perspektiv skulle vara att undersöka vilka reaktioner stadsparaden och 
stadssymboler ger allmänheten. Man skulle även kunna göra om denna undersökning i 
framtiden för att se hur utvecklingen har tagit form, eller så skulle man kunna jämföra städer i 
olika storlekar för att se hur de skiljer sig åt. 
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Frågor till Sanna Junkka på Xcited 

 • Öppningsfrågor 
‐ Vad är din position på företaget? 
‐ Vad har du för arbetsuppgifter? 
‐ Hur länge har du jobbat på Xcited? 
‐ Har du innehaft samma position under hela den tiden? 

 
 
• Hur skulle du definiera platsmarknadsföring (city branding)? 
 
 
• Var fick ni inspiration till konceptet från? 

‐ Varifrån kommer idén till statyerna? 
‐ Varifrån kommer idén till konceptet med att låta företagare sponsra statyerna? 

 
 
• Hur går processen med en ny drake/bock till? 

‐ Tar företagarna eget initiativ eller hur går det till när de skaffar en staty? 
‐ Vilka målar statyerna? 
‐ Vad händer med statyerna efter att stadsparaden är slut? 

 
 
• Ska konceptet med statyerna spridas till flera städer? 

‐ Hur många städer har ni planerade? 
‐ Har ni någon målsättning för hur långt statyerna ska spridas? 

 
 
• Är det något annat du tänkt på eller vill tillägga? 

‐ Vill du ha en kopia på vår uppsats när den är klar?  
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Frågor till Camilla Nilzén på Sundsvalls kommun 

• Öppningsfrågor 
‐ Vad är din position på kommunen? 
‐ Vad har du för arbetsuppgifter? 
‐ Hur länge har du jobbat på kommunen? 
‐ Har du innehaft samma position under hela den tiden? 

 
• Ser ni er kommun som ett varumärke? 

‐ Hur ser ni på ert varumärke? (som en symbol, en produkt, en organisation, en 
person) 

‐ Vilka underliggande kärnvärden finns det i varumärket? 
‐ Vem definierar vilka kärnvärden som finns? 
‐  Arbetar ni för att förbättra eller förändra ert varumärke? 

 
• Vilka strategier används för att marknadsföra staden? 

‐ Finns det olika strategier för att marknadsföra sig inåt och utåt? 
‐ Använder ni er av storytelling? 
‐ Vad vill ni uppnå med de här strategierna? 

 
• Vad har ni genomfört för marknadsföringskampanjer det senaste året? 

‐ Använder ni någon typ av medier för att marknadsföra er? 
‐ Vem riktar sig marknadsföringen till? 
‐ Finns det en risk att det uppstår ett glapp mellan hur utomstående och invånare 

upplever staden? 
 

• På vilket sätt tar ni tillvara på de sociala respektive kulturella värdena i stadens miljö? 

• Vilka aktörer är delaktiga i marknadsföringen av staden? 
‐ Vem/vilka lägger fram förslagen? 
‐ Vilka är med och påverkar? 
‐ Vem/vilka tar besluten? 

 
• Hur gick det till när stadsparaden introducerades? 

‐ Varför accepterades förslaget? 
‐ Vem bestämde att statyerna skulle introduceras i staden? 
‐ Varför blev det drakar/bockar? 
‐ Vad står draken/bocken för? 

 
• Vad har statyerna (stadsparaden) för värde för staden? 

‐ Vad har ni fått för reaktioner på statyerna? 
‐ Ser ni de andra städernas kommande statyer som en risk? 

• Har ni gjort någon utvärdering angående kommuninvånarnas syn på statyerna? 
‐ Vad kom ni fram till? 

• Är det något annat du tänkt på eller vill tillägga? 
‐ Vill du ha en kopia på vår uppsats när den är klar?  
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Frågor till Anna Östman på Gävles kommun 

• Öppningsfrågor 
‐ Vad är din position på kommunen? 
‐ Vad har du för arbetsuppgifter? 
‐ Hur länge har du jobbat på kommunen? 
‐ Har du innehaft samma position under hela den tiden? 

 
• Ser ni er kommun som ett varumärke? 

‐ Hur ser ni på ert varumärke? (som en symbol, en produkt, en organisation, en 
person) 

‐ Vilka underliggande kärnvärden finns det i varumärket? 
‐ Vem definierar vilka kärnvärden som finns? 
‐  Arbetar ni för att förbättra eller förändra ert varumärke? 

 
• Vilka strategier används för att marknadsföra staden? 

‐ Finns det olika strategier för att marknadsföra sig inåt och utåt? 
‐ Använder ni er av storytelling? 
‐ Vad vill ni uppnå med de här strategierna? 

 
• Vad har ni genomfört för marknadsföringskampanjer det senaste året? 

‐ Använder ni någon typ av medier för att marknadsföra er? 
‐ Vem riktar sig marknadsföringen till? 
‐ Finns det en risk att det uppstår ett glapp mellan hur utomstående och invånare 

upplever staden? 
 

• På vilket sätt tar ni tillvara på de sociala respektive kulturella värdena i stadens miljö? 

• Vilka aktörer är delaktiga i marknadsföringen av staden? 
‐ Vem/vilka lägger fram förslagen? 
‐ Vilka är med och påverkar? 
‐ Vem/vilka tar besluten? 

 
• Är det något annat du tänkt på eller vill tillägga? 

‐ Vill du ha en kopia på vår uppsats när den är klar?  
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Frågor till Elisabeth Hugg på Gävles kommun 

 • Öppningsfrågor 
‐ Vad är din position på kommunen? 
‐ Vad har du för arbetsuppgifter? 
‐ Hur länge har du jobbat på kommunen? 
‐ Har du innehaft samma position under hela den tiden? 

 
• Hur gick det till när stadsparaden introducerades? 

‐ Varför accepterades förslaget? 
‐ Vem bestämde att statyerna skulle introduceras i staden? 
‐ Varför blev det drakar/bockar? 
‐ Vad står draken/bocken för? 

 
• Vad har statyerna (stadsparaden) för värde för staden? 

‐ Vad har ni fått för reaktioner på statyerna? 
‐ Ser ni de andra städernas kommande statyer som en risk? 

• Har ni gjort någon utvärdering angående kommuninvånarnas syn på statyerna? 
‐ Vad kom ni fram till? 

• Är det något annat du tänkt på eller vill tillägga? 
‐ Vill du ha en kopia på vår uppsats när den är klar?  
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